
                                                                                             
 

Африканська чума свиней – тема до обговорення для клієнтів Tonisity Px 
14/09/2018 
 
Факти та інформація 
• За останні 6 тижнів в Китаї, Румунії та Бельгії знову з'явилися випадки 
африканської чуми свиней (ASF). Факт цього виявлення в Китаї та Бельгії дуже 
важливий, оскільки це вважається новим для цих країн / регіонів. 
• ASF – вірусна інфекція свиней. Вона не робить ніякого впливу на здоров'я 
людини. Це особливо проблемний вірус для свиней, бо він викликає дуже високу 
смертність, а вакцини для профілактики не існує. 
• Крім того, вірус ASF дуже важко інактивувати, і він дуже стійкий у навколишньому 
середовищі. Найбільш поширеними формами його розповсюдження є передача 
від свині до свині (особливо від дикої тварини до домашньої) і від харчових 
відходів людини (включаючи свинячі продукти) до тварин. Забруднені компоненти 
корму (наприклад, соєве борошно) також можуть бути потенційним джерелом 
інфекції. 
• Індустрія виробництва свинини починає ставитися з великою настороженістю до 
ризику можливого зараження ASF, оскільки існують дослідження, які показують, 
що вірус може витримати переміщення з Китаю або Європи в США в якості 
забруднювача у кормових компонентах, таких як соєве борошно. Найбільш маститі 
ветеринари (наприклад, доктор Скотт Ді з Pipestone) представляють цю 
інформацію в ході зборів (наприклад, на зустрічі Leman в ці вихідні). 
• Оскільки впровадження та вплив ВЕДС в останнє десятиліття було 
несподіванкою і досі хвилює свідомість виробничників, для них було б абсолютно 
природно реагувати дуже емоційно, турбуючись про можливе зараження ASF. У 
зв'язку з цією проблемою ми, найімовірніше, будемо стикатися з питаннями про 
інгредієнти і технології виробництва продукту Tonisity Px. 
 
Обговорення складу тонізуючого продукту Px 
• Крім білка сироватки з Ірландії, Tonisity Px не містить ніяких інших інгредієнтів 
тваринного походження. Найголовніше, що продукт не містить плазми або інших 
компонентів крові тварин. 
• Tonisity Px виробляється на заводі з виробництва вітамінів і мінералів в Ірландії. 
Цей об'єкт не є комбікормовим заводом, а виробнича лінія Tonisity Px не обробляє 
інгредієнти корму. Цей виробник підтримує акредитовані програми забезпечення 
якості та надійний план ХACCП. 
• Інгредієнти для Tonisity Px – це високоочищені хімікати, які перевіряються на 
чистоту відповідно до загальновизнаних норм і стандартів забезпечення якості. 
• Одна з пропозицій, яку американські дослідники висувають для підтримки бар'єру 
щодо біобезпеки, – це карантин. Tonisity Px має природний «карантин» в ході 
регулярного виробництва і відвантаження більше двох місяців. 
• Ми наполегливо рекомендуємо клієнтам, щоб їх технічний персонал звертався 
безпосередньо до технічних співробітників Tonisity для з'ясування будь-яких інших 
наявних у них питань. 


