
 והטלפיים הפה מחלת
2003 בשנת בעולם

9 9 המשוגעת ״הפרה קיזונ
מיכאל ואן האם 1 וקנדה באירופה

 יאבנוש העוסק ירחון וראל יםאמוצי הוטרינרי□ השירותים
 ובעולם. ץראב הפרק שעל הוטרינרית והאהרפו
 פה מחלות של הנזקים הערכת תא משם אמבי הבקר משק

המשוגעת״. ו״הפרה וטלפיים

 אירועי עם העולם מפת את למצוא ניתן 01E באתר
 שהמחלה למדים מהמפה )פו״ט(. וטלפיים הפה מחלת

 אזורים אמריקה, בדרום רבים באיזורים נמצאת
 ארוכה שלוחה ומשם טורקיה באפריקה, נרחבים
אסיה. ומזרח לדרום

m הם החהלזוים w m ספגת נוח' במונית 
 חיליזודד 100 של נזקים המוח.אומון

סו זוז,1 אירופאיים. מומחים במפגש ש

 הרי בפו״ט, כנגועה מסומנת שטורקיה שלמרות מוזר
 אינן ישראל, כולל מדרום בה הגובלות הארצות כל

גבה מושכים אין כבר המפותחות במדינות נגועות.

 היו שאילו ובטוחים זו מפה כשרואים לישראל בנוגע
מדווחים. היו הם פו״ט, של מקרים בישראל

 ממחלת יורו מיליארד ו00ב- נזקים
b) המוח ספגת s e)

178-2003 AHCNENA (FAORNE) (FAO) circular

 המוח. ספגת נזקי במרבית שיישאו הם החקלאים
 במפגש נמסר יורו, מיליארד ו 00 של נזקים אומדן

 בבריטניה החלה bse מגפת אירופאיים. מומחים
 זו מגיפה מדינות. 2 ל-ו והתפשטה 1986 בשנת

ב ביותר הגדול החקלאי למשבר העולם את הכניסה
 183,496 נפגעו בבריטניה האחרונות. השנים ססו

- פרות יצוא מ-סזבו^ שמתו אדם קורבנות ו36ו
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 $11 מפסידה והיא קשה נפגע קנדה של הבשר
 נבעה ביצוא הפגיעה ליום. דולר מיליון

 במאי נלבד אחת נגועה פרה של מאבחון
 שואה מהווה המוח ספגת מחלת .2003

 בשר סוחרי ממשלות, למדינות, אירופאית
 ממנה. שמתו איש 136 לאותם נוסף וחקלאים,

 לאחרונה, ירד המחלה שהיקף למרות
 תמשיך העולמית המזון כלכלת על השפעתה

 אמונו את איבד הצרכן רבות. שנים עוד לרחף
 הפיקוח ובמערכת בממשלות, המזון, בשרשרת
דרך: אבני מספר הדגישו המומחים והדיווח.

 שנים, 10 תוך מהעולם תיעלם bse מחלת ■
שוב. ללא

 של האמיתי המקור את היום עד יודעים אין ■
 תופעת המשך על יודעים אין המחלה,

vCJD, טון מיליון 16 עם לעשות ומה 
חיים. בעלי למזון צורפו שבעבר פסדים

 מתמדת בעליה עדיין המחלה עלויות ■
 92ל- תאמיר ארוך שלטווח ואומדים
בלבד. אירופה לארצות יורו מיליארד

 הציבור אמון על העיב המוח ספגת אירוע ■
השונים הבריאות באישורי המזון, בשרשרת

 עצמות, לקמח שסופקו באישורים ובמיוחד
ופסדים. בשר קמח

 חוקקו המוח ספגת מחלת התפרצות עקב ■
 בפיקוח העוסקות מאוד מחמירות תקנות

 יישאו החקלאים המזון. שרשרת על
מגבלות. מאותן הנובעות בעלויות

 בתקופה במקביל, התחוללו בחקלאות ■
 המטילים לכת, מרחיקי שינויים האחרונה,

 לחקלאים בה העיסוק המשך בכדאיות ספק
 המשך את המסכנים אלה, שינויים רבים.
 של הרצופה הירידה המשך הם הענף, קיום

 שינוי חקלאיים, מוצרים במחיר בשנה 3%
 לשיווק מעבר הצרכנים, ובציפיות בדרישות

 ענקיות, סיטונאיות חברות באמצעות
 גלובלי, במסחר ועליה התחרות התגברות

 איכות נציגי שהטילו מגבלות עם יחד
סביבה.

 ויותר, יותר היום, דורשים הצרכנים ■
 וביצים, בשר חלב, בייצור מהעוסקים

 כל לאורך המקור (traceability) שיחזור
 כל של באחריות נשיאה עם המזון שרשרת

■ גורם.
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