SAUGOKITE SAVO ŪKĮ NUO
AFRIKINIO KIAULIŲ MARO (AKM)!

STOP AKM

• Tvartą aptverkite tvora, kad būtų išvengta kontakto su šernais.
• Jeigu dalyvavote medžioklėje ar išdorojant šerną, tvarkėte išknistą dirvą ar
lankėtės kitame kiaulių ūkyje, į savo
tvartą eikite tik nusiprausę, persirengę
ir pasikeitę avalynę.
• Neleiskite pašalinių žmonių į savo tvartą, ribokite transporto priemonių įvažiavimą į kiemą.
• Prieš darbus tvarte ir juos baigus, persirenkite, persiaukite, švariai nusiplaukite
rankas. Dėvėkite tik darbui tvarte skirtus
drabužius ir avalynę.
• Kiaules šerkite tik termiškai apdorotu
pašaru. Šių metų grūdus nuplikykite
arba palaikykite sandėlyje ne mažiau
kaip mėnesį.
• Pakratams nenaudokite šiaudų, atvežtų
tiesiai iš lauko. Juos palaikykite sausoje
vėdinamoje vietoje ne mažiau kaip 3 mėn.
• Pašarus pirkite tik iš patikimų pardavė-

jų, saugokite juos nuo aplinkos veiksnių ir kenkėjų.
• Tvarte reguliariai naikinkite graužikus, vabzdžius ir kitus kenkėjus, nes
jie gali pernešti virusą.

ĮRENKITE DEZINFEKCINIUS
KILIMĖLIUS
Prie kiekvieno įėjimo į tvartą ir jo pagalbines patalpas įrenkite dezinfekcinius kilimėlius. Tai gali būti negili tvirta
dėžė, pripilta pjuvenų ir sulaistyta
veterinarijos vaistinėje įsigytu dezinfekciniu skysčiu, veikiančiu AKM ir
klasikinio kiaulių maro virusą. Galima
naudoti veterinarijos vaistinėje ar specializuotoje parduotuvėje įsigytą dezo
kilimėlį, kurį taip pat reikia aplaistyti
dezinfekciniu skysčiu. Dezinfekcinio
skysčio būtina reguliariai papildyti.

KĄ DARYTI, SUSIRGUS KIAULEI?
Jeigu kiaulė neėda, karščiuoja, yra
apatiška, svirduliuoja, vemia, viduriuoja,
ji serga.

DRAUDŽIAMA

Įtarus ligą, reikia nedelsiant informuoti
VMVT visą parą veikiančiu nemokamu
telefono numeriu 8 800 40 403, kreiptis
į VMVT teritorinį padalinį, esantį kiekviename rajone, arba pranešti privačiam veterinarijos gydytojui.

• laikyti kiaules lauke;
• šerti jas maisto atliekomis,
nenuplikytais grūdais, šviežia
(neplikyta) žole;
• į tvartą įsinešti gyvūninio maisto.

BŪTINA
Užregistruoti kiaulių laikymo vietas ir
kas ketvirtį deklaruoti laikomų kiaulių
skaičių VMVT teritoriniame padalinyje
arba apylinkės seniūnijose. Taip pat galima perduoti šią informaciją privačiam
veterinarijos gydytojui.

KAS GRESIA, NESILAIKANT
REIKALAVIMŲ?
• įspėjimas arba bauda nuo 29 iki 579
Eur, kiaulininkystės komplekso atsakingam asmeniui – iki 2 317 Eur;
• ligos atveju nepriklauso kompensacija
už nugaišusias ir sunaikintas kiaules;
• nebus skirta Europos Sąjungos ir valstybės finansinė parama.

Daugiau informacijos apie AKM:

www.vmvt.lt
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