
 

 

Επινγηά ηωλ αηγώλ θαη ηωλ πξνβάηωλ 
 

     Πξόθεηηαη γηα λόζεκα πςειήο κεηαδνηηθόηεηαο πνπ νθείιεηαη ζε ηό θαη πξνζβάιιεη ηα πξόβαηα θαη ηηο 

αίγεο. Χαξαθηεξίδεηαη από ηελ εκθάληζε δεξκαηηθώλ αιινηώζεωλ πνπ είλαη πην εκθαλείο ζην θεθάιη, ην 

πξόζωπν, θαη γεληθά ηα άηξηρα κέξε ηνπ ζώκαηνο (καζράιεο, θνηιηά, εζσηεξηθό κέξνο ηεο νπξάο, καζηό, 

γελλεηηθά όξγαλα). 

    Η κεηάδνζε γίλεηαη κε: 

 άκεζε επαθή κε κνιπζκέλα δώα  

 έκκεζε επαθή κε κνιπζκέλα αληηθείκελα ή πξντόληα (π.ρ. εξγαιεία, νρήκαηα, ρόξηα, ζηξσκλή, 

καιιί, δέξκαηα θ.ιπ. ). 

 

Σπκπηώκαηα θαη αιινηώζεηο 

     Αξρηθά ηα δώα (θπξίσο ηα πξόβαηα) εκθαλίδνπλ  

 αδηαζεζία, αλνξεμία θαη ππξεηό,  

 κπνξεί λα έρνπλ θαη ξηληθό έθθξηκα (κύμεο), θαη δάθξπα.  

     Σηε ζπλέρεηα εκθαλίδνληαη δεξκαηηθέο αιινηώζεηο πνπ είλαη πην εκθαλείο 

 ζην θεθάιη,  

 ην πξόζσπν,  

 γεληθά ηα άηξηρα κέξε ηνπ ζώκαηνο (καζράιεο, θνηιηά, εζσηεξηθό κέξνο ηεο νπξάο, καζηόο, 

γελλεηηθά όξγαλα).  

Απηέο είλαη θνθθηλίιεο (εξπζξέο θειίδεο) θαη ζππξηά θόθθηλνπ ζπλήζσο ρξώκαηνο, κεγέζνπο 0,5-

1εθ.(βιαηίδεο) . 

Σηαδηαθά (κεηά από 5-10 εκέξεο) νη θνθθηλίιεο θαη ηα ζππξηά κεηαηξέπνληαη ζε ζηξνγγπιά καύξα θάπαια 

(εθειθίδεο) θαη αλνηθηέο πιεγέο (έιθε).  

Λόγσ ησλ δεξκαηηθώλ αιινηώζεσλ ην θεθάιη ζπλήζσο θαίλεηαη δηνγθσκέλν θαη παξακνξθσκέλν.  

Σηελ αξρή κπνξεί λα έρνπλ πξνζβιεζεί κόλν 1-2 δώα, πνιύ ζύληνκα όκσο θνιιάλε θαη ηα ππόινηπα δώα 

ηνπ θνπαδηνύ, ελώ γξήγνξα κνιύλνληαη θαη ηα ππόινηπα θνπάδηα ζηελ ίδηα πεξηνρή. 

     Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη θσηνγξαθηθό πιηθό παξνπζηάδνληαη ζηα επηζπλαπηόκελα θπιιάδηα. 

 

     Μέηξα βηναζθάιεηαο ζηηο εθκεηαιιεύζεηο 

 

     Οη ηδηνθηήηεο εθκεηαιιεύζεσλ αηγνπξνβάησλ θαη  βννεηδώλ ζα πξέπεη λα απμήζνπλ ηα κέηξα 

βηναζθάιεηαο ζηηο εθηξνθέο ηνπο, ώζηε λα κεηώζνπλ ηηο πηζαλόηεηεο εηζόδνπ αζζελεηώλ, κεηαμύ ησλ 

νπνίσλ είλαη θαη ε Επινγηά ησλ πξνβάησλ θαη ησλ αηγώλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηα παξαθάησ ζεκεία: 

 Πεξίθξαμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ απνηξνπή εηζόδνπ θαη εμόδνπ δώσλ/θνξέσλ.  

