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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ZIGOITIKO UDALA

Onespena ematea osasun planari behiak herri larreetan bazka daitezen Gorbeia mendian 
2018an

1. HITZAURREA

Osasun programak ezarri eta exekutatzeak ahalbidetzen digu herri lurren maila sanitarioa 
eta zooteknikoa hobetzea eta, ondorioz, ustiategietako abeltzaintza produkzioena eta haien 
errentagarritasunarena, beren produktuen produkzio maila eta osasun maila handitzen baitira.

Honela lortzen da hori:

• sektorea bera inplikatzea eta haren konpromisoa izatea gaixotasunen aurka egin eta gaixo-
tasunak erauzteko orduan,

• osasun ekintza prebentiboak finkatzea gaixotasunak agertzeko eta zabaltzeko arriskuaren 
aurrean,

• zerbitzu teknikoen euskarria, horiek diseinatu eta haien jarraipena egiteko,

• horiek ezarri eta kudeatzean eraginda dauden osasun erakunde eta administrazioen 
laguntza.

Herri larrea osasun unitate baten modura hartzen da, ondorioz, bere osasun programan 
jasotzen diren neurriak hura kudeatzen duen mendien erkidegoak hartu behar ditu bere gain, 
eta ezarri herri larreen aprobetxamenduak partekatzen dituzten ustiategi guztietan.

2. HELBURUAK

I. Osasun estatusa hobetzea prebentzioaren eta zenbait gaixotasun kontrolatzearen bidez, 
abeltzaintza produkzioen hobekuntza kuantitatiboa eta kualitatiboa lortzeko, bai eta abeltzaintza 
ustiategien errentagarritasun handiagoa ere.

II. Osasun estatusaren administrazio aintzatespena gaixotasun horien aurrean.

3. OSASUN PROGRAMA GAUZATZEA

OSASUN INKESTA

Inkesta bat egingo da datuak jasotzeko hasierako osasun egoerari eta ustiategi bakoitzaren 
erabilerari buruz.

BVD, PARATUBERKULOSI, NEOSPORA, TRIKOMONA ETA CAMPYLOBACTER-EN AURKAKO 
PROGRAMA

Agiri honen 4.1, 4,2, 4.3, 4.5 eta 5. puntuetan azaltzen den bezala.

IBR-EN ANALITIKA DIAGNOSTIKOAK

Herri larrearen egoera zein den ezagutzeko gaixotasun horri dagokionez eta hurrengo ur-
teetan hartu beharreko neurriak proposatzeko.

Nahi duten abeltzainei jarraibideak emango zaizkie gaixotasun hura kontrolatzeko, 4.4 pun-
tuan azaltzen denez.

UME GALTZEEN JARRAIPENA

Ume galtzeen jarraipena egingo da.
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SARREREN KONTROLA

“BIOSEGURTASUNA ANIMALIAK MUGITZEAN” izeneko 5. puntuan ezarritakoa betetzea.

4. PROGRAMAREN GAI DIREN GAIXOTASUNAK

4.1 TRIKOMONAK ETA CAMPYLOBACTER

Larreetara igotzen diren ustiategi guztietako ugalketarako ar guztien prepuzio esmegmaren 
laginaren analisia (arra igo ala ez). Gutxienez 2 froga 15 egunetako aldearekin, 21 eguneko sexu 
etenaren ondoren.

Neurriak eta ekintzak:

— Ez bada positiborik agertzen, jarraituko dugu urteko laginak hartzen, talde teknikoak bere 
garaian ezartzen dituen irizpideen arabera.

— Positiborik badago, hil edo saldu positiboen gizengarri eta herri larreetako zezen guztiak 
kenduko dira, 2 urtez gutxienez, eta ondoren berriro aztertuko da egoera.

4.2 PARATUBERKULOSIA

Urteko serologia ELISArako herri larreetara igotzen diren ustiategi guztietako 24 hilabete 
baino gehiago dutenei.

Neurriak eta ekintzak:

— PCR ELISAri seropositiboak diren animalien gorotzetan.

— PCR positiboak hiltzea.

4.3 BEHIEN BEHERAKO BIRIKOA (BVD)

Egoera azaltzea gaixotasunaren aurrean.

