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בריאות הבקר
העולם כפר גלובלי ומיקומינו במזרח התיכון בין אפריקה לאסיה, מזמן, חדשות לבקרים, איומים על משק 
החי באירופה, שמדרום לה נמצאות לבנון, סוריה ותורכיה הנגועות בפה וטלפיים, קטרת, דבר הצאן ועוד, 

ללא הצלחה מוכחת לשליטה בביעורן

דינת ישראל בתווך, משמשת כזרוע קדמית המאתרת ובולמת מחלות מ
מתפרצות בדרכן, מדרום לצפון, לאירופה החשופה שאינה מחסנת 

את מעלי הגרה כנגד מחלות אלו. 

יולי  2012 ונבלמה  מחלת קטרת העור אובחנה בצפון הארץ בסוף חודש 
לאחר  למחלה,  הרגיש  הבקר  את  לחסן  החלה  החקלאית   .2013 בפסח 
הדרום  בתרכיב  הבקר  כלל  יחוסן  הקרובה  בשנה  וגם  בטיחות  ניסוי  סיום 
אפריקאי. כספי מחקר הועברו למוסדות שונים שיסייעו להכיר את מעבירי 
בשליטה  שיעזרו  ההדבקה  ודינמיקת  החיסונית  ההגנה  מנגנוני  המחלה, 

יעילה  בהתפרצות הבאה. 

פה וטלפיים - המחלה אנדמית לאזור ומדינות שכנות לנו מדווחות באופן 
חלקי ובאיחור על התפרצויות בשטחן. 

במספר מדינות במערב אירופה, תחלואה מ-נגיף שמלנברג - קרוב משפחה 
ולדות מעוותים בבקר  ולהמלטת  לנו, הגורם להפלות  האקבנה המוכר  של 
ובצאן.  בארץ טרם זוהתה תחלואה מנגיף זה, ייבוא בקר לפיטום מאירופה 

מעלה את הסיכון לכניסתו. 

של  רב  במספר  השנה,  אירעו  בוביס  ממיקופלסמה  ופרקים  עטין  דלקות 
ברמת  ביולוגית  בטיחות  הבקעת  על  למעשה  ומצביעות  חלב  רפתות 
נותרה האמצעי היעיל ביותר להתמגנות מגורמי תחלואה  המניעה  היצרן. 
מוכרים במשק או בארץ. רישום קפדני וזימון לחיסון של שלוחות בסיכון 

עפ"י תכנית שנקבעה לכל משק, חיוניים להגנה מיטבית ולמניעת תחלואה 
ותמותה, כפי שחוו חלק מהמשקים באירוע הרעלת הבוטוליזם האחרון. 

ותנאי שירותם בסככות, זוכים למעקב גם ע"י צרכנינו  רווחת בעלי חיים 
ולעתים, חושפים הזנחה הראויה לתיקון. בשנה זו התייחסנו לנושא הפרה 
בהדרכת  תחל  החקלאית  הבאה  ובשנה  יונקים  כלובי  מידות  הרובצת, 

לקוחות בהסרת ניצן הקרן בשימוש בטרמוקאוטר )חריכת הניצן(. 

מאות לקוחות החקלאית השתתפו בארבע סדנאות "אחראי בריאות", כ"א 
בת חמישה מפגשים, באורך של 8 שעות שנערכו באתרים שונים. סדנאות 
עבודה מעשית נערכו בנושא טילוף, המלטות התנהגות הפרה, רווחת בע"ח 

וצאן עפ"י יוזמות הרופאים המטפלים ושלוחות הגידול השונות. 
נזק  בצד  ביניהם,  והקשרים  פוריות  רחם,  תחלואת  מטבוליות,  מחלות 
מהפלות, מסבים כיום את עיקר הנזק הבריאותי והכלכלי ולכן ישמשו גם 

  .בשנה הקרובה כיעדי המחקר בחקלאית

ביותר  היעיל  האמצעי  נותרה  המניעה 
להתמגנות מגורמי תחלואה מוכרים במשק או 
בארץ. רישום קפדני וזימון לחיסון של שלוחות 
בסיכון עפ"י תכנית שנקבעה לכל משק, חיוניים 

להגנה מיטבית ולמניעת תחלואה ותמותה

קטרת העור
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