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H ΦΤΜΑΣΗΩΖ ΣΩΝ ΒΟΟΔΗΓΩΝ
Ση είλαη ε θσκαηίωζε ηωλ βοοεηδώλ
Η θπκαηίωζε ηωλ βννεηδώλ είλαη κία ινηκώδεο λόζνο κε αξγό ξπζκό εμέιημεο. Από ην κηθξόβην πξνζβάιινληαη δηάθνξα όξγαλα ηνπ ζώκαηνο
ζηα νπνία ζρεκαηίδνληαη θπκάηηα. Τν λόζεκα έρεη κεγάιε ζεκαζία ηόζν γηα ηελ νηθνλνκία κηαο ρώξαο όζν θαη γηα ηε δεκόζηα πγεία.
Ποσ οθείιεηαη
Η θπκαηίωζε ηωλ βννεηδώλ νθείιεηαη ζ' έλα κηθξόβην πνπ νλνκάδεηαη Mycobacterium bovis.
Ποηα είδε δώωλ προζβάιιοληαη
Τα βννεηδή, νη αίγεο, νη ρνίξνη θαη ηα ειάθηα είλαη ηα δώα πνπ πξνζβάιινληαη ζπρλόηεξα από ην Mycobacterium bovis, ελώ ηα πξόβαηα θαη ηα
άινγα είλαη πεξηζζόηεξν αλζεθηηθά θαη πξνζβάιινληαη ζπάληα.
Πως κεηαδίδεηαη
Η κεηάδνζε ηεο λόζνπ ζηα βννεηδή κπνξεί λα γίλεη:
Από ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα, κε ηελ εηζπλνή ηνπ κηθξνβίνπ.
Από ην πεπηηθό ζύζηεκα, κε ηελ θαηαλάιωζε ηξνθήο ή λεξνύ πνπ έρεη κνιπλζεί από θόπξαλα, νύξα, ζάιην, ή εθθξίκαηα από ηε κήηξα
άξξωζηνπ δώνπ. Με ηνλ ίδην ηξόπν ε λόζνο κπνξεί λα κεηαδνζεί, όηαλ νη ηαΐζηξεο ή νη πνηίζηξεο κνιύλνληαη από άξξωζηα δώα.
Από ηελ άξξωζηε κεηέξα ζην λενγλό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο ή κε ην κνιπζκέλν γάια.
Με ην ζπέξκα κνιπζκέλνπ ηαύξνπ.
Με ηνπο κνιπζκέλνπο θαζεηήξεο κήηξαο θαη ζειώλ, θαζώο θαη κε ηα κνιπζκέλα ζήιαζηξα ηωλ αικεθηηθώλ κεραλώλ.
Πως εθδειώλεηαη
Σηα βοοεηδή ε θπκαηίωζε εθδειώλεηαη κε δηάθνξα ζπκπηώκαηα όπωο: απώιεηα ζωκαηηθνύ βάξνπο (αδπλάηηζκα), λωζξόηεηα, μεξό θαη ζακπό
ηξίρωκα, αλαπλεπζηηθά ζπκπηώκαηα (βήραο-δύζπλνηα), δπζθαγία, ηπκπαληζκόο, απνβνιέο, γέλλεζε αζζεληθώλ κόζρωλ, δηόγθωζε (πξήμηκν) θαη
ππεξηξνθία ηνπ καζηνύ θαη ηωλ επηρώξηωλ ιεκθαδέλωλ (ειηέο).
Σηνπο τοίροσς ηα ζπκπηώκαηα ηεο λόζνπ δελ δηαθξίλνληαη εύθνια θαη ην δών θαίλεηαη πγηέο.
Σηηο αίγες ε θπκαηίωζε ζπλήζωο εθδειώλεηαη κε ζπκπηώκαηα από ην αλαπλεπζηηθό (βήραο-δύζπλνηα), ελώ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο
πξνθαινύληαη βιάβεο ζην έληεξν θαη ε λόζνο εθδειώλεηαη κε δηάξξνηα.

