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Ptasia grypa znana jest 
od 1901 roku, mimo, że 
człowiekowi towarzyszy 

już co najmniej od IV w p.n.e.  Po 
raz pierwszy odkryta i opisana 
została we Włoszech, a w 1955 
roku zidentyfi kowano wywołu-
jący ją patogen. 

Ptasia grypa jest chorobą zakaźną, 
atakującą głównie ptactwo, lecz zda-
rzają się wypadki infekowania innych 
zwierząt  (konie, świnie), a także ludzi. 
Bezobjawowym nosicielem wirusa 
są ptaki dzikie (głównie wodne), 
które zarażają mniej odporne ptaki 
użytkowe. Dlatego jest rzeczą ważną 
aby w czasie ptasich migracji nie 
doszło do kontaktu ptaków dzikich z 
ptakami hodowlanymi i ozdobnymi. 
Zakażenie może wystąpić poprzez 
kontakt bezpośredni, jak również 

poprzez styczność z odchodami lub 
wodą. Zachorowania na  ptasią infl u-
enzę występują głównie w regionie 
Azji Południowo-Wschodniej, gdzie 
oprócz znacznego zagęszczenia lud-
ności występuje duża liczba wolno 
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Ptasia grypa
nie odpuszcza

Z roku na rok Międzynaro-
dowe Targi Techniki Rolni-
czej AGROTECH pokazują 

coraz większe możliwości. Ros-
nąca frekwencja, która w 2016 
roku osiągnęła 64 330 zwiedza-
jących i rekord powierzchni 62,5 
tysięcy metrów kwadratowych to 
czyni z kieleckiej wystawy wyda-
rzenie rolnicze każdego sezonu 
wiosennego.

Zakres branżowy targów tech-
niki rolniczej w Kielcach to: nowo-
czesne ciągniki, maszyny, narzędzia 
i urządzenia do produkcji zwierzęcej 

i roślinnej, jak również nasiona, 
środki ochrony roślin, nawozy, pasze 
i dodatki paszowe oraz budownictwo 
inwentarskie

Podczas 22. edycji targów AGRO-
TECH, które odbyły się od 18 do 20 
marca 216 roku, zaprezentowało się 

700 wystawców z 17 krajów. Tłumy 
zwiedzających spotkać można było na 
ekspozycji w 7 halach i w 4 specjalnie 

wybudowanych pawilonach oraz 
przy wielu maszynach eksponowa-
nych na zewnątrz. Targi, jak co roku, 
odwiedzili goście z Ministerstwa Rol-
nictwa i Modernizacji Wsi, z Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Wsi 
i wielu innych agencji oraz władze 
KRUS i przedstawiciele rolniczych 
organizacji, stowarzyszeń. Obecne 
były oficjalne delegacje Mołdawii, 
Nowej Zelandii, Ukrainy.

Oprócz firm z Polski podczas 
targów AGROTECH 2016 zaprezen-
towali się producenci z: Niemiec, 
Austrii, Włoch, Danii, Słowenii, 
Ukrainy, Francji, Czech, Holandii, 
Finlandii, Wielkiej Brytanii, USA, 
Białorusi, Węgier, Łotwy, Słowacji. 

D ziś chciałbym zaprezento-
wać kolejną hodowle pta-
ków ozdobnych – głównie 

bażantów i papug. Znajduje się ona 
na Kujawach nie daleko Ciecho-
cinka w miejscowości Waganiec. 

Prowadzi ją Arkadiusz Najder 
członek World Phesants Associa-
tion Poland (WPA).  Już w latach 
siedemdziesiątych wspólnie z tatą zaczął 
hodować kanarki, zeberki, ryżowce 
oraz papugi i gołębie ozdobne. Bażanty 
w hodowli pojawiły się na początku 
lat dziewięćdziesiątych. W hodowli 
można było podziwiać bażanty złociste, 
kiśćce srebrzyste, tragopany modrolice 
a także pawie indyjskie. W kolejnych 
latach hodowla prężnie się rozwijała. 
Powstawały kolejne woliery, które zdo-
biły kolejne gatunki bażantów. I tak na 
tę chwilę hodowla składa się z ponad 
20 wolier zewnętrznych, a także kilku 
wolier wewnętrznych. Woliery tworzą 
czworobok, którego środek stanowi 
wspólny wybieg gęsto obsadzony 
trawą i innymi roślinami pod siatką. 
Pozwala to na wypuszczanie co pewien 
czas bażantów by z niego skorzystały. 
Obecnie w hodowli można zobaczyć 
wiele gatunków bażantów, papug a 
także innych ptaków jak kuropatwy 
czy przepióry.

