
INFORMACJA DLA HODOWCÓW 
DROBIU

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z  dnia  20  grudnia  2016  r.  w  sprawie  zarządzenia  środków  związanych  

z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, 

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrocławiu przypomina o:

• nakazie zgłaszania   do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest 

utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale 

w pomieszczeniach mieszkalnych;

• odosobnieniu  drobiu   lub  innych  ptaków  w  gospodarstwie,  w  szczególności  

w  zamkniętych  obiektach  budowlanych  lub  innych  miejscach,  w  sposób 

uniemożliwiający  kontakt  z  drobiem  lub  innymi  ptakami  utrzymywanymi  

w  innych  gospodarstwach  oraz  ograniczający  ich  kontakt  z  dzikimi  

ptakami  -  nie  wywiązanie  się  z  powyższego  obowiązku  grozi  nałożeniem 

wysokich administracyjnych kar pieniężnych !!!

Hodowco !!!

Pamiętaj  o  zgłaszaniu  niezwłocznie  do  odpowiednich  osób  i  instytucji  

(lekarz  weterynarii  prywatnej  praktyki,  powiatowy  lekarz  weterynarii, 

wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu 
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Ptasia grypa 

jest  wysoce  zakaźną  chorobą  wirusową,  która  może  powodować  100  %  śmiertelność  

u ptaków domowych. Na zakażenie wirusem podatne są prawie wszystkie gatunki ptaków 

domowych i ptaków dzikich, wolno żyjących. Jednak najczęściej występuje w stadach kur 

i indyków. Okres rozwoju choroby waha się od 2 godzin do kilku dni, maksymalnie 21 dni,  

jeśli  wirus  jest  w  stadzie.  Najbardziej  prawdopodobnym  źródłem  zakażenia  drobiu 

domowego  jest  kontakt  z  migrującym  dzikim  ptactwem,  zwykle  ptactwem  wodnym. 

Rozprzestrzenianie  wirusa  ptasiej  grypy  może  nastąpić  również  poprzez  skażoną  paszę, 

środki transportu.

Podstawowe objawy choroby drobiu to:

• depresja ptaków;

• gwałtowny spadek produkcji jaj, miękkie skorupki jaj;

• obrzęk i zasiniaczenie grzebienia i dzwonków;

• silne łzawienie, duszność, biegunka.

W celu zmniejszenia ryzyka zachorowania i rozprzestrzeniania się choroby należy:

• izolować drób od czynników zewnętrznych, w tym od dzikiego ptactwa;

• zabezpieczać pojemniki z karmą i wodą pitną dla drobiu w celu niedopuszczenia do 
nich dzikiego ptactwa;

• ograniczyć przepływ osób oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których trzyma się 
drób.

Jak dotychczas brak jest przypadków przenoszenia wirusa z człowieka na człowieka. 

Mięso  drobiowe,  jaja  poddane  obróbce  cieplnej  nie  są  groźne  dla  człowieka  

(1 min. w temperaturze 85° C). Proste zabiegi dezynfekcyjne środkami bakteriobójczymi 

(np. mydło) niszczą skutecznie wirus ptasiej grypy. Przestrzega się przed zakupem mięsa  

z niewiadomego pochodzenia.


