


Bolezen modrikastega jezika

Bolezen modrikastega jezika (BT) je virusna bolezen 
domačih in divjih prežvekovalcev. Širi se s piki krvosesnih 
mušic iz rodu Culicoides. Mušice, ki prenašajo bolezen, so 
najbolj aktivne v obdobju od aprila do decembra, zato se 
tudi bolezen pojavlja sezonsko. Poznanih je več serotipov 
virusa BT (BTV 1 do 27). 

Novembra 2015 je bila bolezen (serotip BTV 4) prvič 
potrjena tudi v Sloveniji na območju Prekmurja, v letu 2016 
pa se je pojavila in razširila v južnem delu Slovenije.

Namen cepljenja

Ko je bolezen enkrat prisotna v državi, je najučinkovitejši 
oziroma edini ukrep za izkoreninjenje bolezni zaščitno 
cepljenje. 

Za učinkovito zaščito morata biti govedo in drobnica 
cepljena v času, ki zagotavlja nastanek imunosti še pred 
začetkom sezone aktivnosti vektorjev, ki bolezen širijo. To 
je predvidoma v drugi polovici aprila. 

Cepljenje se bo izvajalo pri govedu in drobnici na območju 
z omejitvami, to je na celotnem ozemlju Slovenije. 

Cepljenje bodo izvajale veterinarske organizacije s 
koncesijo.

Cepljenje pri govedu 

Cepljenje se bo izvedlo v dveh krogih. Prvi krog bo potekal 
od 1. januarja do 31. marca. V tem obdobju bo cepljeno 
vse govedo, starejše od enega meseca. 

Drugi krog cepljenja bo potekal od 1. junija do 31. julija. 
Predvidoma bodo v tem krogu zajete vse živali, ki v prvem 
krogu še niso bile dovolj stare za cepljenje. 

Za učinkovito zaščito pri govedu sta potrebna dva odmerka 
cepiva v razmiku 21 do 28 dni.

Otečene ustnice, modrikast jezik in 
oteklina glave pri oboleli ovci 

Za učinkovito zaščito pri govedu sta 
potrebna dva odmerka cepiva.

Cepljenje bodo izvajale veterinarske 
organizacije s koncesijo.

Viri slik: www.cattlemarket.com.ng, www.theconversation.com, www.farminguk.com, 
www.hyser.com.ua, www.kmetija-kastelic.com, www.zurnal24.com, www.uvhvvr.gov.si/

Cepljenje pri govedu in drobnici se bo 
izvajalo na celotnem ozemlju Slovenije.

Cepljenje goveda in drobnice se bo 
izvedlo v dveh krogih.

Vse živali morajo biti pred cepljenjem 
individualno označene.

Cepljenje pri drobnici (ovce in koze)

Tako kot pri govedu, se bo tudi pri drobnici cepljenje 
izvedlo v dveh krogih. 

Za učinkovito zaščito je pri ovcah potreben en odmerek 
cepiva. Imunost nastopi po 21 dneh.

Za učinkovito zaščito pri kozah sta, tako kot pri govedu, 
potrebna dva odmerka cepiva. 

Vse živali morajo biti pred cepljenjem individualno 
označene.

Označitev živali

Govedo in drobnica morajo biti pred cepljenjem 
individualno označeni.

Če ob cepljenju živali še niso označene, jih je treba najprej 
označiti in registrirati, šele potem opraviti cepljenje.

Živali morajo biti individualno označene z ušesnimi 
številkami, kot so določene v predpisih o identifikaciji in 
registraciji.

Pogoji za premike živali z območja cepljenja 
ter cepljenih živali

Premiki cepljenih živali znotraj območja z omejitvami in na 
prosta območja oziroma na območja, kjer kroži drug 
serotip virusa, se izvajajo v skladu z Uredbo (EK) št. 
1266/2007 – 7. in 8. člen, Priloga III.

Če so živali cepljene, se lahko trgovanje z vsemi 
kategorijami živali (zakol, pleme, proizvodnja) izvaja ne 
glede na obdobje aktivnosti vektorjev. 

Preiskave pred premiki niso potrebne.

Cepijo se živali, ki so že dopolnile en 
mesec.


