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Soluţii identificate pentru asigurarea hranei animalelor din Flondora
Prefectul Dan Şlincu, în colaborare cu primarul comunei Manoleasa, Cristinel
Aroşculesei şi directorul Direcţiei Sanitar – Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
(DSVSA), Minodora Vasiliu, a identificat soluţii în ce priveşte asigurarea hranei pentru
animalele din satul Flondora – comuna Manoleasa.
Reprezentantul guvernului în teritoriu a adresat un apel în rândul primarilor din
vecinătatea comunei Manoleasa, de a lua legătura cu fermierii din zonele din care provin,
pentru a ajuta, în limita posibilităţilor, cu hrană pentru animelele ţinute în curţile
oamenilor, având în vedere că păşunatul încă este interzis, urmare unei suspiciuni de
antrax la un viţel, apărută pe 17 iunie 2017.
Au răspuns apelului primarii din mai multe comune, printre care Vlăsineşti,
Mitoc, Ştefăneşti, Coţuşca şi Avrămeni iar azi, 22 iunie 2017, au fost descărcate primele
cantităţi de hrană pentru animale. Şi primarii comunelor Ripiceni, Hăneşti şi Adăşeni au
anunţat că vor sprijini locuitorii satului Flondora.
Din primele estimări, până acum s-au colectat deja cantităţi care depăşesc raţia
recomandată pe o perioadă de şapte zile, astfel că sătenii au început să primească hrană
uscată, pe cap de animal. De asemenea, primarul comunei le-a sugerat să procure şi hrană
verde din mai multe zone din Manoleasa, cum ar fi de pe diferite suprafeţe de teren, din
apropierea canalelor de irigaţii sau din pădure, după ce a obţinut un acord de la Romsilva
în acest sens.
”Mulţumesc tuturor primarilor şi fermierilor care au răspuns la apelul nostru
de solidaritate, de a sprijini crescătorii de animale din Flondora care se află în această
situaţie dificilă. Am discutat cu cetăţenii şi i-am rugat să înţeleagă situaţia şi să mai
aibă puţină răbdare până ce vor putea să scoată animalele din nou la păşunat”, a
susţinut prefectul Dan Şlincu.
O altă soluţie la problema ridicată ar fi fost adoptarea unei hotărâri prin Comitetul
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) de alocare a unor sume de bani pentru
achiziţia de furaje însă, odată respectate procedurile legale, termenele până la care ar fi
putut ajunge furajele la crescătorii de animale s-ar fi prelungit iar situaţia ar fi devenit
critică.
În cazul în care nu vor apărea alte suspiciuni de antrax la bovine, locuitorii îşi vor
putea duce animalele la păşunat de joi, 29 iunie 2017.
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