Pesta porcină face ravagii în Dolj. Peste 250 de porci, omorâți întro singură zi
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Nouă focare noi de pestă porcină au fost descoperite în Dolj, fiind eutanasiați într-o
singură zi peste 250 de porci. De la începutul apariţiei pestei porcine în județ, în acest an,
au fost sacrificaţi aproape 3.000 de porci.

Ultimele focare au fost depistate, miercuri, în comuna Călăraşi. Au fost confirmate 9 focare de
pestă porcină și au fost sacrificaţi 259 de porci.
„Miercuri am avut acţiune în satul Sărata din comuna Călăraşi şi au fost ucişi 259 de
porci. S-au descoperit opt – nouă focare în sat şi astfel am decis în Centrul local de
combatere a bolilor să luăm măsura uciderii tuturor animalelor. Majoritatea localităţilor
afectate sunt pe Valea Dunării, în total sunt 24 – 25 de localităţi în care s-a identificat
existenţa virusului", a anunțat, joi, purtătorul de cuvânt al DSVSA Dolj, Costică Retea.
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De la începutul apariţiei pestei porcine în Dolj, în acest an, au fost sacrificaţi aproape 3.000 de
porci. Medicii spun că virusul este foarte rezistent şi se aşteaptă ca de la o zi la alta să apară
noi focare.

Numărul focarelor de PPA a depășit 700
Potrivit ANSVSA, pesta porcină africană evoluează în 231 de localități din cele 23 de județe, cu
un număr de 746 de focare (dintre care 4 focare în exploatații commerciale și 2 focare în
exploatații de tip A). În alte 4 județe există doar cazuri la mistreți. În total au fost eliminați
410.616 porci afectați de boală și există 1.803 cazuri la mistreți.
Cele mai multe focare active sunt în Teleorman (247), Dolj (113) și Giurgiu (108), fiind stinse, în
total, 1.248 de focare, cele mai multe în Tulcea (568), Brăila (140) și Ialomița (132).
Până joi, au fost despăgubiți aproape 9.000 de proprietari, valoarea totală a plăților fiind de
253.163.650 de lei. Prezenţa virusului pestei porcine africane în România a fost semnalată
pentru prima oară în iulie 2017, în judeţul Satu-Mare.
Sursa Mediafax
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