
Agrárvilág2018. november 8.
csütörtök8

H I R D E T É S

A kolozsvári

Phoenix
Könyvesbolt

sok szeretettel várja
az olvasáskedvelőket.
Címünk: Deák Ferenc
utca (B-dul Eroilor)

22-es szám,
bent az udvarban.

Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 10–18 óráig

szombat: 10–13 óráig.

A súrlókór a legújabb fer-
tőző állatbetegség, amelyik 
megtizedelheti az évek óta 
jól teljesítő romániai juhállo-
mányt. Az afrikai sertéspestis 
elleni védekezéshez hasonlóan 
a teljes juhállományt megsem-
misítik, ahol felütötte a fejét a 
fertőzés. Az állategészségügyi 
hatóság most sem áll a helyzet 
magaslatán.

 » MAKKAY JÓZSEF

Ú jabb súlyos kór fenyegeti a 
romániai állattenyésztést, 
mégpedig a juhok és kecskék 

súrlókórja, ráadásul a román állate-
gészségügyi hatóság nagyjából úgy 
viszonyul a vészhelyzethez, mint év 
elején az afrikai sertéspestishez: kö-
zönnyel. Miközben az elmúlt hetek-
ben a román sajtóban több cikk is 
megjelent elkeseredett juhászokról, 
akik a veszélyes kór miatt teljes ju-
hállományukat elveszítették – ahol 
az állatorvos beteg állatot talál, ott 
az állományt erre szakosodott vá-
góhídon levágják –, az Országos 
Állategészségügyi és Élelmiszer-biz-
tonsági Hatóság (ANSVSA) honlap-
ján nem találni utalást a súrlókór 
gócpontjairól, ezek számáról, a le-
vágott állatokról, illetve a kifi zetett 
kártérítésről. Az állatégészségügyi 
hatóság a folyamatosan terjedő af-
rikai sertéspestissel van elfoglalva, 
amely már 17 megye 276 településén 
fertőz 1062 gazdaságban. Úgy tűnik, 
minden kapacitását ez foglalja le.

Nehezen kimutatható fertőzés
Az Európai Unió egyik idevágó jog-
szabálya szerint 2001-től Románi-
ában is nyomon követik a súrlókór 
felderítését erre szakosodott labo-
ratóriumokban. Sikó-Barabási Sán-
dor Kovászna megyei főállatorvos 
szerint a betegség felderítése nem 
könnyű, mert nincsenek jellegzetes 
tünetei, lévén, hogy idegrendszeri 
tünetekkel találja szembe magát a 
juhtartó gazda. „A fertőzés vizelet, 
széklet és nyál útján terjed” – ösz-
szegzi a szakember. Az állat feltűnő-

en ijedős, izgatott, bizonyossággal 
csak laboratóriumi vizsgálatok de-
ríthetnek fényt a vírus jelenlétére. 
Sikó lapunknak elmondta: eddig 
is minden elhullt vagy kényszervá-
gott juh és kecske fejét laboratóri-
umi vizsgálatra kellett beküldeni. 
Amennyiben kimutatják a betegsé-
get, a teljes állatállományt levág-
ják, a gazda piaci áron kap érte kár-
térítést, amennyiben az állatok 
fülszámozottak voltak. Sikó szerint 
Székelyföldet eddig elkerülte a kór. 
Hargita és Kovászna megyében az 
utóbbi tíz évben látványosan fel-
lendült a juhászat, annak ellenére, 
hogy más tenyésztett állatfajok lét-
száma folyamatosan csökken. De 
ez Erdély más vidékein is így van. 
Az arab országokba, illetve az Izra-
elbe irányuló élőállatexport növe-
kedésével egyre több termelő látott 
fantáziát a hazai juhászatban, ami 
szakemberek szerint könnyen leáll-
hat, ha a fertőzés – a sertéspestishez 
hasonlóan – országos méreteket ölt, 
és az állategészségügyi hatóság ezt 
nem tudja idejében kezelni.

Borúlátó juhászok
Köntös János mezőségi juhosgazda 
leginkább a szakszerű tájékoztatást 
hiányolja. „Nagyon zavar a mostani 
helyzet, mert ebből élünk meg. Nem 
arról van szó, hogy az állam kárté-
rítést fi zet, hanem a piac jövőjéről. 
Múlt héten kellett volna jöjjön a 
konstancai felvásárló az állatokért, 
de egyelőre lefújta, nem küld kami-
ont. Attól tartanak, hogy nem tudják 
továbbadni exportra az újabb felvá-
sárolt állományokat” – panaszkodik 
a vállalkozó. Köntös hallott a beteg-
ségről, de szerinte a hagyományos, 
nemezes-gyapjas fajtákat kevésbé 
veszélyezteti, inkább a fi nom szer-
vezetű, és a hagyományos fajtáknál 
sokkal igényesebb merinó juhok kö-
zött üti fel a fejét.

Szilágyi István magyarfenesi 
(Ko lozs megyei) juhosgazda arról 
beszélt lapunknak, hogy egyelőre 
nagyon zavaros az egész történet. 
Van, aki arra gyanakszik, hogy bi-
zonyos körök így akarják „megfej-
ni” az államot. Most, amikor mély-
ponton van az élő állat piaci ára 

AZ AFRIKAI SERTÉSPESTIS OKOZTA PUSZTÍTÁS UTÁN MEGTIZEDELHETI A JUHOKAT A VESZÉLYES IDEGRENDSZERI BETEGSÉG

Hazavághatja a juhtenyésztést a súrlókór

Mindeddig számos dél-erdélyi megyében kimutatták a súrlókórt, emiatt a leghíresebb szebeni vásárokat bezárták
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– egy életerős juhért legfennebb 
120 lejt adnak a vásárban, egy 
idősebb jószágért 60–70 lejt –, az 
állami kártérítés a 400 lejt is elér-
heti, ha anyaállatokként fi zetik ki 
a jószágot. A vágóhíd fi zeti a kény-
szervágott állat ellenértékét, a kü-
lönbözetet pedig az államkasszá-
ból igényelheti a juhtartó.

Bezárt vásárok
Az egyik legolvasottabb román 
mezőgazdasági portál, az Agroin-
fo szerint a lap érdeme, hogy a súr-
lókór témája megjelent a romániai 
közbeszédben, miután munkatár-
saik tárták fel, hogy tavaly Szeben 
megyében több fertőzési gócpont 
volt, amiről az állategészségügyi 
hatóság hallgatott, és nem adtak 
ki erről hivatalos tájékoztatást. 
Mindeddig több dél-erdélyi me-
gyében mutatták ki a kórt, emiatt 
a leghíresebb szebeni vásárokat 
bezárták. Az élőállat-vásárok már 
korábban minimális szintre csök-
kentek Erdély-szerte az afrikai ser-
téspestis miatt.

 »  Több helyen 
a felvásárlók le-
fújták az üzletet, 
és nem veszik 
át az állatokat, 
attól tartanak 
ugyanis, hogy 
nem tudják to-
vábbadni export-
ra a felvásárolt 
juhállományt.




