Oleśnica, 27.10.2017

Szanowni Państwo, Właściciele komercyjnych ferm drobiu
Jeszcze mamy w pamięci zdarzenia zimowo-wiosenne związane ze
zwalczaniem ptasiej grypy a już nadchodzi nowy sezon zagrożenia tą chorobą.
Przypominam hodowcom komercyjnych stad drobiu o podstawowych zasadach
bioasekuracji, które zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków
związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r.
poz. 722).
Bioasekuracja to szereg zabiegów, które zapobiegają przedostaniu się
czynnika zakaźnego /wirusa grypy/ do stada drobiu. Cele i zasady bioasekuracji
realizowane są na różne sposoby i poziomy indywidualnie dla każdej instalacji.
Lokalizacja fermy - uwzględnia położenie w stosunku do sąsiedztwa, dróg
publicznych, wiatrów. Ale ten element ma znaczenie na etapie planowania
lokalizacji fermy. Chociaż mamy świeże przykłady lekceważenia tego
podstawowego elementu bioasekuracji.
Strefy ochrony fermy – zewnętrzna jak największa, zapewniająca strefę
izolacyjną, otoczona szczelnym ogrodzeniem chroniącym przed dostępem
zwierząt i osób nieuprawnionych do wstępu. Zaopatrzona w sprawną zamykaną
bramę. W bramie wjazdowej musi się znajdować mata dezynfekcyjna /zawsze w
dobrym stanie technicznym, zawsze nasączona środkiem dezynfekcyjnym i
niezamarzająca zimą/. Czyli od chwili wyłożenia musi spełniać swą rolę.
Efektywniejszym urządzeniem do dezynfekcji środków transportu jest niecka
dezynfekcyjna. Jest samoczynnym i bezobsługowym urządzeniem do
dezynfekcji. Wymaga jedynie okresowego uzupełniania roztworu
dezynfekcyjnego a przy tym nie strzępi się, nie przesuwa, nie daje się schować i
odłożyć na bok! Oczywiście każde lepsze i sprawniejsze urządzenie mile
widziane. Pamiętać należy o tym, że wiele nowoczesnych środków
dezynfekcyjnych ma krótki okres trwałości po rozcieńczeniu i kontakcie z
czynnikami środowiska. Jedynie soda kaustyczna zachowuje swą aktywność
przez długi czas /tj. dopóki tam jest/.

Strefa wewnętrzna bioasekuracji – to zespół działań ochronnych na terenie
fermy, które obejmują m.in.;
-zwalczanie szkodników i gryzoni na zewnątrz obiektów;
-utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający kontakt z dzikimi ptakami;
-uniemożliwienie dostępu ptaków do zbiorników wody, w którym przebywają
ptaki dzikie;
- przechowywanie paszy i ściółki zabezpieczonej przed kontaktem z ptakami
dzikimi i ich odchodami /szczelne magazyny i silosy, wszelkie operacje z
materiałami paszowymi wykonywane pod zadaszeniem/;
-karmienie i pojenie ptaków
utrzymywanego na wybiegach/;

pod

zadaszeniem

/zwłaszcza

drobiu

-wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściem i wyjściem z pomieszczenia
dla drobiu, tak by nie można było ich obejść, stosując powszechnie dostępne
środki dezynfekcyjne np. 2% roztwór sody kaustycznej.
Ferma drobiu musi mieć szatnię dla osób obsługujących drób, w której trzeba
się przebrać z ubrań zewnętrznych /domowych/ i nałożyć na siebie ubranie
robocze. Muszą być stworzone warunki do mycia i dezynfekcji rąk, obuwia.
Każdy pracownik obsługi drobiu musi posiadać ubranie robocze /oraz jedno
zapasowe na wypadek zniszczenia/, którego używa tylko do pracy przy
zwierzętach. Najlepiej, gdyby udało się ubrać pracowników w różne kolory
ubrań stosownie do obsługiwanych obiektów.
Fermy korzystające ze ściółki, musza bezwzględnie zabezpieczyć jej zapas
przed dostępem i skażeniem odchodami dzikich ptaków, które bardzo chętnie
przesiadują na zwyżkach stert ściółki.
Na teren komercyjnej fermy drobiu wchodzą lub wjeżdżają tylko te osoby i
pojazdy które muszą i tylko po przejściu lub przejechaniu przez urządzenia
dezynfekcyjne. Dla pozostałych środków transportu należy wydzielić strefy
parkowania i oczekiwania. Dla domowników należy wydzielić strefę
mieszkalną, która nie łączy się ze strefą hodowlaną. Wówczas goście strefy
mieszkalnej nie mają kontaktu ze strefą hodowlaną i unikają rygorów
dezynfekcji.
- posiadacz ptaków ma obowiązek natychmiast zawiadomić powiatowego
lekarza weterynarii /tel. 71 314 26 11/ lub najbliższego lekarza weterynarii

opiekującego się stadem o zaobserwowanych zachorowaniach ptaków, i
zwiększonych upadkach.

Zgodnie z analizą ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków
opracowanej prze Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach, w
sezonie 2017/2018, powiat oleśnicki jest wymieniany jako obszar
podwyższonego ryzyka, oznacza to, że istnieje realna groźba wystąpienia
choroby.
Dlatego apeluję o stosowanie powyższych nakazów i zakazów.
Na ubezpieczenie swego samochodu wydajesz co roku 10% jego wartości, a ile
wydajesz na ubezpieczenie dorobku życiowego, czyli swojej fermy!?
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