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Szerzy się choroba guzowatej skóry bydła (LSD): co planuje
FAO?
Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska
Data: 2 lutego 2017

Według danych International Society for Infectious Diseases
(Międzynarodowe Towarzystwo Chorób Zakaźnych) z 16 stycznia
2017, ostatni przypadek LSD pojawił się w listopadzie 2016 r., we
wrześniu w Albanii, w sierpniu w Rosji i w lipcu w Bułgarii. Jeżeli
choroba guzowatej skóry bydła dotrze na Ukrainę lub Białoruś,
ryzyko dla polskiego bydła będzie duże!
W związku ze wzrastającym ryzykiem szerzenia się choroby guzowatej skóry bydła na terenie Europy
Organizacja Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) w najbliższych
dniach będzie opracowywać cykl szkoleń, warsztatów oraz podręcznik dla lekarzy
weterynarii i hodowców o chorobie LSD. W marcu w Budapeszcie odbędzie się z kolei 3-dniowa
konferencja, na której eksperci z całej Europy i Azji będą rozmawiać na temat choroby guzowatej
skóry bydła.
W Rosji było kilka ognisk, ale na razie choroba migruje na północ. Jeżeli choroba dotrze na
Ukrainę lub Białoruś, wtedy ryzyko dla Polski będzie duże.
dr hab. Mirosław Paweł Polak z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego

Specjaliści będą weryfikować stopień zagrożenia, planować sposoby monitorowania
szerzenia wirusa oraz projektować system zapobiegania i zwalczania na terenie Europy
i Azji. Bardzo ważnym aspektem poruszanym przez ekspertów będzie zwiększenie świadomości
hodowców na temat choroby, ryzyka, jakie niesie za sobą, oraz specjalistycznych programów
szczepień. Kwestią najważniejszą będzie omówienie technik badań laboratoryjnych, aby szybko
i skutecznie wykrywać wirus choroby guzowatej skóry bydła. W Polsce na temat LSD nie mówi się
wiele, bo ryzyko zawleczenia choroby w okresie jesienno-zimowym jest niewielkie. Trzeba jednak
pamiętać, że wraz ze wzrostem temperatury i wilgotności pojawią się owady, które
najprawdopodobniej roznoszą wirus, a wraz z nimi choroba guzowatej skóry bydła
w kolejnych państwach! Miejmy nadzieję, że nie dotrze do naszych granic.
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– Najbliższym Polsce krajem, w którym zaobserwowano ostatni przypadek choroby guzowatej skóry
bydła, jest Bułgaria. Sezon jesienno-zimowy jest okresem martwym, jeśli chodzi o szerzenie się
choroby, ponieważ aktywność wektora w tym okresie jest niewielka lub nie występuje wcale. Do tej
pory nie określono jednoznacznie, który gatunek owada jest odpowiedzialny za
przenoszenie tej choroby. Prawdopodobnie wiosną lub latem zaobserwujemy kolejne przypadki.
Trudno również powiedzieć, czy choroba do nas dotrze. W Rosji było kilka ognisk, ale na razie
choroba migruje na północ. Jeżeli choroba dotrze na Ukrainę lub Białoruś, wtedy ryzyko dla
Polski będzie duże – tłumaczy dr hab. Mirosław Paweł Polak z Państwowego Instytutu
Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Czytaj więcej w artykule:
Choroba guzowatej skóry bydła! Nowe przypadki, tym razem w Rosji
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