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B ekerítette Hargita megyét az 
afrikai sertéspestis, amely 
már Kovászna és Maros me-

gyében is jelen van. A vírus egyelő-
re többnyire vaddisznókban jelent 
meg, de az illetékesek szerint félő, 
hogy az emberek nemtörődömsége 
és óvatlansága miatt a kór a házi 
sertésállományban is felüti a fejét. 
Szakembereket kérdeztünk elsősor-
ban arról, hogy miként ajánlott véde-
kezni a fertőzés ellen, hogyan ismer-
hető fel a vírus jelenléte a levágott 
disznóban, és mire számíthatunk a 
háztáji disznóvágások tekintetében 
– egyrészt a kór terjedésének veszé-
lye, másrészt a kötelező állatorvosi 
jelenlétet előíró új törvény miatt.

Nem elég a trichinella-vizsgálat

Sikó Barabási Sándor állatorvos, az 
állategészségügyi igazgatóság Ko-
vászna megyei vezetője arra hívta 
fel a fi gyelmet, hogy bár azok a ser-
tések, amelyeket a ház közelében, 
zárt helyen, az udvarban tartanak, 
kis valószínűséggel betegszenek 
meg, az ember rendkívül egyszerűen 
megfertőzheti az állatot. Ha például 
a gazda erdész vagy fakitermelő és 
ideje egy részét a vadonban tölti, 
csizmája talpán könnyen hazaviheti 
a vaddisznók által hordozott vírust. 
Arra is volt példa ugyanakkor a nyár 
folyamán, hogy a házi sertést kivit-
ték az esztenára, ahol szabadon jött-
ment, majd a megbetegedett állatot, 
vele együtt pedig a vírust is hazavit-
ték. „Ezért törekedtünk arra, hogy az 
esztenákról berendeljük a házi serté-
seket” – magyarázta Sikó Barabási 
Sándor.

A szakembertől megtudtuk, 
hogy a disznóvágás esetén kötele-
ző trichinella-vizsgálatra vitt hús-
darab alapján az állatorvos nem 
tudja megállapítani, hogy az állat 
megfertőződött-e a sertéspestist 
okozó vírussal, de a levágás során 
a mészáros ezt könnyedén észreve-
heti. „Fertőzés esetén véres részek 
vannak a vastagbélnél, pöttyös a 

vese, a lép meg van duzzadva, vö-
röses színe van, a nyirokcsomók is 
meg vannak duzzadva, ezt észre 
lehet venni. Szólni kell az állator-
vosnak, aki szakvéleményt mond, 

és ha fennáll a fertőzés gyanúja, 
mintát kell belőle venni. Az állat 
húsát nem szabad feldolgozni, amíg 
nincs eredmény” – hangsúlyozta az 
igazgató.

A fagyasztást is jól bírja a vírus

Az állatorvos azt is elmondta: a ví-
rus az emberre nem veszélyes, akkor 
sem, ha elfogyasztja a megfertőző-
dött állat húsát, a beteg példányok 
leölése és megsemmisítése így első-
sorban járványtani szempontból, a 
kór terjedésének megfékezése érde-
kében elengedhetetlen. Fontos tudni 
azt is, hogy a vírus a fagyasztóban 
majdnem egy évig fertőzőképes ma-
rad, így akkor is továbbterjedhet, 
ha csak hónapok múlva olvasztják 
ki a kórt hordozó húst. Ez könnyen 
megtörténhet akkor is, ha például a 
vágódeszkára került hús levét kiön-
tik az udvarra vagy főzés után kéz-
mosás nélkül adnak enni a sertések-
nek, amelyek így elkaphatják a kórt.

