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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ZIGOITIKO UDALA

Gorbeiako komunalerako 2021eko animalien osasun plana onartzea

Udalbatzak, 2021eko ekainaren 28an egindako osoko bilkuran, aho batez hartu zuen ondo-
rengo erabakia:

LEHENENGOA. Gorbeiako komunalerako 2021eko animalien osasun plana onartzea. Plana-
ren testua akordio honekin batera doa.

BIGARRENA. Akordio hau jakinaraztea erabilera publikoko 376 mendiko bazkaleku komu-
nalen aprobetxamendua eskatu duten ganadu-ustiapenei.

HIRUGARRENA. Akordio honen berri ematea Arabako Foru Aldundiko Mendien Zerbitzuari, 
eta ABERE ZERBITZU TEKNIKOAK, KOOP. S. enpresari.

LAUGARRENA. ALHAOn eta udal webgunean argitaratzea.

ERANSKINA

Komunaleko Animalien Osasun Programa GORBEIA 2021

1. SARRERA.

Profilaxi-programak ezartzeak eta gauzatzeak komunalaren maila sanitario-zooteknikoa eta, 
ondorioz, ustiategi erabiltzaileen abeltzaintza-ekoizpenak eta haien errentagarritasuna hobetzea 
ahalbidetzen du, produktuen maila produktiboa eta sanitarioa hobetzen baititu.

Hori honela lortu daiteke:

— Sektorearen beraren inplikazioarekin eta konpromisoarekin gaixotasunen borrokan eta 
desagerrarazpenean.

— Gaixotasunak agertzeko eta zabaltzeko arriskua prebenitzeko osasun-ekintzak ezarrita.

— Zerbitzu Teknikoen laguntzarekin, diseinua eta jarraipena egiteko.

— Horren ezarpenean eta kudeaketan inplikatutako erakunde eta administrazio sanitarioen 
laguntzarekin.

2. HELBURUAK.

Osasun-egoera hobetzea, gaixotasun jakin batzuk prebenituz eta kontrolatuz, abeltzain tza-
ekoizpenen hobekuntza kuantitatiboa eta kualitatiboa lortzeko eta abeltzaintzak errentagarria-
goak izateko.

Abeltzaintzaren osasun-estatusa monitorizatzea eta osasun-estatusaren administrazio-ai-
torpena egitea, IBRren kasuan.

3. EZARPEN-EREMUA.

Gorbeiako komunala osasun unitate modura hartzen da, beraz, bere osasun planean ezar-
tzen diren neurriak onartu behar dituzte udal kudeatzaile guztiek, eta neurri horiek aipatutako 
mendian aprobetxamenduak partekartzen dituzten abeltzaintza guztiek bete behar dituzte.
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4. OSASUN PROGRAMAREN EXEKUZIOA.

BVD, IBR, paratuberkulosia, neosporak eta trikonomak borrokatzeko programa.

Jarraian deskribatzen den bezala egingo da, 5. eta 6. puntuetan.

Abeltzaintzen jarraipena.

Ustiategiko albaitariak jarraipena egingo die abortuei eta programaren xede diren gaixota-
sunen susmoa eragiten duen klinikari.

5. PROGRAMAREN HELBURU DIREN GAIXOTASUNAK.

5.1. PTBC, paratuberkulosia.

Paratuberkulosiaren aurkako borrokaren helburu espezifikoak:

— Infektatutako ustiategiak detektatzea.

— Animalia iraizleak detektatzea.

— Gaixotasuna artaldean zabal dadin saihestea.

— Gaixotasunak kutsatutako ustiategietan dituen ondorioak gutxitzea.

— Infekzio-arriskua gutxitzea gaixotasunak eragiten ez dien ustiategietan.

— Gaixotasunaren esanahia zabaltzea.

— Ustiategietan erabilera-jarraibideak aplikatzea, arrisku-mailaren arabera.

— Gaixotasun horren aurrean estatus sanitarioa monitorizatzea.

Kontuan hartu beharreko epidemia-faktoreak:

PTBC gaixotasun bakterianoa fase isil edo azpikliniko batekin hasten da, pisua eta esne-ekoiz- 
pena progresiboki galtzen ditu, eta fase kliniko batera igarotzen da, aldizkako beherakoarekin 
eta itxurazko pisu-galerarekin, beherako kroniko profusiko baten osteko zorigaiztoko amaierara 
iritsi arte.

