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Csak megbízható forrásból
vásároljanak élőállatot a gazdák –
tanácsolják a szakemberek
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Sertéspestis: járványtanilag csend van
Vannak, akik tartanak a kór terjedésétől, mások nem aggódnak
• Ebben az időszakban Gyergyószéken

egyáltalán nem volt szokás a disznóvágás,
de az elmúlt egy-két hétben mégis több
mint 30 sertést vágtak le a gazdák az országban terjedő járványtól tartva. Vannak
azonban, akik nem félnek a sertéspestistől,
úgy gondolják, kicsi a valószínűsége, hogy
erre a környékre is eljusson.
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yergyószéken általában saját
használatra, a család számára
nevelnek a gazdák egy-két disznót, kevés azoknak a gazdálkodóknak
a száma, ahol az állomány meghaladja
a 10 darabot – a malacokat nem számolva. Vannak, akik féltve az asztalra szánt
húst, a nagyobb disznókat levágták, és
ez a jelenség várhatóan a következő hetekben is tart.
Dr. Gáll József, Gyergyó-körzeti állatorvos kérdésünkre elmondta, ha a az
utóbbi hetekben levágott disznók száma
önmagában nem is magas – mintegy 30
esetről van szó –, mégis szokatlan, hiszen máskor ilyenkor, nyár végén, ősz
legelején egyáltalán nem volt szokás a
disznóvágás Gyergyószentmiklóson, és
a környező községekben. Tehát, a gazdák egy része igenis tart attól, hogy ide
is eljut a sertéspestis, és nagyobb biztonságban érzi a húst a fagyasztóládában,
mint az állatot az ólban.

Gyergyóban
nem szokás
szabad tartásban nevelni
a disznót.
Így nincs rá
lehetőség,
hogy a fertőzött vadakkal
kapcsolatba
kerüljenek és
megbetegedjenek.

„Nem mondanám, hogy mindenki
most hirtelen ijedtében nekiszökött
volna a disznókat vágni, de a szomszédban is többen vannak, akik már
vágtak. Én magam is csak arra várok,
hogy kicsit hűljön az idő, a nagy zöld
legyek eltűnjenek, s akkor én is levágom a nagyobb kocát” – válaszolta
kérdésünkre egy szárhegyi gazda.
Hozzáteszi, úgy gondolja, sajnos a mi
vidékünk sem fogja megúszni a sertéspestisjárványt.

A megyében csend van

Az Országos Statisztikai Intézet (INS)
által pénteken nyilvánosságra hozott
adatsorok szerint 2018 júliusában 467
ezer sertés vágtak le, ami közel 40 százalékos növekedést mutat az előző havi 335 ezerhez képest. Ennek kapcsán
arra voltunk kíváncsiak, hogy Hargita
megyében megnövekedett-e a disznóvágások száma.
Ladó Zsolt, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági
Igazgatóság vezetője ismertette, meTermészetes úton nem érhet ide
gyénkben nem növekedett meg ugrásVan, aki úgy véli, hogy nincs mitől szerűen a nyári disznóvágások száma.
tartani. Ellentétben azokkal a vidé- Azt is hozzátette, a megyében jelenleg
kekkel, ahol szabad tartásban nőnek „járványtani szempontból csend van”,
az állatok, és van rá lehetőség, hogy a s azon dolgoznak hogy ez így is maradfertőzött vadakkal kapcsolatba kerül- jon.
Kiemelte ugyanakkor, nem akarnak
ve megbetegedjenek, Gyergyóban ez
másként van. Aki disznót tart, az zár- pánikot kelteni, de a megelőzés érdeva, pajtában, istállóban neveli. Állati kében több intézkedést is bevezettek
eredetű takarmányt nem etet vele, az már közreműködve a rendőrséggel, az
sem szokás, hogy az emberek a saját erdészeti főfelügyelőséggel, a vadászistállóból a szomszédok istállójába be- társulatokkal. Példaként kifejtette:
járjanak, átvíve esetleg a kórokozókat. fokozott közúti ellenőrzéseket tartaNormális esetben ide nem jut el a ser- nak, amelyek során nemcsak az élőáltéspestis, mondja egy csomafalvi gaz- lat-szállító járműveket, hanem a húskészítmények, takarmányok szállítóit
da, aki több, mint 10 állatot nevel.
Elmondta: van ugyan két nagyobb is górcső alá veszik. Ellenőrzik, hogy
disznója, amelyeket amúgy is selejte- honnan indultak, hová tartanak, renzésre szánt, azokat most levágja, de delkeznek-e kísérő iratokkal, szükség
esetén elkérik a fertőtlenítési bizonynem a járványtól tartva, hanem mert
latot, megvizsgálják a szállított állatok
egyébként is így tervezte.
Gál István állatorvos sem tud olyan fülszámát, az állategészségügyi biesetekről, hogy a nagyobb számú disz- zonylatokat. Ezeket az intézkedéseket
nókat tartó gazdák vágnák az állatai- nemcsak a sertések, hanem minden
állatfaj esetén elvégzik.
kat.

Továbbá az erdészeti főfelügyelőséggel közösen felkeresték az esztenákat,
felmérték, hogy hol tartanak sertéseket,
és felhívták az érintettek fi gyelmét arra,
hogy a sertéseket szállítsák lakott területre, tartsák zárt helyen, hogy ne érintkezhessen vaddisznókkal. Ugyanakkor
mindeddig kihelyeztek 650 plakátot a
megye településein – hirdetőtáblákra,
polgármesterihivatalokban –, amelyekről bárki megtudhatja, hogy mire érdemes fi gyelni. Több esetben is felhívták
a gazdák fi gyelmét arra, hogy csak
megbízható forrásból vásároljanak élőállatot – fülszámmal, állategészségügyi
bizonylatta –, s ha a gazdaságukban
megbetegednek, esetlegesen elpusztulnak az állatok, mihamarabb értesítsék
arról a körzeti állatorvost.

Amit a gazdák tehetnek
A gazdák is tehetnek óvintézkedéseket
megelőzésképp, egyebek mellett azzal,
ha sertésvásárlás előtt konzultálnak
állatorvossal, s ha nem vásárolnak sertéseket ismeretlen személyektől, különösen személygépkocsi utánfutókról
olcsón eladásra kínált, jelöletlen állatokat. Továbbá érdemes rendszeresen
takarítani és fertőtleníteni a sertések
tartási helyét, az etetésre és itatásra
használt eszközöket. El kell kerülni
az olyan sertéstartó udvart, ahol az
állatok megbetegedtek, s a kocákat
csak olyan tenyészkannal fedeztetni,
amelynek a fontosabb fertőző betegségektől való mentességét állatorvos
igazolja.

