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Kolejny dzik z afrykańskim pomorem świń
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Data: 16 kwietnia 2016

To już 90 dzik z afrykańskim pomorem świń na terenie Polski. Tym
razem zwierzę zostało znalezione 14 km od granicy z Białorusią.
– Zwłoki 90 dzika z afrykańskim pomorem świń znaleziono w pobliżu miejscowości Budy, gm.
Białowieża, pow. hajnowski – informuje Główny Lekarz Weterynarii. – Od padłego dzika pobrano
próbkę do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Zwłoki dzika zostały
unieszkodliwione pod nadzorem lekarza weterynarii.

Na Podlasiu hodowcy wciąż muszą zmagać się z przepisami związanymi z ASF, mimo że ostatni
przypadek zachorowania u świń miał miejsce ponad rok temu.

Warto jednak zauważyć, że choć na terenie woj. podlaskiego zdarzają się przypadki afrykańskiego
pomoru świń, to od ponad roku są one stwierdzane wyłącznie u dzików.
– Ostatnie ognisko afrykańskiego pomoru świń u trzody chlewnej stwierdzone zostało 31 stycznia
2015 r. – mówi Mirosław Czech, lekarz weterynarii z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii
w Białymstoku.
Bezpieczeństwu rolników-hodowców trzody chlewnej na Podlasiu ma służyć także, zapowiedziana
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przez ministerstwo rolnictwa, możliwość wyodrębnienia nowego typu operacji w ramach
poddziałania Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków
prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof,
obejmującego wsparcie rolników-producentów trzody chlewnej, znajdujących się w strefach objętych
restrykcjami weterynaryjnymi, w związku z wystąpieniem ASF. Chodzi tu szczególnie o pomoc
w budowie infrastruktury potrzebnej do stworzenia odpowiednich warunków bioasekuracji,
w szczególności ogrodzeń i niecek do dezynfekcji.
Szczegółowiej o podlaskich strefach możecie przeczytać w artykułach:
1. Czerwona strefa objęła dużych hodowców trzody
2. Zniknie niebieska strefa ASF: jakie to ma znaczenie?

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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