Gaixotasunaren kronikotasunaren ondorioz, animalia iraizleak (gaixotasunaren fase klinikoa, 
gorozkiengatik bakterioak iraizten dituena) animalia helduak izan ohi dira.

Animaliak kutsatzeko bide nagusia ahoaren bidezkoa da, ura, esnea edo kutsatutako ani-
malien gorozkiekin kutsatutako edozein elikagai irentsiz.

Animaliak batez ere bizitzako lehen 12 hilabeteetan kutsatzen dira eta gaixotasuna heldua-
roan garatzen dute.

Gaixotasunaren sintoma klinikorik ez duten animalia eramaile asintomatoak badaudela 
atzeman da.

Proba diagnostikoak:

— Paratuberkulosiaren Elisa urteko serologia (antigorputzak detektatzea), 24 hilabetetik 
gorako animaliei, salbu eta bi urte Osasun Planean daramatzaten abeltzaintzetan, baldin eta 
paratuberkulosiaren Elisa eta PCR analisi guztiak negatiboak badituzte.

— Paratuberkulosiaren Elisa proban positibo emandako animalia guztiei PCR egingo zaie go-
rozkietan, eta PCRan negatibo ematen dutenen kasuan, ahal bada, 6 hilabetera errepikatuko dira.

— Kasu klinikoen susmoa izanez gero: animaliaren laginak hartuko dira ELISA eta PCR 
egiteko.

Neurriak eta ekintzak:

— PCR positiboko animaliak hiltzeko erabiliko dira, gehienez ere 30 eguneko epean, eta 
bitartean animalia isolatuta dagoela ziurtatuko da.

— Salbuespen kasuetan, ustiategian bertan gizendu ahal izango da, baldin eta bizitzeko 
animalien isolamendua bermatzen bada. Kasu horretan, ez da kalte-ordainik jasoko.
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— Ahal den neurrian, titia kendutako txekorrak urtebetera arte bereizita eduki, kutsatzeko 
arriskua murrizteko.

— Errutinazko zaintza, iraitz-animalien diagnostiko kliniko goiztiarra egiteko.

— Ama negatiboak dituzten animaliak soilik birjarri behar dira.

— Instalaziak titia kendutako animaliak helduen gorozkiekin kontaktuan ez egoteko moduan 
diseinatu behar dira.

— Oheak kentzeko eta kontu handiz garbitu eta desinfektatzeko programa, arreta berezia 
jarriz erditze-eremuan.

— Mindak behar bezala kudeatzea, zainketarako itxaronaldiak gordez, dagoen arriskuaren 
arabera.

— Edanlekuen guneak behar bezala egokitzea, gaixotasunik ez kutsatzeko.

Biosegurtasuna animalien mugimenduetan:

— Ustiategian gaixotasunari aurka egiteko Elisa emaitza negatiboak dituzten animaliak 
bakarrik sartzea.

5.2. Trikonomak.

Trikonomen aurkako borrokaren helburu espezifikoak:

— Gaixotasunak kaltetutako abeltzaintzen detekzioa.

— Zezen positiboen detekzioa.

— Infekzioa aktibo duten ustialekuetan gaixotasunaren efektu negatiboak gutxitzea.

— Gaixotasuna taldean eta ondoko ustialekuetan zabaltzea ekiditea.

— Gaixotasunaren gaineko ezagutza hedatzea.

— Taldeen osasun-estatusaren monitorizazioa.

— Biosegurtasun-neurriak inplementatzea, trikomonarik gabeko etorkizuneko ustialekuak 
lortzera begira.

Kontuan hartu beharreko faktore epidemiologikoak:

— Behi-trikomonosia behi-aziendaren sexu-transmisioko gaixotasun bat da, ugalketa-akats 
goiztiarra duena (abortua), eta ohikoa da esplotazio-sistema estentsiboetan, non mendi natu-
ralak erabiltzen diren.

— Behi-trikomonosiaren eragile etiologikoa tritrichomonas foetus da, aparatu genitalean 
kokatzen den protozoo parasitoa. Zezenean parasitoaren lehenetsitako kokalekuak barrunbe 
preputziala da, gehienbat zakileko mukosan eta prepuzioko atzeko mukosaren alboko eremue-
tan kontzentratzen delarik. Parasitoa zakilaren epitelio ezkatatsu geruzatuaren gainazalean 
eta fornixaren eremuko prepuzio proximalean kokatzen da espezifikoki. Ostalariaren (zezena) 
adinarekin, epitelio honek tolestura ugari jasaten ditu, kripten garapen handiago bat gertatzen 
delarik, non parasitoa egoki garatu daitekeen mikrogiro egoki bat gertatzen denean.