εκαζία ηες λόζοσ γηα ηολ άλζρωπο
Η λόζνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηε δεκόζηα πγεία. Ο άλζξωπνο κπνξεί λα πξνζβιεζεί κεηά από ηελ θαηαλάιωζε κε παζηεξηωκέλνπ
γάιαθηνο ή γαιαθηνθνκηθώλ πξνϊόληωλ πνπ παξαζθεπάδνληαη από κε παζηεξηωκέλν γάια, θαζώο θαη κεηά από ηελ εηζπλνή ζωκαηηδίωλ ζθόλεο
ζηνπο ρώξνπο ζηαβιηζκνύ κνιπζκέλωλ δώωλ. Γηα ην ιόγν απηό ε θπκαηίωζε ηωλ βννεηδώλ ζεωξείηαη επαγγεικαηηθή δωναλζξωπνλόζνο
(κνιύλνληαη ζπλήζωο θηελνηξόθνη, θηελίαηξνη θ.ά.)
Σπαληόηεξα, ν άλζξωπνο κπνξεί λα κνιπλζεί θαη κε ηελ θαηαλάιωζε θξέαηνο από κνιπζκέλα από θπκαηίωζε δώα, όηαλ ην θξέαο δελ έρεη
ειεγρζεί.
ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΡΗΕΩΖ
Από ην 1977 εθαξκόδεηαη ζηε ρώξα καο πξόγξακκα εθξίδωζεο ηεο θπκαηίωζεο ηωλ βννεηδώλ.
θοπός ηοσ προγράκκαηος
Σθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δηαπίζηωζε ηωλ ζεηηθώλ ζηε θπκαηίωζε βννεηδώλ θαη ε έγθαηξε απνκάθξπλζή ηνπο από ηελ εθηξνθή, ώζηε
λα κελ απνηεινύλ θίλδπλν γηα ηα ππόινηπα δώα αιιά θαη γηα ηε δεκόζηα πγεία.
Ση περηιακβάλεη
Τν πξόγξακκα είλαη ππνρξεωηηθό θαη βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία. Σύκθωλα κε ην πξόγξακκα όια ηα βννεηδή
ειηθίαο άλω ηωλ 6 εβδνκάδωλ ειέγρνληαη κε ελδοδερκηθό θσκαηηληζκό. Όζα από ηα δώα αληηδξάζνπλ ζεηηθά ζηελ εμέηαζε, ζθάδνληαη ην
ζπληνκόηεξν δπλαηό θαη απνδεκηώλνληαη.
Μέηρα ζηης κοισζκέλες εθηροθές
Εάλ ζε κηα εθηξνθή βννεηδώλ δηαπηζηωζνύλ δώα ζεηηθά ζηε θπκαηίωζε, ηόηε παίξλνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα πνπ ζθνπό έρνπλ ηελ
πξνζηαζία ηεο πγείαο ηωλ ππνινίπωλ δώωλ ηεο εθηξνθήο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο.
Τα πην ζεκαληηθά κέηξα είλαη :
Άκεζε ζθαγή ηωλ κνιπζκέλωλ δώωλ.
Απνκόλωζε ηεο εθηξνθήο θαη απνθπγή επαθήο απηήο κε άιιεο εθηξνθέο.
Απαγόξεπζε πώιεζεο δώωλ από ηελ εθηξνθή
Έιεγρνο ηωλ κεηαθηλήζεωλ ηωλ δώωλ.
Απνιύκαλζε κε θαηάιιεια απνιπκαληηθά όιωλ ηωλ πιηθώλ, ηωλ εξγαιείωλ, ηωλ κεηαθνξηθώλ κέζωλ θαη ηωλ θηηξίωλ ηεο εθηξνθήο.

Η θνπξηά θαη ην άρπξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζηξωκλή θαηαζηξέθνληαη ή θαιύπηνληαη κε ρώκα.
Εμέηαζε όιωλ ηωλ άιιωλ εηδώλ δώωλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ εθηξνθή (πξόβαηα, ρνίξνη, ζθύινη ).
Ση γίλεηαη κε ηο γάια
Γάια πνπ πξνέξρεηαη από κνιπζκέλα δώα δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα αλζξώπηλε θαηαλάιωζε. Σπγθεληξώλεηαη ζε μερωξηζηό δνρείν θαη είλαη
δπλαηό λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν γηα ηε δηαηξνθή δώωλ, αθνύ πξνεγνπκέλωο ππνζηεί θαηάιιειε ζεξκηθή επεμεξγαζία.
Γάια πνπ πξνέξρεηαη από κε κνιπζκέλα δώα κνιπζκέλεο εθηξνθήο ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα ηελ παξαζθεπή ζεξκηθά επεμεξγαζκέλνπ γάιαθηνο
ή πξνϊόληωλ κε βάζε ην γάια, γηα αλζξώπηλε θαηαλάιωζε, ππό ηνλ έιεγρν ηεο αξκόδηαο πεξηθεξεηαθήο θηεληαηξηθήο αξρήο.
