Peste porcina pandeste Valcea

” Alertă printre țărani ” „am sacriﬁcat imediat porcii din cele trei gospodării, am instituit măsurile
de carantină și am dezinfectat curțile și cotețele respective. Pesta porcină este o boală infecțioasă
foarte gravă și poate oricând să se extindă. De aceea, luăm toate măsurile necesare cum se
depistează un nou focar”- ne-a declarat Florinel Constantinescu, director general al Direcției
Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Vâlcea<?xml:namespace preﬁx = o ns =
"urn:schemas-microsoft-com:oﬃce:oﬃce" />
Pesta porcină este speciﬁcă atât porcilor domestici cât și celor sălbatici. Este o boală cu difuzibilitate medie și se
manifestă prin febră mare, lipsa poftei de mâncare, izolarea animalului, roșeața urechilor, a bărbiei, a feței
interne a picioarelor și a abdomenului care în faze superioare devine chiar vânăt. Cei mai expuși contaminării
sunt porcii tineri și cei mai bătrâni. Boala duce automat la moartea animalului și este extrem de contagioasă.
Poate avea diverse grade de manifestare de las cea acută până la cea cutanată. La primele semne de boală
trebuie anunțat medicul veterinar din comună care, dacă va sesiza că este vorba despre pestă, trebuie să se
adreseze mai departe medicului zonal. Prin Hotărârea de Guvern 1026 pesta porcină nu mai poate ﬁ prevenită
prin vaccinare decât în cazul complexelor de animale. Astfel, boala rămâne să ﬁe așteptată în liniște și apoi să
se acționeze în disperare. Cei mai afectați sunt, desigur, crescă torii mici de porcine. Un porc bolnav aduce După
sine uciderea tuturor celor existenți în aceeași gospodărie, După care statul e obligat să acorde despăgubiri.
Fermele, datorită efectivului ridicat de animale, riscă , de asemenea, enorm.

Trei focare active de pestă porcină în Vâlcea
Pestă porcină, anemie infecțioasă ecvină, rabie, gripă aviară sunt termeni care produc ﬁori serioși crescă torilor
de animale din Vâlcea. La ora actuală în județul nostru sunt active trei focare de pestă porcină. două dintre ele
au fost depistate în urmă cu aproximativ o săptămână în localitatea Bujoreni, iar unul a fost localizat în
localitatea Bălcești luni, 25 septembrie a.c.. „Am sacriﬁcat imediat porcii din cele trei gospodării, am instituit
măsurile de carantină și am dezinfectat curțile și cotețele respective. În astfel de cazuri, obligatoriu la 24 de ore
se fac analize și După aceea altă serie de investigații la 7 zile. După 90 de zile se consideră un focar închis. În
acest timp țăranii nu au voie să cumpere animale. Pesta porcină este o boală infecțioasă foarte gravă și poate
oricând să se extindă. De aceea, luăm toate măsurile necesare cum se depistează un nou focar”– ne-a
declarat Florinel Constantinescu, director general al Direcției Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Vâlcea.
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