— Emearengan, parasitoa zerbixaren tolesduretan kontzentratzen da batez ere, infekzioa auto- 
mugatzailea den arren, eta aldi berean desagertzen da emeen traktu genitalaren eremu guztie-
tako parasitoa, gutxienez 90-95 eguneko aldi baten ondoren.

— Kutsatutako animalietatik animalia osasuntsuetara zuzenean transmititzen da, kopularen 
bidez. Animalien maneiuarekin lotutako ohitura jakin batzuek infekzioa transmititzea errazten 
dute eta kontrola zailtzen dute, hala nola hazitarako animalia partekatuak erabiltzea, larre ko-
munalak erabiltzea eta animalia erosi berrietan proba diagnostikorik ez egitea.
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— Diagnostikoari dagokionez, garrantzitsua da aipatzea abeltzaintza estentsiboko eremue-
tan eta estalketa naturala erabiltzen denean, trikomonosi genitalaren diagnostikoa batera egin 
behar dela.

— Prebentzio- eta kontrol-programen oinarria kutsatutako hazitarako abereak zehaztasu-
nez identifikatzeko eta deuseztatzeko gaitasuna da; beraz, funtsezkoa da laborategian laginak 
hartzea eta agentea hautematea prozedura normalizatu eta baliozkotuei jarraituz egitea.

— Laginak karrakatze prepuzialaren bidez hartzen dira.

Proba diagnostikoak:

Prepuzioaren esmegmaren laginaren analisia:

— Komunalera igoko diren ar ugaltzaileak. Igo aurretik eta jaitsi ondoren aztertuko dira.

— Aurreko urtean eme ugaltzaileak (18 hilabetetik gorako emeak) erosi dituzten ustiategie-
tako hazitarako abereak.

—  Ustiategietako ugaltzaile ar guztiak, lehenengo aldiz herri-administrazioaren osasun-pla-
nean sartzen badira.

ADI: azken urtean erositako ugaltzaileak ezin izango dira komunalera joan.

Gutxienez 2 proba egingo dira, 14 egunez bereizita, eta 21 egun lehenago geldialdi sexuala 
egingo da.

Neurriak eta ekintzak:

— Abeltzaintzek ustiategian dituzten zezenak deklaratu beharko dituzte.

— Positiborik agertuko ez balitz, protokolo horri eutsiko genioke talde teknikoak hura berri-
kustea erabaki arte.

— Zezen positiboak badaude, zezenak komunalera igotzea bertan behera utziko da, gutxienez 
2 urtez, eta bi urte hauetan behiak Gorbeiara igotzen dituzten abeltzain guztien zezenak egin 
beharko dira, ondoren egoera berriz ebaluatuko da.

— Zezen positiboak hiltzera edo gizendegira saltzera bideratuko dira, baina kutsatuta ego-
teko arriskua duten eta hutsik dauden behiekin ustiategian egon ahal izango dira denboraldi 
batez. Epe hori ezin izango da hiru hilabetetik gorakoa izan, talde teknikoarekin aldez aurretik 
adostutako salbuespenezko egoeretan izan ezik.

Trikonometan positibo eman duten zezenak dituzten ustialekuak:

— Erditu duten behiak 90 egunez utziko dira estali gabe, eta trikonomarik gabeko zezen 
batekin estaliko dira.

— Infekzioa izateko arriskua duten eta hutsik dauden behiak intseminatu egingo dira, edo 
ustialekuko zezenarekin estaliko dira.

— Horrela ernaltzen ez diren behiak hiltegira bideratuko dira.

Biosegurtasuna animalien mugimenduetan:

— Zezenak erostea:

Erreprodukzio-zentro batean.

Trikomonarik gabeko ustialekuetan(1).

Aurrez berrogeialdia eginda, eta helburuko ustialekuan emaitza negatibodun azterketa 
eginda.

10 hilabetetik beherako zekorrak.
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— Trikomonarik(1) edo ernaldutako emerik gabeko ustiategietan emeak erostea. Eme horiek 
ezin izango dira ustiategiko zezenarekin estali erditu eta 90 egun igaro arte.

