AgroFakt.pl
Najświeższe wiadomości dla rolnika : dotacje, zmiany w prawie, porady i testy maszyn.
Kliknij i sprawdź, czym żyje polska wieś i polskie rolnictwo!
https://www.agrofakt.pl

Nowe ogniska grypy ptaków - zarażonych prawie 79 tys. kur i
indyków
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Ptasia grypa nie opuszcza ostatnio północnej części Polski. Nowe ogniska
grypy ptaków wykryto zarówno w województwie kujawsko – pomorskim, jak
i zachodniopomorskim. W sumie do utylizacji powinno trafić prawie 79 tys.
ptaków.
Od początku 2021 r. wykryto już siedem ognisk ptasiej grypy w gospodarstwach utrzymujących
indyki, gęsi, a także kury. Pojawiły się one zarówno na wschodzie, jak i zachodzie kraju, a ostatnio
w północnej jego części.

Nowe ogniska grypy ptaków w kujawsko – pomorskim
To już trzeci raz w 2021 r. kiedy wirus ptasiej grypy (HPAI) pojawia się na Kujawach i Pomorzu.
Nowe ogniska grypy ptaków potwierdzono m.in. 13 stycznia br. w gospodarstwie komercyjnym
utrzymującym 30 796 indyków rzeźnych. Ognisko nr 5 znajduje się w miejscowości Kaczkowo,
w gminie Gniewkowo, w powiecie inowrocławskim. Kolejne ognisko w tym województwie wykryto
ponownie, po zaledwie 4 dniach.
W tym przypadku wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) pojawił się w gospodarstwie
komercyjnym utrzymującym 34 109 kur reprodukcyjnych w wieku 42 tygodni. Ognisko nr 7 które
wyznaczono zlokalizowane jest również w powiecie inowrocławskim, a konkretnie w miejscowości
Dulsk, w gminie Inowrocław.
To jednak nie wszystko, nowe ognisko po raz kolejny wykryto także w województwie
zachodniopomorskim.

Ptasia grypa znowu atakuje indyki rzeźne
Nowe ognisko (nr 6) ptasiej grypy ponownie potwierdzono na północnym – zachodzie Polski. W tym
przypadku wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków pojawił się na fermie liczącej 13 558 indyków
rzeźnych w wieku 22 i 19 tygodni. Zarażone przez ptasią grypę gospodarstwo znajduje się
w miejscowości Czerników, w gminie Myślibórz, w powiecie myśliborskim.
Jak zapewnia Główny Lekarz Weterynarii we wszystkich trzech ogniskach wdrożono wszelkie
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niezbędne procedury, w celu zwalczenia choroby. Ponadto, wokół ognisk w promieniu 10 km
wyznaczono obszary zapowietrzone i zagrożone. Nie należy jednak zapomnieć o tym, że do utylizacji
powinno być przeznaczonych prawie 79 tys. ptaków.
Ptasia grypa 2021 przyśpiesza – nowe ogniska na fermie gęsi i indyków – CZYTAJ WIĘCEJ
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