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Νέο κρούσμα άνθρακα στην Ουγγαρία
Κατόπιν ανακοίνωσης της Διεύθυνσης Διάγνωσης Κτηνοτροφικών Προϊόντων της
Εθνικής
Αρχής
για
την
Ασφάλεια
Τροφίμων
της
Ουγγαρίας-NÉBIH
(www.nebih.gov.hu), νέο κρούσμα του θανατηφόρου μικροβίου Bacillus anthracis
εντοπίστηκε σε βόειο κρέας, προϊόν κτηνοτροφικής μονάδος του νομού Heves της
Ουγγαρίας. Αφορμή για την νέα αυτή έρευνα, υπήρξε είσοδος ασθενούς σε
νοσηλευτική μονάδα της πόλης Gyöngyös (78 χλμ. ανατολικά της Βουδαπέστης) με
συμπτώματα μόλυνσης από το μικρόβιο Bacillus anthracis.
Το πόρισμα της ανωτέρω Αρχής τονίζει ότι το μολυσμένο ζώο σφάχθηκε για
οικιακή χρήση, δεν διετέθη σε ευρεία κατανάλωση και υπογραμμίζει ότι το νέο αυτό
κρούσμα δεν σχετίζεται με την εισαγωγή ασθενών που προσβλήθησαν από το μικρόβιο
στις 3.7.2014, στην πόλη Tiszafüred (148 χλμ. ανατολικά της Βουδαπέστης). Στην
ανακοίνωση της NÉBIH, αναφέρεται ότι το βόειο κρέας του μολυσμένου ζώου
περισυλλέχθηκε και καταστράφηκε, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στα αίτια που
συμβάλουν στην εμφάνιση του μικροβίου Bacillus anthracis, με κυριότερο, την λήψη
μολυσμένης τροφής κατά την διάρκεια της ελεύθερης βοσκής σε ακατάλληλο λιβάδι.
Οι πιθανότητες για λήψη μολυσμένης τροφής μπορεί να αυξηθούν κυρίως μετά από
πλημμύρες, όπου παρασύρονται σπόροι με βακτηρίδια ή κατά την περίοδο μακράς
ξηρασίας, η οποία ευνοεί την εμφάνιση βλαβερών μικροοργανισμών. Και στις δύο
περιπτώσεις, η μολυσμένη λάσπη αναμιγνύεται και με τα νερά πηγαδιών κατά το
πότισμα των ζώντων ζώων.
Με δηλώσεις του ο Αρχίατρος του νομού Jász, κ. Róbert Sinkó – Káli, τονίζει ότι
η κατανάλωση κρέατος στην ευρύτερη περιοχή της πόλης Tiszafüred, δεν ενέχει
κινδύνους, ειδικότερα για τους τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή. Ο
αρχικτηνίατρος του ίδιου Νομού κ. Péter István ανέφερε ότι περί τα 1.000 βοοειδή
έχουν εμβολιασθεί προληπτικά. Ωστόσο, η ζωϊκή παραγωγή στην ευρύτερη περιοχή
έχει τεθεί σε καραντίνα, η οποία αναμένεται να αρθεί κατόπιν υποχρεωτικής περιόδου
παρακολούθησης 3 εβδομάδων. Παραθέτουμε συνοπτικό πίνακα με τις εξαγωγές
προϊόντων της Ουγγαρίας προς την Ελλάδα βάσει δασμολογικών κλάσεων Συνδυασμ.
Ονοματολογίας:
Δασμ. κλάση 0102:
Βοοειδή ζωντανά
2012
2014(Ιαν.–Απρ.)
2013
2012

Ποσότητα
(Kgr)
1.025.543
3.391.850
2.477.863

Αξία (€)
2.631.376
10.027.051
7.159.278

Δασμ. κλάση 0201:
Δασμ. κλάση 0202:
Κρέατα βοοειδών,
Κρέατα βοοειδών
νωπά ή διατηρημένα
κατεψυγμένα
με απλή ψύξη
Ποσότητα Αξία (€) Ποσότητα Αξία (€)
(Kgr)
(Kgr)
2.031
4.864
824
3.072
5.408
14.342
1.451
5.344
2.634
7.364
811
3.014

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουγγαρίας (KSH)
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