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Seakatk ületas ka meretõkke
Kahjuks on katku
levikuala Eestis veelgi
laienenud.
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elmisel aastal tehtud prognoosid,
et sigade Aafrika katk (SAK) vallutab varem või hiljem kogu Eesti
mandriosa, on tõeks saamas. Ainult Läänemaal ei olnud 12. oktoobrini seda veel
diagnoositud, kuid nüüd on sealgi esimesed leiud kahjuks olemas.
Lootus oli, et vähemalt saared jäävad
puhtaks, kuid nüüd on kahjuks reaalsus
see, et katk on jõudnud Saaremaale, peites end vähemalt kolmes saare osas. See
mõjutas muidugi ka Hiiumaad, mis automaatselt Euroopa Komisjoni uue rakendusotsuse järgi puhvertsooni määrati.

Seakatku tsoonid 30. augustiks 2016

Audru vald Pärnumaal, lisaks Pihtla, Orissaare ja Torgu vald Saaremaal.
Kitsenduste III tsooni (leiud kodusigadel) on lisandunud Laimjala, Pihtla ja
Valjala vald, II tsooni (leiud metssigadel)
Kuressaare linn, Kihelkonna, Leisi, Lääne-Saare, Muhu, Mustjala, Orissaare, Pöide, Ruhnu, Salme ja Torgu vald. I tsoonis
(puhvertsoon) on niisiis Hiiumaa.
30. septembri seisuga on 2016. aastal SAKi suhtes uuritud 11 239 metssiga,
neist 1133 on tuvastatud seakatk.
14. septembril oli Kuressaares maaeluministeeriumi, Saarte Jahimeeste SeltVIIO AITSAM

Taudistunud alad ja uued tsoonid
Üle poole aasta ei lisandunud ühtegi taudistunud ala, kuid alates juuni lõpust on
neid lisandunud koguni kuus: Jõelähtme
vald Harjumaal, Vigala vald Raplamaal,

MEELDETULETUSEKS
• Piirangud III ja II tsoonis:
Kõik kütitud metssead peavad
olema uuritud, et välistada katku
(ja kahjutustatud, kui leiti haigus).
Lubatud on uuritud metssigadelt
pärineva liha ja -toodete
turustamine Eestis II-III tsooni
piires nelinurkse erimärgistusega.
• Piirangud I tsoonis:
Kõiki kütitud metssigu, kelle
liha soovitakse turustada, tuleb
uurida, et välistada katku.
Lubatud on uuritud metssigade
liha ja -toodete turustamine
Eesti piires kolmnurkse
erimärgistusega.
Allikas: www.seakatk.ee
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si ja Eesti Jahimeeste Seltsi infopäev. Mõnel küsimusel on nüüdseks ka vastuseid.
Mida on tehtud?
Kiirete proovivastuste saamiseks hakkas
veterinaar- ja toidulaboratoorium seoses intensiivsema küttimise algusega alates oktoobrist taas analüüsima metssigadelt võetud seakatkuproove ka pühapäeviti. Amet on korraldanud laupäevase vereproovide kogumise ja laboratooriumisse saatmise: jahimeestel on võimalus laupäeviti toimetada proovid kokkulepitud
ajaks maakonna veterinaarkeskusesse.
VTA korraldab riigihanke külmkambrite ostmiseks, et jahimeestel oleks koht,
kus kütitud metssigu seakatku proovitulemuste saabumiseni hoiustada. Hetkel
on üle Eesti paigaldatud 28 külmkambrit,
millele nüüd lisandub 30.
Metssealiha on lubatud II ja III tsooni sees turustada (I tsooni liha terve Eesti piires). Mõned liha kokkuostjad pakuvad jahimehele võimalust teha metsseast
teenustööna erinevaid tooteid (nt Chef
Foods, Heino ja Huntfish). Saare Uluk,
Linnamäe ja Luha lihatööstusele on võimalik metssealiha müüa või sealt teenustooteid tellida (vajalik eelnev SAKi uuring). Muidugi ei ole see piisav, lihakogused ületavad kokkuostunõudlust ja enda
tarbimisvajadusi.
Lisainfo: www.seakatk.ee või www.
ejs.ee