— Hutsik dauden eme ugaltzaileak erosten badira, intseminazio bidez edo horientzat bakarrik 
den zezen batekin ernaldu beharko dira, eta ondoren trikomonak aztertuko dira.

5.3. BVD, Behien beherako birikoa.

BVDaren aurkako borrokaren helburu espezifikoak:

— Gaixotasunak kaltetutako abeltzaintzak detektatzea.

— PI detektatzea (gutxienez 21 eguneko tartea duten bi Atg BVD proba diagnostikoren ani-
malia positiboak).

— Infekzio aktiboa duten ustiategietan gaixotasunaren ondorio negatiboak murriztea.

— Gaixotasuna inguruko artalde eta abeltzaintzetan zabaltzea saihestea.

— Gaixotasunaren ezagutza zabaltzea.

— Taldeen osasun-estatusa monitorizatzea.

Kontuan hartu beharreko faktore epidemiologikoak:

Behien beherako birala (DVB) pestibirus batek eragindako infekzio bat da. Pestibirus horrek 
hainbat forma kliniko ditu, kasu subklinikoetatik kasu akutuetara, abortuak, ernalgarritasuna, 
immunogutxitzea eta, modu ikusgarriagoan, hilgarria den mukosen gaixotasuna eragin de-
zaketenetara.

DVB birusak, ernaldutako behi baten hesi plazentarioa zeharkatu eta fetua infektatu dezake, 
enbrioien heriotzak, abortu espontaneoak eta jaiotza inguruko heriotza-tasa eraginez. Oso 
garrantzitsua da modu iraunkorrean infektatutako animaliak (PI) jaiotzea eragiteko duen gaita-
suna, sarritan oharkabean igaro baitaitezke eta artaldearentzako infekzio-iturri handia baitira.

Proba diagnostikoak txerto biziarekin txertoa jartzen ez duten ustiategietan:

Serumean Atc anti- P80 detektatzea. 9 eta 24 hilabete bitarteko animalien urteko laginketa, 
gutxienez 15 animalia eta gehienez 55 (gizentze-arrak laginketa horretatik salbuetsita geratu ahal 
izango dira). Adin-tarte horretan nahikoa animalia ez balego, 24 hilabetetik gorako gazteenak 
hartuko lirateke.

Abeltzaintzako hazitarako abereak beti begiratuko dira.

Ustiategiaren ardura duen albaitariak zirkulazio birikoaren susmoa badu, hau da, urteko 
lagineko animalien artean ehuneko 25etik gorako positibotasunarekin, honela jokatuko da:

— Aurreko urteetako informazioak adierazten badu birusen zirkulazioa duela gutxiko age-
rraldi baten ondorio dela, ustiategian sartu berri diren animaliei eta azken laginketatik jaio eta 
atc positiboak ez diren animaliei mugatuko zaie BVD atg-ak detektatzea.

— Osasun-planetan sartu berri diren eta aurreko urteetan probarik egin ez duten edo zir-
kulazio birikoa duten abeltzaintzetan, hiru urtetik beherako animaliak aztertuko dira, BVD atg 
posibleak detektatzeko (atc positiboak izan ezik).

1 Trikomonarik gabeko ustiategitzat honakoak jotzen ditugu:

— Erreprodukziorako hazitarakorik erabiltzen ez dutenak.

— Erreprodukziorako hazitarakoak badituztenak, eta bi urtez jarraian beren hazitarakoei Trikomonen probak egin dizkietenak, emaitza 
negatiboarekin, eta beren mugimenduetan aurrez aipatutako biosegurtasun-neurriak bete dituztenak.
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Txerto biziarekin txertatzen dituzten ustialekuetako diagnostiko-probak.

— 3 hilabetetik gorako animalien serum-poolaren urteko laginketa, BVD birusaren PCR bidez 
detektatzeko. Hiru hilabete baino gutxiagoko animalien kasuan, belarriko hozkadaz egingo dira.

— 24 hilabetetik beherako eta txertorik hartu ez duten ustiatgian jaiotako animalien ehuneko 
jakin bat serumean detektatzea. Aurreko urteetan aztertutako abeltzaintzetan, honako hauek 
aztertuko ditugu:

— ATC p-80 txertoa jarri gabeko 24 urtetik beherako animaliak

— PCR proba egitea, pool bidez edo banaka, 12 hilabetetik beherako animaliei.

— 3 hilabetetik beherakoak belarri-lagin bidez izango lirateke.