A. TXERTOA HARTU EZ DUTEN EDO TXERTO INAKTIBOAREKIN TXERTATU DIREN USTIA-
TEGIAK

Txertorik hartu EZ duten ustiategietan eta txerto inaktiboarekin txertatu diren ustiategietan, 
odol ateratze bat egingo zaie urtero 6 eta 12 hilabete arteko txahalei, gutxienez 6 animaliari, 
AcP8O zehazteko. Ustiategiko hazitarakoei ere egingo zaie odol ateratzeak.

B. TXERTO BIZIDUNEKO USTIATEGIAK

Txerto bizia erabiltzen duten ustiategietan, antigenoaren detekzioa egingo zaie animalien 
ehuneko 100ari eta AcP80, txertatu gabe dauden sei hilabete baino gehiagoko animalietan.

Neurriak eta ekintzak:

— Ez bada hautematen serologian birus ibilkorrik dagoenik, jarraitu analisia egiten hurrengo 
urteetan. Positiboak detektatuz gero, hau egin beharko da emaitzen arabera:

a) Antigorputzen analisia (Ac anti p80) egingo zaie ustiategiko animalia guztiei.

b) Infektatu iraunkorra (PI) bilatuko da eta, topatuz gero, hil; eta beharrezko balitz, txertatu 
ustiategia.

c) Animalia jaioberri guztien jarraipena egin, harik eta urtebete pasatzen den arte azken 
infektatu iraunkorra (PI) hiltzen denetik.

— Aplikatutako jarraibideak gorabehera, talde teknikoak zehaztuko du ea komeni den infe-
ktatu iraunkorra (PI) detektatzeko sistematika aldatzea eta zein den egin behar den analitika, 
ziurtatze frogak barne.
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4.4 BEHIEN ERRINOTRAKEITIS INFEKZIOSOA (IBR)

Markatu gabeko txertoak sistematikoki erabiltzearen ondorioz, ezin da serologiaz bereizi 
txertoen antigorputzak eta landa birusen infekziotik datozenak. Ondorioz, beharrezko da ekintzak 
desberdintzea ustiategietan, txertoak jarri diren ala ez gorabehera, eta ez zein txerto mota 
erabili den.

Behin hasita osasun plana, nahitaezkoa da txertoak jartzea txerto markatzailearekin.

Egoera azaltzea gaixotasunaren aurrean.

A. TXERTATU EZ DIREN USTIATEGIAK ETA TXERTO MARKATZAILEAREKIN TXERTATU DI-
REN USTIATEGIAK

Ustiategi horietan 6 hilabetetik gorako animalia guztien serologia egiten da.

B. TXERTO EZ MARKATZAILEAREKIN TXERTATU DIREN USTIATEGIAK

Bakarri analizatuko dira txertatu gabe dauden 6 hilabetetik gorakoak.

Neurriak eta ekintzak:

— Animalia positiboak badaude, erabakiko da positiboak hil, edo txertatu eta hiltzen joan 
gutxika-gutxika, hauen arabera: ustiategiaren tamaina, animalia positiboen kopurua eta ani-
malien adina.

4.5 NEOSPORA

Egoera azaltzea gaixotasunaren aurrean.

Analitika egingo zaie 6 hilabete baino gehiagoko eme guztiei, ume galtzeen eragina ehuneko 
5ekoa baino handiagoa den ustiategietan.

Neurriak eta ekintzak:

Seropositiboak detektatu ondoren. Gomendioak:

— Animalia seropositiboen erditzeak zaindu eta kontrolatzea, plazenta kentzeko gomendio 
higienikoekin.

— Txakurren kontrola eta desparasitazioa.

— Ez utzi ugalketarako seropositiboen ume emeak.

— Seropositibo emeak ezabatzea gutxika-gutxika

5. BIOSEGURTASUNA ANIMALIAK MUGITZEAN

MUGIMENDUAK JAKINARAZTEA

Ustiategien beharra da bertara egiten diren sarrerak jakinaraztea.

