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Grypa ptaków w Polsce - wirus rozlewa się po kraju!
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Grypa ptaków w Polsce: wirus rozlewa się po kraju! Główny Lekarz
Weterynarii potwierdził wykrycie 14 ogniska tej choroby (stan na 24.01.2020
r.). Ptasia grypa zlokalizowana została już w czterech województwach:
zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubelskim i dolnośląskim.
Na hodowców drobiu padł blady strach. Krajowa Rada Drobiarstwa apeluje do rolników
o przestrzeganie zasad bioasekuracji. To jedyny sposób na uchronienie zwierząt przed atakiem
ptasiej grypy. Nowe ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u drobiu
potwierdzane są niemal codziennie od początku roku.
– Zasady bioasekuracji polegają m.in. na niewypuszczaniu drobiu na zewnątrz. Ważne jest
także, żeby nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz. Należy stosować obuwie i odzież
ochronną, jak również maty dezynfekcyjne przed pomieszczeniami, w których znajduje się
drób – przypomina Marta Kędel z Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej.

Grypa ptaków w Polsce: zablokowany eksport
Informacja o tym, że grypa ptaków przedostała się do Polski spadła na hodowców drobiu pod koniec
grudnia 2019 roku. Automatycznie straciliśmy status kraju wolnego od tej choroby. Co to w praktyce
oznacza?

Grypa ptaków w Polsce. Wirus zaatakował już cztery województwa: lubelskie, wielkopolskie,
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zachodniopomorskie i dolnośląskie.
fot. Fotolia

– Nie możemy eksportować do wielu krajów, które są dla nas ważnymi odbiorcami
pozaunijnymi szczególnie. Chodzi m.in. o Chiny, Japonię, Koreę Południową. Natomiast,
Polska nadal około 74 proc. eksportu kieruje na obszar unijny. W UE obowiązuje
regionalizacja, która sprawia, że nie możemy eksportować tylko z tego obszaru, gdzie
wystąpiła choroba, co jest dla nas korzystne. Jednak rynki pozaunijne są dla nas bardzo
perspektywiczne – informuje Magdalena Kowalewska, analityk sektora rolno-spożywczego BNP
Paribas Bank Polska S.A.

Hodowcy skazani na straty
Wirus rozlewa się także po Europie. Chorobę wykryto już w Niemczech, Czechach, Rumunii, na
Ukrainie, Węgrzech i Słowacji. Grypa ptaków w Polsce to duży problem nie tylko dla gospodarstw,
które zostały dotknięte tą chorobą. W jeszcze trudniejszej sytuacji są hodowcy z tzw. strefy
zapowietrzonej.
– Sytuacja podmiotów, które zostały dotknięte grypą ptaków jest szczególnie trudna. Jednak
zgodnie z polskim prawem, te gospodarstwa, które przestrzegały zasad bioasekuracji i przeszły
procedurę urzędową związaną z wybiciem stada po pojawieniu się grypy ptaków mogą liczyć na
odszkodowania z budżetu państwa – mówi Magdalena Kowalewska. – W gorszej sytuacji są
gospodarstwa, które są w strefie zapowietrzonej. Tam gdzie nie wystąpiła choroba, ale
pojawiła się gdzieś w okolicy. Dlatego, że te gospodarstwa są dotknięte ograniczeniami
w handlu, w przemieszczaniu drobiu, w sprzedaży. Te gospodarstwa mogą przejściowo
borykać się z niższą opłacalnością – podkreśla.

Hodowla coraz bardziej ryzykowna
Wygląda na to, że ten rok będzie trudny dla hodowców zwierząt. Rosnące zagrożenie ze strony ASF
i pojawienie się ptasiej grypy skazuje rolników na ogromne straty. Grypa ptaków w Polsce niesie
szczególne zagrożenia w eksporcie drobiu do Chin i RPA.
– W rolnictwie jest dzisiaj zbyt wiele ryzyk. Inwestowanie w produkcję rolną wiąże się
z ogromnym ryzykiem nieuzależnionym od pracy rolnika. Trzeba stworzyć Fundusz Ryzyka,
różnych gwarancji. Bo jeśli będzie tak jak jest teraz, to coraz mniej ludzi pozostanie na wsi –
zaznacza Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.
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Krajowa Rady Izb Rolniczych chce powołania Funduszu Ryzyka, który miałby stanowić
zabezpieczenie produkcji zwierzęcej. Taki fundusz – zdaniem KRIR – powinien powstać we
współpracy przetwórców, rolników, firm ubezpieczeniowych z pomocą budżetu państwa.

Informacje związane z postępowaniem w sytuacji wykrycia objawów grypy ptasiej, działań
prewencyjnych, aktualnego obrazu występowania tej niezwykle zakaźnej i zaraźliwej choroby
wirusowej drobiu dostępne są na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii.
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