Kovászna megyében egyébként 
már február elején felütötte a fejét 

a sertéspestis, de a házi disznóállo-
mányban még nem tett nagy kárt. 
Sikó Barabási Sándor rámutatott: 
a február elején megjelent őrkői 
és kőröspataki gócpontokat már 
felszámolták, a kór ezt követően a 
Nagyajta és Középajta között talál-
ható mangalicatelepen bukkant fel, 
ott zajlik a felszámolási folyamat, és 
ha minden eredmény negatív lesz, 
december első hetében tudják felol-
dani a járványügyi zárlatot. Nemrég 
Erdővidéken is vaddisznók pusztul-
tak el, ott kijelölték a 13 kilométeres 
körzetet, amely Bölönt, illetve Har-
gita és Brassó megye határvidékét 
érinti. A karantén azt jelenti, hogy a 
kijelölt körzetből egyetlen élő sertést 
és sertéshúst sem lehet kihozni, a 
zónában működő hentesboltok sem 
árusíthatják a kijelölt településeken 

kívül termékeiket. A háztáji gazda-
ságokból származó húst csak akkor 
lehet kivinni, ha állatorvos igazolja, 
hogy nem a gócpontból származik, 
illetve elvégezték a trichinella-vizs-
gálatot. A gócpontokból a takar-
mányt sem lehet elszállítani.

Sikó Barabási Sándor azt is el-
mondta, hogy a gócpontok kialaku-
lásakor a környező falvakban élő há-
romszéki gazdák igyekeztek mielőbb 
levágni az összes házi sertést, hogy 
azok ne betegedjenek meg. A szakem-
ber meglátása szerint ez természetes 
reakciója az állattartóknak.

Se oltószer, se gyógyszer nincs

Maros megyében az első sertéspesti-
ses esetet Szováta környékéről jelen-
tették, ahol kijelöltek két 8 kilomé-
teres fertőzési veszélyzónát és egy 5 

kilométeres megfi gyelési övezetet, 
ennek nyomán jelenleg Vármező, 
Illyésmező, Szakadát és Kopaczme-
ző településekről nem lehet kihozni 
disznót és sertéshúst. A Segesvár 
melletti Erkeden is találtak megfer-
tőződött vaddisznót, ahol szintén 
életbe léptették az említett intézke-
déseket. 

Kincses Sándortól, az állate-
gészségügyi hatóság Maros megyei 
igazgatójától megtudtuk, hogy nem 
létezik a betegséget kezelő orvos-
ság, és oltóanyagot sem fejlesztettek 
ki, így a megelőzésre kell fektetni a 
hangsúlyt. „Sajnos a gazdák nem 
veszik fi gyelembe az előírásokat, 
összevissza vásárolják a disznókat, 
ismeretlen kupecektől, az éj lep-
le alatt, mindenféle hivatalos irat 
nélkül” – panaszolta a szakember. 

Kivérezteti a kór a sertéspiacot
Elővigyázatosságra intenek a szakértők: az ember terjesztheti legkönnyebben a sertéspestist

• A székelyföldi térségen belül Hargita megye az egyetlen, ahol még 
nem ütötte fel a fejét a sertéspestis, amely ugyanakkor lassan, de bizto-
san terjed, Kovászna és Maros megyében egy ideje már jelen van. A szak-
emberek nagyfokú óvatosságra és elővigyázatosságra intik a gazdákat, 
és arra hívták fel a figyelmet, hogy – bár a vírus csak az állatokra ve-
szélyes – az ember az, aki a legkönnyebben terjeszti a betegséget, akár 
cipőtalpon vagy ruházaton is nagy utat „tud bejárni” a fertőzés rövid idő 
alatt. A székelyföldi gazdák egyelőre kivárnak, és figyelmesen követik a 
fejleményeket, kérdéses ugyanakkor, hogy a karácsonyi ünnepi asztalra 
idén is bőségesen kerülhetnek-e sertéshúsból készült finomságok, illetve 
ha igen, milyen áron?

A vaddisznók a fertőzés és a vadászok kereszt-
tüzébe kerültek. Az elhullott állatokból lakmá-
rozó medvék nem minősülnek vírushordozónak
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„ A disznóvágás esetén 
kötelező trichinella-vizs-
gálatra vitt húsdarab 
alapján az állatorvos 
nem tudja megállapítani, 
hogy az állat megfertő-
ződött-e a sertéspestist 
okozó vírussal, de a levá-
gás során a mészáros ezt 
könnyedén észreveheti.




