Проведення заходів по профілактиці інфекційних хвороб
тварин за І півріччя 2018 року по Житомирській області.
Із плану діагностичних досліджень по профілактиці інфекційних хвороб
тварин.
Лейкоз ВРХ:
Всього з початку 2018 року проведено 103,3 тис. досліджень на лейкоз ВРХ
та виявлено 461 гол. хворих тварин. В зв´язку із тим, що з початку поточного
року відсутнє забезпечення лейкозним антигеном за кошти державного бюджету,
наразі проводиться робота із власниками тварин щодо проведення досліджень на
лейкоз за їх кошти, так станом на 01.07.2018 року проведено таких досліджень 3,6
тис. Виконання плану всього по області становить 99%.
Із всієї кількості досліджень на сільськогосподарські підприємства припадає
46,7 тис. голів де виділено 78 РІД+ тварин.
В господарствах населення досліджено 56,6 тис. гол. та виявлено реагуючих
383 гол.
РІД+ поголів’я поступово реалізовується на забій з проведенням вимушених
дезінфекцій де утримувались тварини.
План досліджень ВРХ на бруцельоз всього виконано на 100,8% , ДРХ –
103%, по свинях план виконано на 101%.
Туберкульоз: Алергічно на туберкульоз ВРХ з початку року досліджено
110,4 тис. гол., (з них за кошти власників тварин досліджено 4,3 тис. гол.)
виявлено 58 позитивно реагуючих на туберкулін гол.
ВРХ, проведено
контрольно-діагностичні забої, патзмін характерних для туберкульозу не
виявлено, при посіві культури не виділено.
На звітний період року в області неблагополучних пунктів по туберкульозу
тварин не має.
Лептоспіроз:
План досліджень ВРХ з початку року виконано на 127% із 2252 досліджених
голів позитивно реагуючих тварин
виявлено 9 гол., які піддані
антибіотикотерапії із подальшою вакцинацією або реалізовано на забій (бикиплідники).
План дослідження свиней на лептоспіроз виконано на 101%, по ДРХ – 101% негативно.
Особлива увага в даних питаннях приділяється племінним господарствам.
З початку року направлено до НДІЛДВСЕ 83 проби біоматеріалів від
впольованих диких кабанів на африканську чуму– негативно та 94 проби від
свійських свиней з них 3 гол. позитивних із Бердичівського району м. Бердичів
Підсобне господарство ДУ БВК № 70.
В даному неблагополучному пункті проведено комплекс оздоровчих та
профілактичних заходів зокрема:
Все поголів’я свиней, яке перебувало в епізоотичному вогнищі умертвлено
безкровним методом.

Трупи знищених і загиблих тварин, а також дерев’яний матеріал, гній,
залишки кормів, тару та інвентар пересипано сухим хлорним вапном та
утилізувано шляхом закопування на глибину 2-х метрів на території ДУ БВК №
70.
Проведено дворазову дезінфекцію – 1,5 % розчином біокліну,
тваринницького приміщення ДУ БВК №70 та відібрано проби для лабораторного
дослідження якості дезінфекції.
Проведено механічну очистку та дератизацію в тваринницькому приміщенні
площею 700 м2. та інші заходи.
З початку року було досліджено 166 тварини підозрілих у захворюванні на
сказ з них виявлено хворих 20 гол.
Виконання Плану державного моніторингу інфекційних хвороб птиці
становить: грип птиці – 117%, хвороба Ньюкасла в приватний сектор – 63% (в
зв´язку із запізнілим отриманням вакцини, наразі у вакцинованої птиці ще
несформований імунітет, тому даний показник буде довиконано у 3 кв.),
птахогосподарств – 103%, Сальмонельоз – 100%.
На протязі кварталу не в повній мірі або не виконано планові дослідження
коней на сап, свиней (серологічно) на трихінельоз, с/г тварин на хламідіози - в
зв’язку із відсутністю діагностичних засобів.
З метою виконання Програми визначення статусу України по ГЕ ВРХ
відібрано та досліджено 2849 проб біоматеріалів від великої рогатої худоби
старше 36 місячного віку.
Щеплення і лікувально-профілактичних заходи:
З початку року виконання основних показників по вакцинації тварин
становить:
- сибірка: ВРХ – 102%, ДРХ- 105%, коней – 100%
- сказ: ВРХ – 75,7%, собак – 77%, котів – 70,5%
- лептоспіроз: ВРХ – 122%, свиней – 131%.
- Чуми свиней – 117%
- Птиці проти хв.. Ньюкасла – 86%.
Невиконання в повному обсязі вакцинацій тварин проти сказу та птиці проти
хв. Ньюкасла пов’язано із відсутністю достатнього забезпечення вакцинами за
кошти держбюджету, тому проводиться робота із власниками тварин щодо
імунізіції поголівʹя за власний рахунок, як наслідок за кошти власників тварин
привито проти сказу:
ВРХ– 22,1 тис. гол.;
Собак – 5,2 тис. гол.
Котів – 2,1 тис. гол.