Neurriak eta ekintzak:

— PI animaliak daudela susmatzen bada, Atc animalia negatiboek Atg-BVD proba egingo 
dute Elisa bidez.

— Elisa bidezko atg positiboak PCR bidez aztertuko dira; PCR bidezko positiboa balitz, 21 
egun igaro ondoren aztertuko litzateke, positibotasuna berretsi eta PI gisa diagnostikatzeko.

— Anti-p-80 antigorputzen animalia seropositiboei ez zaie laginketa errepikaturik egingo, 
eta laginketa berriak animalia seronegatiboetara mugatuko dira.

— Hiru hilabetetik beherako animalietan BVD atg-a detektatzeko proba kartilago aurikularrez 
egingo da.

— Ustiategiko albaitariak komenigarritzat jotzen dituen abeltzaintzak jarriko dira BVDren 
aurkako txertoan.

— Atg BVD animalia positibo bat ezin izango da beste ustiategi batera lekualdatu (hiltegira 
izan ezik), ezta herri-larreetara ere, eta ezin izango da bide komunetatik joan infektatu gabeko 
beste ustiategi batera, harik eta emaitza negatiboa duen bigarren antigeno-proba bat egin arte, 
gutxienez lehenbizikotik 21 egunera.

— Laborategiak albaitari baimenduari PI animalien identifikazioaren berri emango dio, eta 
bera arduratuko da ustiategiaren titularrari horren berri emateaz, laborategiko emaitzak jaso 
eta gehienez ere 3 eguneko epean. Helburu bakarra izango du: gehienez ere 30 eguneko epean 
zuzenean hiltegira eramatea.

— Baieztatutako PIk ondorengorik izango balu, hiltzera bideratuko da, PI batek beste PI bat 
sortzen baitu.

— Emaitzen eta klinikaren arabera, ustiategiko albaitariak abereak txertatzea gomenda dezake.

Biosegurtasuna animalien mugimenduetan:

— Abeltzaintzan BVD negatiboko atg animaliak soilik sartzea.

— Urtebetetik gorako emeak BVDko Atc analisiarekin etorriko dira (loteko emeren bat Atc 
Positiboa bada, Atg BVDtik lote horretako emeetatik jaiotako kume guztiak aztertuko dira.

— Animalien azoketatik edo kontzentrazioetatik itzultzean, 12 ordu baino gehiagoko ego-
naldiak badira, edo estaliak, estatus sanitariorik gabeak, BVD atg-eko 42 egunera egingo dira 
analisiak, eta Atg eta Atc urtebetetik gorako emeak (loteko emeren bat Atc Positiboa bada, Atg 
BVD aztertuko zaie lote horretako emeetatik jaiotako kume guztiei).

5.4. IBR, Behien infekziozko errinotrakeitisa.

IBRaren aurkako borrokaren helburu espezifikoak:

— Ustiategietako birusaren balizko zirkulazioa atzematea.
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— Infekzio aktiboa duten abeltzaintzetan gaixotasunak dituen ondorio negatiboak murriztea.

— Gaixotasuna inguruko talde eta abeltzaintzetan zabaltzea saihestea.

— Gaixotasunaren ezagutza zabaltzea.

— Taldeen eta mendilerroaren osasun-estatusa monitorizatzea.

Kontuan hartu beharreko faktore epidemiologikoak:

Behi-errinotrakeitis infekziosoa (IBR) 1 motako herpesbirusak (BHV-1) eragindako behi-azien-
daren arnas gaixotasun akutu eta kutsakorra da. Funtsean, arnas aparatuari eta ugalketari era-
giten die, eta animaliengan arnasketa- eta ugalketa-zeinuak eragiten ditu, batzuetan agerikoak 
ez direnak (subklinikoak), eta galera ekonomikoak eragin ditzake ernalgarritasun-arazoengatik 
eta merkataritzaren mugengatik.

Proba diagnostikoak:

— IBR txertoa hartzen ez duten abeltzaintzako guztizko antigorputzen edo anti-gBen probak.

— IBR markatua duten ganadutegietako anti-gE antigorputzen probak.

— Atc atzemateko, ustiategian jaiotako 9 hilabetetik gorako eta 36 hilabetetik beherako 
animalien urteko laginketa bat egingo da, honako taula honen arabera.

