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Ptasia grypa nie daje za wygraną: jest 4 i 5 ognisko!
Autor: agroFakt.pl
Data: 19 grudnia 2016

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o potwierdzeniu
4 i 5 ogniska wirusa H5N8 u polskiego drobiu. Jedno z ognisk
znajduje się w woj. lubuskim, w którym stwierdzono poprzednie
ogniska ptasiej grypy. Drugie z kolei odkryto w kolejnym
województwie – ptasia grypa występuje już w woj. podkarpackim!
Ptasia grypa przenoszona jest w większości przez dzikie ptaki wodne!

4 ognisko ptasiej grypy odkryto w gm. Deszczno (pow. gorzowski, woj. lubuskie) – na terenie
zapowietrzonym, wyznaczonym po stwierdzeniu 2 ogniska tej choroby w Polsce. Tym razem wirus
zjadliwej grypy ptaków odnotowano w gospodarstwie utrzymującym ok. 36 185 szt. indyka
w wieku od 10 do 13 tygodni.
5 ognisko wirusa stwierdzono z kolei w gm. Przemyśl (pow. przemyski, woj. podkarpackie) na fermie
przyzagrodowej, w której utrzymywane były 72 szt. drobiu różnych gatunków: kury (w tym
ozdobne), kaczki i perliczki.
W obu przypadkach badania próbek pobranych od ptaków zostały przeprowadzone w laboratoriach
Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB w Puławach. Wdrażane są również wszelkie
procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia wirusa HPAI u ptaków.
Jednocześnie, z uwagi na występujące obecnie bardzo poważne zagrożenie zakażenia drobiu
wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków ze strony dzikiego ptactwa na całym terytorium Polski,
a także z uwagi na pojawiające się nowe ogniska choroby nie tylko w naszym kraju, ale też innych
państwach Europy, Główny Lekarz Weterynarii stanowczo zaleca, aby zarówno
w gospodarstwach przyzagrodowych, jak również w większych fermach komercyjnych
utrzymujących drób w systemie zamkniętym, stosować odpowiednie środki bioasekuracji!

Zobacz też: Trzecie ognisko ptasiej grypy! Jak ochronić hodowle drobiu?
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Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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