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Намаляване броя на случаите на животни, заболели от Schmallenberg вирус през
сезон 2012-2013 г. във Франция и отмяна на забраната за внос на преживни
животни в Беларус

Според данни на доклад от програмата за надзор на заразните заболявания във
Франция през 2012-2013 г. инфекция със вируса Schmallenberg (SBV) е потвърден в
1 834 ферми с преживни животни, а през предходния сезон 2011-2012 г. засегнатите
ферми са 3 164 (намаление с 42 %).
Докладът посочва, че пикът на заболяването във Франция е регистриран в
периода май–октомври 2012 г., след което интензивността на разпространение е
намаляла до декември 2012 г.
Към 31 август 2012 г. броят на говедовъдните ферми във Франция, заразени с
SBV, е 2 018. Към днешна дата заразените ферми са намалели до 1 531, като животните
в около 3 % от тези ферми са преболедували по време на първия сезон на
разпространение на вируса. Броят на заразените овцевъдни ферми е намалял от 1 129 на
271, като 16 % от последните са били засегнати и през предходния сезон.
За първите два сезона Франция докладва общо 4 998 случая на заболели от
вируса животни. Според данни на Института „Фридрих-Льофлер“ от момента на
възникване на първото епизоотично огнище на заболяването през 2011 г. Германия е
докладвала 2 478 заразени ферми, като от тях 1 459 са говедовъдни.
Според данни на Евростат Франция е страната с най-голям дял в
говедовъдството от всички държави-членки (ДЧ) в ЕС, а наред с това е на трето място
по производство на овче месо след Великобритания и Испания. Към ноември 2013 г.
вирусът е потвърден в 16 европейски държави.
На 23 октомври 2013 г. Беларус отменя забраната за внос и търговия с домашни
и диви преживни животни и генетичен материал от тях с произход ДЧ на ЕС. Тази
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мярка е предприета поради преустановяване на пиковия сезон на размножаване през
лятото на векторните насекоми от род Culicoides и семейство Culicidae.
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