TAULA (I) 

ABELBURU-KOPURUA LAGINAREN KOPURUA

- 15 Denak / Todos

16-20 16

21-40 21

41-100 25

101-250 27

+ de 251tik gora 28

— Laginketa negatiboko animaliak dituzten abeltzaintzetan, abeltzaintzako gainerako ani-
maliak aztertuko dira.

— Markatu gabeko txertoak erabili dituzten abeltzaintzetan, 9 hilabetetik gorako txertoa jaso 
ez duten animaliak bakarrik aztertuko dira.

Neurriak eta ekintzak:

— Egindako analisien emaitzetan oinarrituta, eta Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Minis-
terioak IBRren aurkako borrokari buruz argitaratutako Errege Dekretuak ezarritakoaren arabera, 
markatutako IBR txertoa nahitaezkoa da ustiategi guztientzat, IBR 4 direnentzat edo izateko 
prozesuan daudenentzat izan ezik.

— Txertoak ustiategiko albaitariak edo programaren arduradunak jarriko ditu, edo hark 
gainbegiratuta, eta modu masiboan informatizatuko dira.

Biosegurtasuna animalien mugimenduetan:

— gE negatiboko edo gB negatiboko animaliak sartzea, ustiategian sartu baino gehienez 
15 egun natural lehenago egindako probekin. Horrela ezin bada, sartu eta 42 egunera egingo 
dira probak, animaliak isolatuta.

— IBR 4 ustiategiek helmugako probak 42 egunera errepikatu behar dituzte.
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— Tratulari bati erositako animaliek ustiategian sartu eta 42 egunera egin behar dituzte 
probak.

— 42 eguneko sarrera-probak egitea, 12 ordutik gorako abeltzaintzako lehiaketetatik edo 
lehiaketa babestuetatik bueltan, IBR 4 ez direnak.

Ganadutegien sailkapena:

Hona hemen sailkapena:

A) IBR edo “IBR 0” kalifikatu gabeko ustiapena: IBRren aurka borrokatzeko errege-dekretua-
ren programa aplikatzen ez dutenak, eta aplikatzen badute, betetzen ez dutenak eta kategoria 
hauetako batean ere sartzen ez direnak.

B) IBR edo “IBR 1” kontrol-programaren ustiapena: errege-dekretuaren programa IBRren 
aurrean aplikatzen duten eta 9-36 hilabeteko adin-taldean gE+ animaliak dituzten ustiategiak.

C) IBR 1- edo “IBR 1-” kontrol-programako ustiapena: animalien ehuneko100eko laginketa 
egin ez den ustiapena, baina 9 eta 36 hilabete bitarteko adin-taldeko ustiategi guztiak (azken 
12 hilabeteetan laginak hartu dira, baina emaitza negatiboa izan dute anti-gE- antigorputzen 
kasuan).

D) IBR 2 edo “IBR 2” kontrol-programako ustiapena: animalien ehuneko100eko laginketa 
egin ez den ustiapena, baina azken 24 hilabeteetan laginak hartu dituzten 9-36 hilabeteko 
adin-taldeko guztiek emaitza negatiboa izan dute gE-aren aurkako antigorputzen kasuan.

E) Txertaketa edo “IBR 3” duen IBRrik gabeko ustiapena. Ustiategi horietan 9 hilabetetik 
gorako animalia guztiak aztertuko dira, gehienez ere 12 hilabetez, eta emaitza negatiboa izan 
beharko da aztertutako laginen ehuneko 100ean gEren aurkako antigorputzei dagokienez.

B), C), D) eta E) ataletan kalifikatutakoek nahitaez txerto markatua jasoko dute, soilik E) 
txertoa jartzeari utziko diote F)-ra pasatzea erabakitzen dutenean.

F) Txertaketarik gabeko IBR edo “IBR 4” ustiategiak, behi-animalia guztiak gE- edo gB- dituz-
tenak, 12 hilabetetik beherako epean egindako probetan, eta azken bi urteetan txertorik hartu 
ez dutenak.

5.5. Neosporosia

Diagnostikoa:

Neosporosiaren diagnostikoa bere klinikak eta datu epidemiologikoek justifikatzen duten 
ustiategietan egingo da.

9 hilabetetik gorako eme guztiei egingo zaie neosporen Elisa.

Edonola ere, abeltzaintzan sartzen diren emeek negatiboak izan beharko dute Neosporetan.

Neosporen probak ez dira errepikatuko ondoz ondoko urteetan, ustiategiko albaitariak era-
baki ezean.