Oto kilka z hodowanych gatun-
ków: tragopany czerwone, tragopany 
modrolice, olśniaki himalajskie, bażant 
mikado, kiśćce tajwańskie, kisćce 
annamskie, bażanty kasztanowate, 
birmańskie, złociste, diamentowe, wie-
loszpony szare, lśniące, rdzawogrzbiete, 
przepióry ozdobne, frankoliny obrożne, 

przepióry kalifornijskie, oraz kilka 
gatunków papug. 

Dużą sympatię i pasję do zwierząt 
mają również dzieci Pana Arkadiu-
sza. W codziennym prowadzeniu 
hodowli pomagają syn Adrian (jeden 

z najmłodszych członków WPA w 
całej organizacji), a także córka Julia, 
która dodatkowo interesuje się końmi. 
Głównym założeniem hodowli jest 
posiadanie wyłącznie ptaków czysto 
genetycznych. Niektóre z nich posia-
dają certyfi katy wydawane przez WPA 
potwierdzające czystość gatunkową jak 
np. tragopany modrolice czy bażanty 
złociste z serii 5000. 

Warto również dodać, że w hodowli 
od wielu lat notuje dobre wyniki 
rozrodu.  Co więcej wychowane ptaki 
cechują się bardzo dobrą witalnością 
i stanowią bardzo dobry materiał do 

dalszej hodowli. W szczególności należy 
wymienić tu tragopany czerwone a 
także wieloszpony szare. Te ostatnie co 
ciekawe bardzo często przystępują do 
rozrodu w pierwszym roku życia nie 
rzadko w sposób naturalny. Podobny 
sukces reprodukcyjny Pan Arkadiusz 
zanotował u samicy pawia indyjskiego, 
która zaczęła nieść jaja w już pierwszym 
roku życia!

Serdecznie zapraszam do odwie-
dzenia hodowli, która z cała pewnoś-
cią zrobi na Państwu duże wrażenie.

Do kontaktowania się z Panem 
Arkadiuszem podaję adres mailowy: 
arekptaki@onet.eu

Z ukłonami
Karol Sepielak

utrzymywanego drobiu, który cały czas 
ma kontakt z ptakami dzikimi. Dlatego 
właśnie w tym regionie dochodzi do 
sporadycznych zachorowań na ptasią 
grypę u ludzi, której objawy podobne 
są do klasycznej grypy.

  

• wybiegi i woliery powinny być tak 
skonstruowane aby nasze ptaki nie 
miały kontaktu z ptactwem dzikim 
ani z jego odchodami, szczególnie 
w okresie wczesnej wiosny oraz 
jesieni, kiedy ptaki dzikie odbywają 
wędrówki,
• zazwyczaj wystarczy utrzymywanie 
ptaków w zadaszonych wolierach, 
których siatka ma drobne oczka.

Z WIZYTĄ U HODOWCY

Papugi w wolierach zewnętrznych

Tokujący tragopan czerwony

Wieloszpony szare na 
wspólnym wybiegu

Arkadiusz Najder
wraz z dziećmi

• wcze

• wczesną wiosną i jesienią powin-
niśmy unikać miejsc gdzie gromadzi 
się duża liczba dzikich ptaków (place 
miejskie, jeziora),
• unikajmy kąpania się w jeziorach, rze-
kach, gdzie występują ptaki wodne,
• powinniśmy ograniczyć bezpośredni 
kontakt z ptakami hodowlanymi do 
minimum,
• wirus grypy ginie podczas obróbki 
termicznej, dlatego śmiało możemy 
jeść pieczone i gotowane  mięso oraz 
ugotowane jaja.

tekst i zdjęcia:
dr Radosław Kożuszek

XIII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej

AGROTECH
23. edycja ulubionych targów polskich rolników odbędzie 
się 17-19 marca 2017 roku w obiektach Targów Kielce

- Edycja 2016 targów AGROTECH 
zaskoczyła nas frekwencją osób zwie-
dzających, spośród których wielu było 
konkretnie zainteresowanych poszcze-
gólnymi maszynami – podsumował 
targi Piotr Dziamski, kierownik 
marketingu fi rmy John Deere

AGROTECH można śmiało porów-
nywać do organizacji targów rolniczych 
w Hannowerze – komentował Leszek 
Weremczuk, prezes Expom-Krośnie-
wice. – Frekwencja zwiedzających była 
rekordowa.

W największym pawilonie wysta-
wienniczym, zbudowanym specjalnie 
na potrzeby Agrotechu, Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 
wspólnie z 8 instytutami badawczymi 
przygotowało „Wyspę Innowacji”, na 
której w ciągu trzech targowych dni 
prezentowali się specjaliści.

Zapraszamy na Targi
AGROTECH 17-19 marca 2017!

www.targikielce.pl

PATRONAT HONOROWY:

Jak zabezpieczyć przed
chorobą ptaki hodowlane

i ozdobne?

Jak zabezpieczyć
siebie samego

przed zarażeniem?


