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Nowe ogniska w stadach świń na terenie trzech województw
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Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że pojawiły się nowe ogniska
w stadach świń w województwie lubelskim, podkarpackim, a także
dolnośląskim. W sumie od początku 2020 roku stwierdzono już prawie 80
ognisk na terenie Polski.

Nowe ogniska w stadach świń na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i na
Dolnym Śląsku
Ogniska, które wykryto w ostatnim czasie pojawiły się zarówno w mniejszych, jak i w większych
stadach świń na terenie 3 województw.
Po raz kolejny ognisko (nr 72) stwierdzono w województwie lubelskim, a konkretnie w miejscowości
Majdan Nowy, w gminie Księżpol, w powiecie biłgorajskim. Wirus ASF pojawił się w stadzie
liczącym 31 świń.
Po dłuższym okresie czasu ognisko pojawiło się w województwie dolnośląskim. Ognisko nr 73
odnotowano w gospodarstwie utrzymującym 16 świń, położonym w miejscowości Wierzchowice
w powiecie polkowickim.
Wirus ASF ponownie dotarł także do województwa podkarpackiego, a konkretnie do gospodarstwa
znajdującego się w miejscowości Łazy, w gminie Radymno, w powiat jarosławskim. Wykryto
tam ognisko nr 74 w stadzie liczącym 20 świń.

Nowe ogniska w stadach świń na wschodzie Polski
Liczba ognisk już niebawem może przekroczyć osiemdziesiąt. Informowaliśmy was o tym całkiem
niedawno w artykule – Ogniska ASF w Polsce – ich liczba przekroczyła siedemdziesiąt!
Wirus ASF bardzo często pojawia się w województwie lubelskim, tak też jest tym razem. Ognisko nr
75 stwierdzono w stadzie liczącym 48 świń położonym w miejscowości Zamch, gmina
Obsza. W tej samej gminie wykryto wcześniej ognisko nr 50, 56, a także 61.
Nowe ogniska w stadach świń potwierdzono także ponownie w województwie podkarpackim,
a konkretnie w miejscowości Stary Lubliniec, w gminie Cieszanów, w powiecie
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lubaczowskim. Ognisko nr 76 wykryto w gospodarstwie utrzymującym 12 świń.
Ostatnie ogniska ASF, które jak dotąd stwierdzono (nr 77, 78, 79) wykryto w powiecie
tomaszowskim, biłgorajskim, a także krośnieńskim. Wirus afrykańskiego pomoru świń pojawił
się w stadach liczących kolejno: 16 świń, 6 świń i 594 świnie.
Więcej informacji odnośnie nowych ognisk można znaleźć w komunikatach Głównego Lekarza
Weterynarii.
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