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Rozszerzający się coraz bardziej ASF (Afrykański po-
mór świń) sprawia, że niezbędne staje się wprowadzenie 
odpowiednich zasad bioasekuracji, tj. stosowania mat de-
zynfekcyjnych. Pełnią one szczególną rolę w ochronie trzo-
dy chlewnej przed patogenami przenoszonymi na obuwiu 
przez obsługę, czy też na kołach pojazdów. Istnieje wyso-
kie ryzyko przeniesienia zarazków przez osoby, które z racji 
swej pracy jednego dnia bywają w kilku gospodarstwach. 
Dotyczy to w szczególności weterynarza, doradców, serwi-
su, czy firm transportujących zwierzęta. 

Wymiary mat służących do dezynfekcji obuwia osób 
obsługujących zwierzęta oraz neutralizacji zarazków na 
kołach pojazdów.

Maty powinny być wykonane z powłoki wytrzymałej na 
ścieranie. Ich spodnia strona powinna posiadać powierzch-
nię o właściwościach zapobiegających poślizgowi i prze-
mieszczaniu w trakcie użytkowania. Suwak błyskawiczny 
umieszczony na obrzeżu, pozwala na bezproblemową 
wymianę wkładu chłonnego. Poprzeczny wymiar maty po-
winien być dostosowany do szerokości wejścia lub przej-
ścia, a wzdłuż na tyle duży (1m), aby każda stopa miała 
kontakt z matą. Jej grubość nie powinna przekraczać 4 cm,  
żeby się nie potknąć i powinna cha-
rakteryzować się odpowiednią chłon-
nością. 

Polecaną praktyką może być 
prowadzenie harmonogramu co-
tygodniowego uzupełniania płynu 
dezynfekcyjnego. Trwałość powłok 
mat dezynfekujących, użytkowanych 
wewnątrz budynku, może wystarczyć 
nawet na kilka lat. Niestety trwa-
łość maty na zewnątrz budynku jest 
krótsza. Wkład chłonny z pianki po-
liuretanowej gromadzi środki dezyn-
fekcyjne, uwalniając je przy nacisku 
buta lub koła, albo racicy zwierzęcia. 
Dla zapewnienia skuteczności dzia-
łania, przejazd pojazdu po macie po-
winien być nie szybszy niż przejście 

osoby. Obsługa maty polega na sprawdzeniu stanu gąbki  
wewnętrznej oraz uzupełnieniu płynu bakteriobójczego. Naj-
częstsze umiejscowienie mat dezynfekcyjnych to przejścia, 
wejścia, wjazdy do budynków inwentarskich i pomieszczeń 
towarzyszących. Aby maty właściwie spełniały swoją funk-
cję, powinny być użytkowane zgodnie z instrukcją. Należy 
pamiętać również o myciu i dezynfekcji środków transportu 
zwierząt. Środek dezynfekcyjny powinien mieć potwierdzo-
ną stosownym certyfikatem skuteczność biobójczą wobec 
patogenów.

Niecki dezynfekcyjne
Alternatywą dla mat dezynfekcyjnych mogą być wybe-

tonowane zagłębienia wypełnione cieczą bakteriobójczą. 
Jednak w tym przypadku zużycie płynu jest znacznie wyż-
sze, szybko też dochodzi do jego zanieczyszczenia ziemią 
i nawozem naturalnym. Niecki powinny być zabezpieczone 
przed dostawaniem się wody pochodzącej z opadów at-
mosferycznych, aby nie obniżała się skuteczność dezyn-
fekcyjna.

Problemem w budynkach inwentarskich jest przenosze-
nie cząstek odchodów zwierzęcych na obuwiu osób obsłu-
gujących, ze strefy przebywania zwierząt, do pomieszczeń 
pomocniczych. Pomocnym urządzeniem w zachowaniu hi-
gieny i estetyki, jest w tym wypadku myjka do obuwia gumo-
wego. Najprostsza konstrukcja tego typu, to dwie szczotki 
ułożone z włosiem, służące do mycia części górnej buta 
i jego powierzchni bocznej oraz szczotka usytuowana na 
dole, myjąca spód podeszwy. Nieczystości spływają w ten 
sposób do kratki ściekowej.

Niecki i maty dezynfekcyjne powinny znaleźć się w wy-
posażeniu każdego gospodarstwa rolnego, zajmującego się 
produkcja zwierzęcą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
sanitarnego, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz gospo-
darstwa. Pozwalają także na szybkie i skuteczne chronie-
nie stref objętych kwarantanną lub zagrożeniem chorobami 
zakaźnymi.

Adam Walasek
Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa 

MATY DEZYNFEKCYJNE

Przeznaczenie 
maty Długość Szerokość

Do ruchu 
pieszego:

wejście/wyjście
1 m

Nie mniejsza 
niż szerokość 

wejścia/wyjścia

Do ruchu 
pojazdów:

wjazdy/wyjazdy

Nie mniejsza 
niż obwód 

największego 
koła pojazdu 

wjeżdżającego/
wyjeżdżającego

Nie mniejsza 
niż szerokość 

wjazdu/wyjazdu


