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Nowe ognisko ASF na Mazurach
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17 maja potwierdzone zostało ognisko Afrykańskiego Pomoru Świń we wsi
Pieczonki koło Giżycka. To drugie w tym roku ognisko ASF w Polsce. Służby
weterynaryjne zlikwidowały stado.

Wirus ASF jest obecny we wszystkich płynach ustrojowych

Informacja nadeszła w piątek. ASF wykryte zostało w gospodarstwie, w którym utrzymywano 1712
świń. Następnego dnia służby weterynaryjne wykryły w tej samej miejscowości stado kontaktowe,
liczące 135 świń. Jak poinformował wczoraj Główny Lekarz Weterynarii, obydwa stada poddane
zostały eutanazji. Świnie zutylizowano, trwają działania mające na celu zniszczenie odchodów
i paszy oraz dezynfekcję narzędzi, sprzętu, pomieszczeń gospodarstwa.

Obszar zapowietrzony i zagrożony
W promieniu 3 kilometrów od ogniska ASF obszar uznaje się za zapowietrzony. W przypadku
Pieczonek, znalazły się w nim 2 gospodarstwa posiadające trzodę. Łącznie 626 świń. W promieniu
7 kilometrów (obszar zagrożony), świnie hoduje 45 gospodarstw posiadających łącznie 20 200
zwierząt. Wszystkie one znalazły się pod lupą Inspekcji Weterynaryjnej. Obowiązuje m.in.
tymczasowy zakaz przemieszczania świń.

Największy ubój z powodu ASF w tym roku
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Świnie z obszaru zagrożonego obowiązuje czasowy zakaz przemieszczania

To jak na razie największy przymusowy ubój trzody w tym roku. W styczniu ognisko ASF odkryto
w gminie Gołdap, kilkadziesiąt kilometrów na wschód od Pieczonek. Zlikwidowane zostało wówczas
stado liczące 67 świń. Tam sytuacja wygląda na bliską opanowania – Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi poinformowało wczoraj o uwolnieniu gmin Banie Mazurskie i Gołdap od restrykcji
związanych ze statusem „obszar zagrożenia”, co oznacza złagodzenie warunków dozwolonego
przemieszczania zwierząt. Niepokój budzi natomiast fakt, że wirus najwyraźniej stopniowo przesuwa
się w głąb kraju.

Konieczna bioasekuracja
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Co powinniśmy wiedzieć o bioasekuracji?

Pracownicy Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej apelują do hodowców o przestrzeganie zasad
bioasekuracji. W szczególności:
– nie kupowanie świń z niewiadomego źródła
– utrzymywanie świń w sposób wykluczający kontakt z dzikami
– stosowanie tylko pasz zabezpieczonych przed dostępem zwierząt wolno żyjących
– wyłożenie mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw
oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

Kiedy przysługuje odszkodowanie za ASF
Odszkodowanie ze środków budżetu państwa przysługuje hodowcom za świnie zabite w wyniku
decyzji Inspekcji Weterynaryjnej. Są jednak istotne ograniczenia. Jak podaje Wojewódzki Inspektorat
Weterynarii w Olsztynie, odszkodowanie nie przysługuje jeśli właściciel zwierząt:
– nie zastosował się do przepisów identyfikacji i rejestracji zwierząt,
– nie powiadomił o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej
– nie zastosował się do zakazów i nakazów zawartych w decyzjach i rozporządzeniach Powiatowego
Lekarza Weterynarii i Wojewody,
– wprowadził do swojego gospodarstwa zwierzę nieoznakowane, lub o którym wiedział, że jest chore,
zakażone lub podejrzane o zakażenie lub chorobę.

3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

