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&hellip;Както вървят нещата, скоро може да затворим поредната (и може би последна)
глава на животновъдството. И с това да освободим българската трапеза завинаги от чисто,
прясно и висококачествено месо. В случая &ndash; свинско&hellip;
Депутати разкриха, че щетите за българската икономика от т. нар. &bdquo;африканска
чума&ldquo; по свинете ще бъдат между 600 и 800 млн. лева - солена цена за българите
въобще (за свиневъдите да не говорим). Една трета от свиневъдството у нас е засегнато от
чумата. Това означава, че около 450 хил. прасета в областта на промишленото свиневъдство
просто ще бъдат ликвидирани. На много места няма регистрирани огнища на чума, но все
едно: животните трябва да бъдат унищожени. Млада жена по телевизията - почти ридаейки,
разказа, че с мъжа си убили двете си прасета, но другите две (едното от които свиня-майка с
12 прасенца) били готови да защитят с телата си. &bdquo;Как ще ги убием тези малки
прасенца, та те са бебета&hellip; Ще бъде грях да им отнемем живота без
причина&hellip;&ldquo;
Ето кое създава психологическо напрежение при почти всички стопани на животни: те не
са убедени, че добитъкът им е болен или опасен за околните. Така беше, когато преди 15-ина
години треперехме птичият грип да не прескочи браздата от Турция и Гърция към нас&hellip;
а по-късно това се случи и се наложи &bdquo;хуманно&ldquo; умъртвяване и унищожаване на
засегнатите птици. Периодически косачката на смъртта все преминава над птичите райони.
Дори преди няколко месеца &ndash; през април, бяха констатирани огнища на
заболяването&hellip;
Още по-болезнено и драматично бе понесен от стопаните миналата година морът по
овцете - чумата. Във фейсбук беше пуснато видео, на което се вижда как ветеринарен екип в
Ямболско и Странджа планина умъртвява овце&hellip; Социалната мрежа беше взривена с
коментари против умъртвяването, бяха изразени тревожни съмнения, че избитите 1500 овце в
България са били болни от чума. Някои от стопаните буквално прегърнаха своите любимци и
бяха решени да загинат заедно с тях&hellip; После ветеринарни специалисти (напр. за с.
Кости в Странджа) се произнесоха, че обявяването на чума в двете ферми на селото е било
прибързано, тъй като липсват основни клинични симптоми &ndash; типичната за чумата
диария. Освен това не били направени &bdquo;детайлни молекулярно-генетични
изследвания&ldquo;, поради което съмнението дали животните са били болни от чума остава
завинаги&hellip;
И така, ще бъде ли затворена поредната глава на животновъдството &ndash; един от
&bdquo;китовете&ldquo;, на които винаги се е крепяла българската държава? Ако това
настъпи, тежко ни!