 Απνιπµαληηθή ηάθξνο γηα ηα νρήµαηα ζηελ είζνδν-έμνδν ησλ εγθαηαζηάζεσλ.  

 Ταθηηθόο θαζαξηζµόο θαη απνιύµαλζε ηωλ εγθαηαζηάζεωλ θαη ηνπ εμνπιηζµνύ.  

 Απνθπγή ηεο εηζόδνπ νρεµάησλ θαη άιισλ µεραλεµάησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνπο 

βνζθνηόπνπο πνπ έρνπλ έξζεη ζε επαθή µε άιιεο εθµεηαιιεύζεηο.  

 Καζαξηζµόο θαη απνιύµαλζε ησλ νρεµάησλ πνπ εηζέξρνληαη θαη εμέξρνληαη από ηηο 

εγθαηαζηάζεηο θαη επηπιένλ πξηλ θαη µεηά ηελ µεηαθνξά δώσλ θαη πξντόλησλ.  

 Πεξηνξηζµόο ηωλ αλζξώπωλ πνπ εηζέξρνληαη ζηηο εθµεηαιιεύζεηο θαη έξρνληαη ζε 

επαθή µε ηα δώα θαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε όζνπο έξρνληαη ζε επαθή θαη µε άιιεο 

εθκεηαιιεύζεηο αηγνπξνβάηωλ. 

 Καζαξηζµόο θαη απνιύµαλζε ηωλ ππνδεµάηωλ ηωλ αλζξώπωλ πνπ εηζέξρνληαη θαη 

εμέξρνληαη από ηελ εθκεηάιιεπζε.  

 Παξαµνλή ηωλ λενεηζαρζέληωλ δώωλ ζε πεξηνξηζµό από ηα ππόινηπα δώα ηεο 

εθηξνθήο, γηα ηνπιάρηζηνλ 21 εµέξεο.  

  Έιεγρνο ηεο πξνέιεπζεο ησλ δσνηξνθώλ, ησλ µεραλεµάησλ θαη ησλ ζπζθεπώλ πνπ 

ρξεζηµνπνηνύληαη.  

 Απνµάθξπλζε εζηηώλ ξύπαλζεο θαη ιηµλαδόληωλ πδάηωλ πνπ επλννύλ ηελ πξνζέιθπζε 

εληόµωλ. 



 Απεληόµσζε θαη µπνθηνλία ζηηο εγθαηαζηάζεηο.  

 Καηαπνιέµεζε εμωπαξάζηηωλ θαη ρξήζε εληνµναπωζεηηθώλ.  

 Να µε ρξεζηµνπνηνύληαη µεηαρεηξηζµέλα εξγαιεία, εμνπιηζµόο θαη αληηθείµελα 

πξνεξρόµελα από άιιεο εθµεηαιιεύζεηο.  

 Απνθπγή πξνµήζεηαο εξγαιείσλ, εμνπιηζµνύ θαη αληηθεηµέλσλ γηα ηηο εθµεηαιιεύζεηο από 

ηελ Τνπξθία.  

 Να µελ επηηξέπεηαη ζε άηνµα πνπ έρνπλ επηζθεθηεί πξόζθαηα ηελ Τνπξθία λα 

εηζέξρνληαη ζηηο εθκεηαιιεύζεηο ηνπο θαη λα έξρνληαη ζε επαθή µε δώα.  

 Πξνµήζεηα δώωλ, πξνϊόληωλ θαη δωνηξνθώλ, ζύµθωλα µε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείµελεο 

εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνµνζεζίαο. 
 


