
AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ  

                     Maty dezynfekcyjne  

w wejściach do gospodarstwa, w bramach wjazdowych i wyjazdowych 

 

Jak zrobić matę dezynfekcyjną? – https://distripark.com/aktualnosci/jak-zrobic-mate-dezynfekcyjna 

 PZZK w Środzie Wlkp. 

w uzgodnieniu z PLW Środa Wlkp. 

Na obszarach wymienionych w części I załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r.  
w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych 
państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE, zwanych dalej „obszarem ochronnym” (żółty),  
na obszarach wymienionych w części II załącznika do tej decyzji, zwanych dalej „obszarem objętym ograniczeniami” 
(czerwony) oraz na obszarach wymienionych w części III załącznika do tej decyzji, zwanych dalej „obszarem zagrożenia” 
(niebieski),  m.in. nakazuje się wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed:  
a) wejściami do gospodarstwa w którym są utrzymywane świnie i wyjściami z tego gospodarstwa oraz przed wejściami  
do budynków lub pomieszczeń w których są utrzymywane świnie i wyjściami z tych budynków lub pomieszczeń, przy czym 
szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 
m, 
 b) wjazdami do gospodarstwa w którym są utrzymywane świnie i wyjazdami z tego gospodarstwa, przy czym szerokość 
wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość – nie mniejsza niż obwód 
największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa 
 – a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego. 
 
Maty dezynfekcyjne mają na celu usuwanie materiałów biologicznych z butów pracowników fermy, kół i nadkoli środków 
transportu i maszyn. Dezynfekcja będzie skuteczna, gdy maty będą na tyle długie, aby całe koła poddane zostały dezynsekcji. 
Zalecana szerokość mat winna odpowiadać szerokości wejść do budynków tak, aby utrudnić ich ewentualne omijanie  
lub przeskakiwanie. Maty dezynfekcyjne powinny być umieszczone przy wjazdach i wyjazdach z terenu hodowli,  
przy budynkach hodowlanych, magazynach pasz i składowiskach obornika. Lokalizacja mat musi gwarantować brak możliwości 
wyprowadzania chorobotwórczego materiału biologicznego na zewnątrz i wprowadzania go z zewnątrz do hodowli. 
 

We wjazdach do gospodarstw i w wyjazdach, można wykładać maty dezynfekcyjne, wykonać niecki dezynfekcyjne,  
bądź zamontować bramy dezynfekcyjne. 
Maty można zakupić bądź wykonać samemu. 
 
Jak wykonać maty dezynfekcyjne? 
Najważniejsze jest, aby zapewniały odpowiednią dezynfekcję oraz były trwałe i wygodne w utrzymaniu.  
Powierzchnię podłoża musimy dostosować do obwodów kół pojazdów przekraczających matę. Podłoże powinno być twarde, 
gładkie i poziome. Można wcześniej przygotować np. podłoże wybetonowane, zminimalizujemy wtedy straty środka  
do dezynfekcji. 
Mata winna składać się z 3 warstw: 
- dolnej – materiał nieprzepuszczalny, trwały np.: gruba folia, materiał plandekowy PVC, zabezpieczone z boków deskami, 
wężami strażackimi wypełnionymi piaskiem, 
-  środkowej (chłonnej) –  np. pianka poliuretanowa, bądź chłonna gąbka o grubości 5 cm, trociny, wiórki,  
 - górnej (wierzchniej) – np. dzianina trójwarstwowa (umożliwia przepływ środka dezynfekcyjnego) pokryta siatką, bądź siatką 
SMT 400 FR. 
Oprócz uzupełniania na bieżąco środka aktywnego, należy sprawdzać czy na macie nie powstają koleiny od kół i wolne  
od trocin pasy. Wobec powyższego zastosowane trociny powinno się regularnie mieszać. W zależności od intensywności 
użytkowania matę należy okresowo wymieniać, nie rzadziej niż raz na miesiąc. 
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