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ИНФОРМАЦИЯ ОТ СИСТЕМАТА ADNS НА DG SANCO ЗА
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ОСОБЕНО ОПАСНИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ В
ЕВРОПА ЗА ПЕРИОДА 14.3.2014- 21.3.2014
Проф. д-р Бойко Ликов
Нюкясълска болест- Турция – 4 епизоотични огнища с около 400 птици, които
не са унищожени, в областите Elazig, Istambul, Sakarya, Duzce.
Чума по дребните преживни животни – Турция, 21 март, 2 първични огнища в
област с около 300 овце (не са унищожени) Nigde, намираща се в южната централна
част на страната, в близост до границата със Сирия.
Заразен нодуларен дерматит – Турция, нова особено опасна вирусна инфекция,
6 епизоотични огнища в провинции Adana и Osmaniye с около 950 говеда, от които 220
заболели, 43 умрели и 3 унищожени. И двете провинции се намират в южната
централна част на страната, в близост до границата със Сирия.
Шарка по овцете и козите – Турция, 21 март, 11 първични огнища с
приблизително 2 100 овце и 28 кози в областите Kirklareli (граничи с Бургаска и
Ямболска области), Belikesir, Kaiseri, Konya, Nevsehir, Nigde, Yozgat, Karabuk.
Животните не са унищожавани.
Туберкулоза по говедата – Франция - 1 епизоотично огнище; Италия - 7
огнища в провинции Vicenza, Trevoli, Padova, Rieti, брой говеда в засегнатите стада 1
358, положителни 10, унищожени 295; Обединено кралство – на границата с
Шотландия, 1 огнище; Полша – провинция Kolski, 1 огнище. България - 1 епизоотично
огнище, с. Лудогорци, Разградска област.
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Бяс - Гърция, провинция Трикала, провинция, която не граничи с Албания и
Македония, лисица; България – 15 март , (с Церево, Благоевградска област, община
Благоевград, намиращо се на 24 км от Македония и на 70 км от Гърция, от лявата
страна на р. Струма), Благоевградска област бе установена положителна за бяс лисица.
Предполага се, че вирусът е проникнал от Македония.
Инфекциозна анемия по конете – Румъния - 14 епизоотични огнища в
областите Arad, Dimbovita, Galati, GorjHunedoars, Musres, Satumare, Salaj, Timis.
Обобщение. През тази седмица не са установени нови епизоотични огнища на
африканска чума по свинете на територията на ЕС и шарка по овцете и козите в
Гърция. Турция е „най-интересна“ с 4 нозологични единици, едната от които съвсем
нова – заразен нодуларен дерматит. Тази болест, заедно с чумата по дребните преживни
животни са в близост до границата със Сирия, където едва ли се върши какъвто и да е
епизоотичен контрол. Прави впечатление увеличаване броят на епизоотичните огнища
на туберкулоза по говедата в държавите членки от началото на 2014 г. Продължават
трудните преговори между Русия и Европейския съюз за отмяна на забраната за износ
на свине и свинско месо от държавите членки за Русия. Независимо, че АЧС е широко
разпространена в Русия, руските ветеринарни власти предлагат да се въведе
регионализация, като освен засегнатите страни (Литва и Полша) да се включат и
нейните съседи. Това означава да се изключи и Германия, която граничи с Полша. До
скоро 25% от свинското месо отиваше за Русия. На 22.3.2014 г. в една от търговските
вериги в София свинското филе струваше 5,99лв, а свинският врат 5,19 лв.
24.3.2014

