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Ptasia grypa na Kujawach i Pomorzu - ponad 11 tys. indyków
do utylizacji
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Ptasia grypa dotarła do województwa kujawsko – pomorskiego. Drugie
ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) wykryto na fermie indyków
rzeźnych. Ptasia grypa na Kujawach i Pomorzu dawno nie występowała,
dlatego hodowcy drobiu mogą czuć niepokój.
Przypomnijmy, pierwsze ognisko ptasiej grypy w 2021 r. potwierdzono 4 stycznia w województwie
lubelskim. Wirus HPAI pojawił się na fermie indyków rzeźnych w miejscowości Lisiowólka. Minął
dokładnie tydzień i ptasia grypa po długiej nieobecności dotarła także do województwa kujawsko –
pomorskiego.

Ptasia grypa na Kujawach i Pomorzu w miejscowości Linowo
Wirus HPAI nie został wykryty w tym regionie w sezonie jesienno – zimowym 2019/2020, a także
2020/2021. Ptasia grypa w województwie kujawsko – pomorskim pojawiła się jednak na początku
2021 r., co potwierdziły dodatnie wyniki badań. Poinformował o nich Główny Lekarz Weterynarii
w specjalnym komunikacie. Wysoce zjadliwa grypa ptaków wystąpiła na fermie utrzymującej 11 227
indyków rzeźnych. Gospodarstwo zaatakowane przez ptasią grypę znajduje się w gminie Świecie
nad Osą, w powiecie grudziądzkim.
Jak zapewnia GLW w gospodarstwie wdrożono już wszystkie niezbędne procedury dotyczące
likwidacji choroby zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia
2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków.

Kolejne ognisko i ograniczenia eksportowe na polski drób
Ptasia grypa w 2021 r. pojawiła się nie tylko na Kujawach i Pomorzu, ale także na Lubelszczyźnie.
W związku z wystąpieniem ogniska HPAI w powiecie radzyńskim służby Hongkongu wprowadziły
zakaz importu polskiego mięsa drobiowego (tuszki, elementy, podroby), a także produktów
drobiowych. Informując jednocześnie, że wprowadzane ograniczenia wchodzą w życie ze skutkiem
natychmiastowym.
To nie pierwsze restrykcje nałożone na drób pochodzący z Polski. Wcześniej ograniczenia
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wprowadziła także Republika Białorusi i Arabia Saudyjska, o czym pisaliśmy w artykule – Pierwsze
ognisko ptasiej grypy w 2021 i kolejne restrykcje
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