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м. Василівка

Про виконання плану заходів
викорінення хвороби Ауєскі
свиней у Василівському районі
на 2013 рік
Єдиним шляхом ліквідації хвороби Ауєскі є виконання державних
програм по викоріненню хвороби.
Україна спрямована на євроінтеграцію і як держава зобов’язана
дотримуватись чинного в ЄС законодавства щодо боротьби з заразними
хворобами тварин.
17 грудня 2012 року наказом Головного Державного інспектора
ветеринарної медицини № 234 затверджено «План заходів викорінення
хвороби Ауєскі свиней на території Запорізької області на 2013-2017 роки».
На підставі цього наказу 01 лютого 2013 року наказом начальника
управління ветеринарної медицини у Василівському районі № 3-О
затверджено «План заходів з профілактики та ліквідації хвороби Ауєскі
свиней у Василівському районі на 2013 рік». Трьома головними складовими
ліквідації хвороби є діагностика, специфічна профілактика живими та ін
активованими вакцинами, ветеринарно-санітарні заходи щодо вилучення
інфікованих тварин із стада.
Всі свиногосподарства району відносяться до умовно-благополучних.
Все поголів’я свиней підлягає щепленню маркованими вакцинами тричі на
рік. Щеплення свиней проти хвороби Ауєскі в 2012 році проводилось: ТОВ
СТВК «Де метра Вектор» - в травні і листопаді 56 голів; ФГ «Орбіта СМ» 40 голів в червні; ТОВ «Бекон Січ» - квітень 120, серпень 14, листопад 145
голів; ПАТ «АПК» цех № 10 - протягом року щепили 3943 голови свиней.
В поточному році тільки ТОВ «АПК» цех № 10 щепив в лютому 59
голів. Взагалі щеплення не проводили ПОП АФ «Злагода», ФГ «Злагода», ФГ
«Орбіта».
Одноразове щеплення з неповним охоплення поголів’я не забезпечує
активного імунітету у свиней проти хвороби Ауєскі.
З метою забезпечення епізоотичної ситуації щодо хвороби Ауєскі і
виконання плану заходів з профілактики та ліквідації хвороби Ауєскі свиней
у Василівському районі на 2013 рік районна надзвичайна протиепізоотична
комісія
ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома інформацію начальника управління ветеринарної
медицини у Василівському районі «Про епізоотичну ситуацію щодо хвороби
Ауєскі і хід виконання «Плану заходів з профілактики та ліквідації хвороби
Ауєскі свиней у Василівському районі у 2013 році»
2. Визнати роботу керівників свиногосподарств ПОП АФ «Злагода»,
ТОВ СТВК «Деметра Вектор», ФГ «Орбіта», ФГ «Орбіта СМ», ФГ «Злагода»
в питанні профілактичного щеплення свиней проти хвороби Ауєскі
незадовільною.
3. Керівникам ПОП АФ «Злагода», ТОВ СТВК «Деметра Вектор», ФГ
«Орбіта», ФГ «Орбіта СМ», ФГ «Злагода»
3.1. Придбати марковану вакцину і провести тричі з інтервалом 3-4
місяці щеплення всього поголів’я свиней проти хвороби Ауєскі.
3.2. Постійно вести боротьбу з гризунами на території господарств.
3.3. Не допускати присутності бродячих собак та кішок на території
свиноферм.
4. Управлінню ветеринарної медицини у Василівському районі
4.1. Щоквартально проводити клініко-епізоотичне обстеження
свиногосподарств на предмет виконання «Плану заходів викорінення
хвороби Ауєскі свиней на території Запорізької області на 2013-2017 роки»
затверджених наказом Головного управління ветеринарної медицини в
Запорізькій області від 17 грудня 2012 року № 234.
Голова районної
надзвичайної
протиепізоотичної комісії

В.І.Зайцев

