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  –( בבקר בצפון הארץ LSD Lumpy Skin Diseaseמחלת קטרת העור )

 2127222.72 עדכון

 

אובחנה בו זמנית במספר עדרי בקר לבשר בצפון רמת הגולן מחלת קטרת  2102ביולי 

העור. מאז, המשיכה המחלה להתפשט לכיוון דרום ומערב. נכון להיום הנקודה המערבית 

קיבוץ  –ביותר בה אובחנה המחלה בהתפרצות זו היא קיבוץ מורן בגליל והדרומית ביותר 

 עין גב בחוף המזרחי של הכנרת. 

. בעוד 29% -ל 1%ושיעור התמותה בין  59% -ל 1.0%ואה בעדרים נע בין שיעור התחל

שבקיץ הופיעו כמעט כל המקרים בעדרי בקר לבשר במרעה ובמפטמות, לאחרונה החלו 

ההסבר לשינוי במגמה הוא כי המחלה מועברת על . להופיע מקרים גם במספר רפתות חלב

עדיפים את סביבת רפת החלב מ הם ידי חרקים מעופפים ועוקצים שנראה כי בחורף

 במרעה.חשוף בקר סביבת  החמימה יותר מאשר

: נגיף )וירוס( עמיד מאוד לתנאי הסביבה ועלול לשרוד באזורים הנגועים גורם המחלה

 במחלה למשך חודשים רבים, בעיקר אם אינו חשוף לשמש.

החשוד  ההדבקה העיקרית מתרחשת באמצעות חרקים עוקצים, כגון זבובים.: הפצה

 העיקרי בהתפרצות הנוכחית הוא זבוב הקרן אך יתכן כי מעורבים גם מעבירים אחרים. 

)גבשושיות עגולות ובולטות( בעור  הסימן המובהק ביותר הוא קיטריות: סימני המחלה

על פני אזורים  הבקר, בין בודדות עד רבות, בגדלים של מ"מ אחדים עד ס"מ אחדים,

  גבוה. ניים ומהאף וחוםיריור מוגבר, הפרשות מהעוספים; נ. סימנים נרחבים של העור

 3,011 -כ 2102רפתות חלב. סה"כ חלו עד סוף  04עדרים נגועים, מתוכם  004 אובחנועד כה 

 .01 -והומתו כ 411  -ראשי בקר, מתו כ

פרטים  כבכל המחלות הנגיפיות אין טיפול ספציפי למחלה אלא טיפול תומך בלבד. טיפול:

 אצל הרופאים המטפלים.

חיסון, ריסוס, וטיפולים אחרים להקטנת מספר  :: בין אמצעי המניעה המועיליםמניעה

)ראה אתר אינטרנט  בלבד חומרים המורשיםב רקלרסס את הבקר  ישהחרקים העוקצים. 

  ים:ישל השירותים הווטרינר

-AC74-4D2F-CB4D-http://www.vetserv.moag.gov.il/NR/rdonlyres/FFC6A983

2A3840273C22/0/tahshirey_hadbara_01072012.pdf.) 

סביב המוקדים  ןמבצעות חיסוהלשכות הווטרינריות, לעתים בסיוע וטרינרים נוספים, 

  .הסמוכים העדריםלהגנה על המתגלים,  החדשים

 פרטים בלשכות. .ים הנגועיםבאזורלגידול מוטלות בקר  העברתהגבלות על 

 חשד ערנות ודווח של המגדלים לשירותים הווטרינריים הינם חשובים ביותר. חובת דיווח:

את התחלואה והנזק  ואיתור מוקדם של מקרי תחלואה ראשונים בכל עדר יכולים להקטין

רופא למיד להודיע  חובהעם כל חשד למחלה הכלכלי לעדר הנגוע ולעדרים שכנים. לכן 

http://www.vetserv.moag.gov.il/NR/rdonlyres/FFC6A983-CB4D-4D2F-AC74-2A3840273C22/0/tahshirey_hadbara_01072012.pdf
http://www.vetserv.moag.gov.il/NR/rdonlyres/FFC6A983-CB4D-4D2F-AC74-2A3840273C22/0/tahshirey_hadbara_01072012.pdf
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להלן מספרי הטלפון בלשכות  לשכה הווטרינרית הרלוונטית.הווטרינר המטפל ו/או ל

 הווטרינריות:

 
 טלפון לשכה

 04-6808100 ראש פינה
 04-9910640 עכו

 04-6489120 גלבוע
 04-6303406 חדרה
 08-8591533 כנות

 08-6235755 לשכת באר שבע
 

מו"פ: בימים אלה נבחנים תרכיב חדש וכן פרוטוקול חדש לתרכיב הקיים כדי לשפר את 

יעילות ההגנה נגד המחלה. אנו יוזמים גיוס ידע וביצוע מחקרים נוספים בשיתוף עם 

האקדמיה החקלאית וגורמים בינלאומיים, לשיפור יכולת ההתמודדות עם גורמי הפצת 

 המחלה ודרכים למניעתה. 
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 קטריות בבקר לבשר 20/02/02נכון לתאריך  – 2102עי קטרת העור מפת אירו

 

 
 פרה חולה במחלה, רובצת

 
קטריות בפרה חולבת. הכתם הלבן הוא חומר חיטוי 

 שרוסס לאחר נטילת קטרית למעבדה
 

 קטריות באזור האחורי

  
 עדר בקר לבשר נגוע תקריב -קטריות בבקר לחלב 

  
 