Neosporen aurkako programari atxikitako abeltzaintzek jarraian zehaztutako neurriak eta 
ekintzak aplikatu beharko dituzte.

Neurriak eta ekintzak:

Seropositiboak atzeman ondoren:

— Animalia seropositiboen erditzeak zaintzea eta kontrolatzea, plazentak ezabatzeko higie-
ne-gomendioekin.

— Abeltzaintzako txakurrak kontrolatzea.

— Seropositiboen alabak ugaltzaileentzat ez uztea.
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— Seropositiboen pixkanakako ezabaketa.

— Animaliak iritsitakoan: eme guztiek seronegatiboak izan behar dute.

6. BIOSEGURTASUNA ANIMALIEN MUGIMENDUETAN.

— Abeltzaintzak behartuta daude beren ustiategietako sarrera-mugimenduen berri ematera.

— Abereak plan sanitarioan ez dauden edo beren kategoria baino baxuagoa den abeltzai-
nekin bazkatzera eramaten dituzten abeltzainek jatorri- eta osasun-gida ateratzeko betebeharra 
izango dute.

— Gaixotasun bakoitzean egin beharreko probak eta erosketa-mugimenduetan kontuan 
hartu beharreko emaitzak zehazten dira.

— Osasun-planik gabeko komunal edo larreetatik itzultzen diren animaliek, edo kalifikazio 
baxuagoa dutenek, ustiategira itzultzean BVD, IBR eta Paratuberkulosiarekin eta hazitarako 
abererik badago, trikomonekin egin beharko dituzte sarrera-probak.

— Estalitako azoketatik edo egun batetik gorako azoketatik itzultzen diren animaliek, 
osasun-estatusa ez badute, IBR eta BVDren aurkako BERROGEIALDIA eta analitika egin beharko 
dute.

— Hazkuntza-zentro batetik itzultzen diren animaliak zentroaren osasun-programaren eta - 
estatusaren mende egongo dira, eta kasu bakoitzean ustiategiko albaitariak zehaztuko du.

— Ustiategira sartzeko kontrola, garbiketa eta desinfekzioa:

* Ibilgailuen gurpilak.

* Oinetakoak (erabili estalkiak, ahal bada).

* Aurretik beste abeltzaintza batetik igarotako beste edozein material.

— Abeltzainei jakinaraziko zaie komeni dela piztiei animalia negatiboak erostea.

7. KONPROMISOAK.

Komunalaren kudeatzailea:

— Osasun Plana eta talde teknikoaren gaixotasun bakoitzerako zehaztutako neurriak eta 
gomendioak onartzeko konpromisoa.

— Elkartekideei PSren baldintzak jakinaraztea eta ezarpena erraztea.

— Albaitari-taldeari jakinaraztea, larre-aldia baino lehen, komunalera igoko diren hazitarako 
abereak, trikomonen analisi negatiboa dutela egiaztatzeko.

— Ez-betetzeetarako neurriak definitzea.

— Talde teknikoarekin lankidetzan aritzea.

— Talde teknikoak egindako zerbitzuen ordainketa, materiala eta egindako analisiak onartzea.

Abeltzaintzako arduraduna:

— Ustiategiaren osasun-egoerari buruzko informazioa emateko konpromisoa.

— Animalien sarrera-mugimenduak eta itzulerak jakinaraztea.

— Tratamenduen erregistro liburuaren kudeaketari buruzko lege-araudia betetzea.

— Biosegurtasuneko oinarrizko arauak eta animaliak sartzeko aurrez deskribatutako arau 
espezifikoak betetzea.

— Gaixotasun bakoitzerako PSn zehaztutako neurriak eta gauzatze-epea aplikatzea.

— Ustiapeneko albaitari bat izendatzea.
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Ustiategiko albaitaria eta talde tekniko arduraduna:

— PS egitea eta haren jarraipena egitea.

— Emaitzen analisia eta tratamendua.

— Abeltzaintzei emaitzen berri ematea.

— Programan ezarritako osasun-jarduerak koordinatzea, gauzatzea eta gainbegiratzea.

— Sarreren dokumentazioa hilero kontrolatzea.

— Informazio-dokumentazioa egitea.

— Txerto eta zoosanitarioen, bioziden eta beharrezko materialaren erosketak kudeatzea.

— Jarduketen memoria eta gastuen justifikazioa.

Ondategin, 2021eko uztailaren 28an

Alkatea
JAVIER GORBEÑA GARCÍA
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