Ση γίλεηαη κε ηο θρέας
Ζώα ζεηηθά ζηε θπκαηίωζε ζθάδνληαη ζε εγθεθξηκέλα, γηα ην ζθνπό απηό, ζθαγεία θαη θάηω από ζπγθεθξηκέλεο πγεηνλνκηθέο πξνϋπνζέζεηο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θξενζθνπηθνύ ειέγρνπ, ηα ζθάγηα πνπ έρνπλ αιινηώζεηο γεληθεπκέλεο θπκαηίωζεο, θαηάζρνληαη θαη θαηαζηξέθνληαη. Σε
πεξίπηωζε πνπ νη αιινηώζεηο ηεο θπκαηίωζεο είλαη εληνπηζκέλεο, ην αληίζηνηρν όξγαλν ή ηκήκα θαηάζρεηαη θαη ην ππόινηπν ζθάγην δηαηίζεηαη
γηα αλζξώπηλε θαηαλάιωζε, εθόζνλ θαηά ηα ινηπά πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο.
Απαραίηεηες προϋποζέζεης γηα ηελ επηηστία ηοσ προγράκκαηος
Ζ βαζηθόηερε προϋπόζεζε γηα ηελ επηηστία ηοσ προγράκκαηος είλαη ε εσαηζζεηοποίεζε ηωλ παραγωγώλ θαη ε ζσλεργαζία ηοσς κε ηης
αρκόδηες θηεληαηρηθές αρτές.
'Αιιεο πξνϋπνζέζεηο είλαη:
ε θαηαγξαθή θαη ζήκαλζε ηωλ δώωλ θαη ηωλ εθηξνθώλ,
ν έιεγρνο ηωλ κεηαθηλήζεωλ ηωλ δώωλ,
ν έιεγρνο ηεο λόζνπ ζηα ζθαγεία θαη
ε ζπλερήο ζπιινγή πιεξνθνξηώλ γηα ηελ επηδεκηνινγία ηεο λόζνπ.
Προιεπηηθά κέηρα ζηης εθηροθές
Γηα ηελ απνθπγή εηζόδνπ ηεο λόζνπ ζε κία εθηξνθή ζα πξέπεη:
Όια ηα βννεηδή πνπ κπαίλνπλ ζε κία εθηξνθή λα έρνπλ ζήκαλζε, λα πξνέξρνληαη από εθηξνθέο ειεγκέλεο γηα ηε θπκαηίωζε θαη λα
ζπλνδεύνληαη από ηα αλάινγα θηεληαηξηθά πγεηνλνκηθά πηζηνπνηεηηθά.

Να απνθεύγεηαη ε επαθή ηωλ βννεηδώλ κηαο εθηξνθήο κε άιια δώα πνπ κπνξεί λα πξνέξρνληαη από κνιπζκέλεο, ύπνπηεο ή κε ειεγκέλεο
γεηηνληθέο εθηξνθέο.
Γηα θάζε κεηαθίλεζε βννεηδώλ λα εθδίδεηαη από ην Αγξνηηθό Κηεληαηξείν ηεο πεξηνρήο εηδηθή άδεηα δηαθίλεζεο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηωλ εξγαζηώλ ζηηο ζηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο λα ηεξνύληαη ζρνιαζηηθά όινη νη θαλόλεο πγηεηλήο. Θδηαίηεξε κέξηκλα ζα
πξέπεη λα δίλεηαη ζηηο ζπρλέο απνιπκάλζεηο κέζα ζηελ εθηξνθή.
Να απνθεύγεηαη ε αληαιιαγή εμνπιηζκνύ, εξγαιείωλ θαη επαγγεικαηηθώλ νρεκάηωλ κεηαμύ ηωλ εθηξνθώλ.
Να ηεξνύληαη νη βαζηθέο αξρέο γηα ηελ επδωία ηωλ δώωλ ζηηο εθηξνθέο (απνθπγή ζπλωζηηζκνύ ηωλ δώωλ, αεξηζκόο ηωλ ζαιάκωλ, ύπαξμε
ηδηαίηεξωλ ζαιάκωλ ηνθεηνύ θ.ι.π.).
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηηο ηνπηθέο θηεληαηξηθέο αξρέο ή λα επηζθεθζνύλ ηελ ηζηνζειίδα
ηνπ Υπνπξγείνπ Γεωξγίαο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/animal-production/cattle/759fimatiosivooidon.html

