
ΜΕΛΙΣΑΙΟ ΠΤΡΕΣΟ

(Βροσκέλλωση)

Πώς να προστατεστούμε εμείς και 

τα ζώα μας…

σκβοσιές γηα ηοσς 

θαηαλαιωηές

7+1 τρήσιμες σσμβοσλές για τοσς

κτηνοτρόυοσς

1) Απνθπγή παξάλνκσλ κεηαθηλήζεσλ

ησλ δώσλ.

2) Απνκόλσζε ησλ λενεηζεξρόκελσλ

δώσλ, ηνπιάρηζηνλ γηα έλα κήλα.

3) Απνθπγή αληαιιαγώλ αξζεληθώλ

δώσλ πνπ δελ έρνπλ εμεηαζηεί, γηα

επηβάζεηο.

4) Χξήζε γαληηώλ ζε ρεηξηζκνύο θαηά

ηνλ ηνθεηό ησλ δώσλ.

5) Καηαζηξνθή ησλ πιηθώλ απνβνιήο

(πιαθνύληεο, λεθξά έκβξπα θηι).

6) Καζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε ησλ

ρώξσλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ έξρνληαη

ζε επαθή κε ηα πιηθά απνβνιώλ. 

7) Ξερσξηζηόο ρώξνο γηα ηνπο ηνθεηνύο

θαη ηε γαινπρία ησλ ακλνεξηθίσλ.

Σπλεξγαζία κε ηηο Κηεληαηξηθέο Αξρέο

γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ

πξνγξακκάησλ (δηεξεύλεζε απνβνιώλ,

εκβνιηαζκνί θαη αηκνιεςίεο από ηα δώα)

ζε εηήζηα βάζε.
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Καηαλαιώλνπκε 

ΜΟΝΟ

παζηεξησκέλν γάια!

Καηαλαιώλνπκε 

ΜΟΝΟ

ηπξηά από 

εγθεθξηκέλν

ηπξνθνκείν!

Γενική Διεφθυνση Κτηνιατρικής
Διεφθυνση Υγείας των Ζώων
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Ση είλαη;

Η βξνπθέιισζε είλαη έλα εκπύξεην 

λόζεκα ζηνλ άλζξσπν πνπ πξνθαιεί 

λπρηεξηλή εθίδξσζε, εύθνιε θόπσζε, 

πόλνπο ζηηο αξζξώζεηο θά. Η ηειηθή 

δηάγλσζε γίλεηαη κε εξγαζηεξηαθέο 

εμεηάζεηο.

Μεηαδίδεηαη από ηα δώα θαη 

εκθαλίδεηαη κε κεγάιε ζπρλόηεηα ζηηο 

ρώξεο ηεο Μεζνγείνπ.

Αποηειεί λόζεκα σποτρεωηηθής 

δήιωζες!

Ποηα δώα αθορά;

αίγεο θαη πξόβαηα

βννεηδή θά

Γηαηί είλαη ζεκαληηθή;

Επεηδή κπνξεί λα κεηαδνζεί από ηα 

δώα ζηνλ άλζξσπν.

Σηε ρώξα καο απνηειεί κία από ηηο 

ζπρλόηεξα εκθαληδόκελεο 

δσναλζξσπνλόζνπο ηόζν ζηα δώα 

όζν θαη ζηνλ άλζξσπν. 

Σηα ζειπθά δώα πξνθαιεί απνβνιέο 

θαη κείσζε ηεο γαιαθηνπαξαγσγήο κε 

ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο 

ζηνλ θηελνηξόθν θαη ηελ εζληθή 

νηθνλνκία.

Ποηοη κπορούλ λα προζβιεζούλ;

θηελνηξόθνη, θηελίαηξνη, θξενπώιεο, 

εξγαζηεξηαθνί, εξγάηεο ζθαγείσλ, …

απινί πνιίηεο πνπ θαηαλαιώλνπλ 

γαιαθηνθνκηθά πξντόληα θαη ηνπξίζηεο.

Πώς κεηαδίδεηαη;

Ευόσον στην εκτρουή σπάρτοσν 

μολσσμένα ζώα…

κε ηελ επαθή κε γάια θαη ζσκαηηθά 

πγξά πξνεξρόκελα από απηά,

κε ηελ θαηαλάισζε κε 

παζηεξησκέλνπ γάιαθηνο,

κε ηελ θαηαλάισζε ηπξηώλ νηθηαθήο 

παξαγσγήο από κε παζηεξησκέλν 

γάια ή πνπ δελ έρνπλ σξηκάζεη γηα ηνλ 

απαηηνύκελν ρξόλν.

Τπάρτεη ζεραπεία ζηολ άλζρωπο;

+ Ναη, κε καθξνρξόλην ζρήκα 

αληηβηνηηθώλ!

Τπάρτεη ζεραπεία ζηα δώα;

+ Όρη, ζηα ζεηηθά παξαγσγηθά δώα 

απαγνξεύεηαη ε εθαξκνγή 

νπνηαζδήπνηε ζεξαπείαο θαη 

νδεγνύληαη ζε άκεζε ζθαγή!

Ση κέηρα εθαρκόδοληαη ζηα 

παραγωγηθά δώα (αηγοπρόβαηα θαη 

βοοεηδή) ζηελ Ειιάδα;

Σηα αηγνπξόβαηα εθαξκόδεηαη 

πξόγξακκα ειέγρνπ θαη εθξίδσζεο 

ηεο λόζνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

εκβνιηαζκνύο, αηκνιεςίεο θαη ζθαγή 

ησλ ζεηηθώλ δώσλ, αλάινγα κε ηελ 

πεξηνρή.

Η δηαζθάιηζε 

ηες Δεκόζηας 

Τγείας 

προϋποζέηεη 

ηελ εθρίδωζε 

ηες λόζοσ 

από ηο δωηθό 

πιεζσζκό!

Σηα βννεηδή εθαξκόδεηαη θπξίσο 

πξόγξακκα εθξίδσζεο ηεο λόζνπ 

κε αηκνιεςίεο, γαιαθηνιεςίεο θαη 

ζθαγή ησλ ζεηηθώλ δώσλ.

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο 

ππάξρνπλ ζηα αληίζηνηρα 

εγρεηξίδηα ζην www.minagric.gr
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