Всички частнопрактикуващи ветеринарни лекари от Видинско са сключили договори за изпълнени
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21 частно практикуващи ветеринарни лекари от 29-те ветеринарни участъка във Види
нско
са сключили договори за изпълнение на държавната
имунопрофилактична програма
, считано от 1 януари до 31 декември 2012 за изпълнение на държавната
профилактична програма и програмите за надзор, каза за
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началникът на отдел "
Здравеопазване на животните
" в областната дирекция по безопасност на храните във Видин
д-р Валери Велков
.
Държавната профилактична програма и програмите за надзор се финансират на 100
%, а всичките 29 участъка са получили биопродукти и още от края на миналия месец е
започнало изпълнението на държавната програма за 2012 г. "Основно това са
изследванията при едрите преживни животни за
туберкулоза, бруцелоза, левкоза и частично за лептоспироза. При дребните преживни
животни се правят изследвания за бруцелоза, а при свинете в промишлените ферми за
лептоспироза. Освен това от оралния контрол, който е задължителен, здравната
инспекция извършва и орална ваксинация по дивите свине», уточни д-р Велков.
Първото залагане на оралните ваксини ще започне на 17-18 март, а след 14 дни
предстои и второто залагане. Заложена е и ваксинация «Нюкесълска болест» по
птиците, а освен това отделът "Здравеопазване на животните" извършва и контрол на
оралната ваксинация за бяс по лисиците.
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По отношение на пчелите се извършват пролетни и есенни прегледи за «американски
гнилец», като тази година в това мероприятие са се включили и двама пчелари –
проверители.
"По програмите за надзор на Видинска област, извършваме контрол на трансмисивните
спонгиформни енцефалопатии по говедата, скрейпи по овцете, болести по рибите и
сондажни изследвания за синия език при преживните животни", допълни още д-р
Велков.
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