Ondoren azaltzen dira analizatu beharreko gaixotasunak, eta kontuan izan behar diren 
emaitzak herri larreen erabiltze diren ustiategietako animalien mugimenduetan, mugimendua 
zein den:

5.1 EROSTEKO BETEKIZUNAK

Nahitaezkoa da betetzea, osasun programan definitutako gaixotasunei dagokienez:

TRIKOMONAK ETA CAMPYLOBACTER

a) Zezenak erostea:

– Arren zentro batean.

– Trikomona gabeko ustiategietan.

Aurreko baldintzetako batere bete ezean, berrogeialdia egin eta emaitza negatiboko azterketa 
destinoko ustiategian.
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b) Emeak erostea:

– Trikomona eta campylobacter gabeko ustiategietan.

Horrela ez bada, eme horiek ezin izango dira herri larrera igo urtebetez.

ORO HAR

a) ELISA PTBC: negatiboa.

b) BVD antigenoa: negatiboa.

Urtebete baino gehiagoko emeak erosteko, BVD antigorputza negatiboa (loteko emeren 
bat antigorputz positiboa bada, lote horretako emeen ume guztiak analizatuko dira jaiotzen 
direnean, BVD antigenoa detektatzeko).

c) IBR: Negatiboa.

d) Eme guztiek izan behar dute neospora negatiboak.

5.2 BETEKIZUNAK BESTE HERRI LARREETATIK ITZULTZEAGATIK

Itzultzeko, osasun planik gabeko herri larreetan egon ondoren:

– Erosteagatik animaliak sartzeko finkatutako betekizunak.

5.3 BETEKIZUNAK ANIMALIA AZOKETATIK EDO TOPAKETETATIK ITZULTZEAGATIK

– Azoka estaliak badira edo egun batekoak baino luzeagoak eta osasun estatus GABE: be-
rrogeialdia eta BR eta BVD analitika.

– Berrazte zentrotik itzultzea. Berrazte zentroaren osasun programaren eta estatusaren ara-
bera. Talde teknikoak finkatuko du kasu bakoitzean.

6. KONPROMISOAK

6.1 HERRI LARREEN KUDEATZAILEA

a) Osasun plana onartzeko konpromisoa, osorik edo zehazten den kasuan kasuko fasea, bai 
eta talde teknikoak gaixotasun bakoitzarentzat zehazten dituen neurriak eta gomendioak ere.

b) Herri larreen erabiltzaileei jakinaraztea osasun programaren baldintzak eta laguntzea 
horien ezartzen.

c) Neurriak definitzea, arauak bete ezean.

d) Talde teknikoarekin lankidetzan aritzea.

e) Talde teknikoak egiten dituen zerbitzuak, materiala eta egindako analitikak ordaintzea 
onartzea, hain zuzen, AFAk diruz laguntzen ez duen zatia.

6.2 ABELTZAINTZA USTIATEGIAREN ARDURADUNA

a) Datuak emateko konpromisoa, ustiategiko osasun inkesta egiteko eta osasun egoerari 
buruzkoak.

b) Animalien joan-etorrien berri ematea.

c) Tratamenduen erregistro liburuaren kudeaketari buruzko legezko araudia betetzea.

d) Biosegurtasuneko oinarrizko arauak eta lehenago azaldutako animalien sarrerako arau 
zehatzak betetzea.

e) Osasun programan zehaztutako neurriak aplikatzea gaixotasun bakoitzerako eta gauzatze 
epean.
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6.3 USTIATEGIKO ALBAITARIA ETA TALDE TEKNIKO ARDURADUNA

a) Osasun programa egin eta haren jarraipena egitea.

b) Emaitzen analisia eta tratamendua.

c) Emaitzen berri ematea ustiategiei.

d) Programan finkatutako osasun jardunak koordinatu, betearazi eta ikuskatzea: Inkestak, 
analitikak eta neurriak aplikatzea.

e) Informazio dokumentazioa egitea.

f) Txertoak eta zoosanitarioak, biozidak eta beharrezko den materiala erosteko kudeaketa.

g) Jardunen eta gastuen justifikazioaren memoria.

Ondategi, 2018ko otsailaren 26a

Alkatea jardunean
NEREA TXURRUKA GARATE
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