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ДОКУМЕНТ ЗА 
ОБСЪЖДАНЕ 

 
 

ЕКСПОЗИЦИЯ НА БИОЛОГИЧНИ АГЕНТИ И 
СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ЗДРАВНИ ПРОБЛЕМИ В СЕКТОРА 

НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  
Последствия за здравето, свързани с експозицията на 
биологични агенти на работното място 
Между 2015 и 2017 г. Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) 
изпълни проект за преодоляване на липсата на знания и осведоменост относно експозицията на 
биологични агенти и свързаните с нея здравни проблеми, както и на липсата на систематичен 
подход към превенцията на работното място по отношение на биологичните агенти на работното 
място. През 2016 г. беше извършен подробен преглед на литературата относно свързаните с 
условията на труд заболявания, дължащи се на биологични агенти. Изследването потвърди, че 
хората, работещи в земеделието, са изложени на висок риск от експозиция на биологични агенти. 
В допълнение към прегледа на литературата, експертното проучване и събирането на данни 
относно здравните проблеми и експозицията от системите за мониторинг, информация за 
политическите мерки, целящи намаляване на рисковете, породени от биологични агенти, беше 
получена от интервюта с експерти и сесии на фокус групи с практикуващи на работното място. 
Допълнителна информация беше получена по време на семинар със заинтересованите страни 
през 2017 г. Настоящата статия е посветена на земеделието и последиците за здравето, 
свързани с биологичните агенти.  

Поради работата си с култури селскостопанските работници (напр. земеделските 
производители, земеделските работници, работниците в оранжерии, с изключение на 
селскостопански работници, работещи с животни) са изложени на въздействието на съставки на 
растения и паразити. Спектърът от дейности и последващата експозиция на разнообразни 
биологични агенти в селскостопанската работа водят до разпространението на различни 
професионални заболявания в тези професии. Основният път на заразяване за земеделските 
производители е чрез вдишване на аерозоли (органичен прах). (EU-OSHA, 2019 г.) 

Таблица 1 (биологични агенти) и таблица 2 (алергени) представят широк преглед на съответните 
професии и въздействия върху здравето. Както е показано, селскостопански работници са 
изложени на различни видове биологични агенти, напр. бактерии, гъбички, органичен прах (който 
представлява смес от продукти от) биологични агенти, паразити и вируси, и може да бъдат 
изложени и на ендотоксини.  За някои биологични агенти е посочено, че могат да бъдат векторно-
предавани1.  

                                                      
1 Вектор: организъм, който не причинява заболяване, но разпространява инфекции, като предава патогени от един 

гостоприемник на друг. Предаването на инфекция може да бъде в резултат от ухапвания или друг директен контакт с 
животни или от ухапвания от вектори (напр. болести, предавани чрез кърлежи). 
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Не е изненадващо, че в значителна част от публикациите са описани заболявания, предавани 
чрез кърлежи (енцефалит, лаймска болест, Кримска-Конго хеморагична треска, туларемия) като 
свързани с областта на земеделието (Amicizia et al., 2013 г.; Applebaum et al., 2016 г.; Dutkiewicz 
et al., 2011 г.; Nowak-Chmura and Siuda, 2012 г.; Rizzoli et al., 2011 г.; Haagsma et al., 2012 г.; Bente 
et al., 2013 г.; Zukiewicz-Sobczak et al., 2013b г.; EU-OSHA, 2009 г.; Canini, 2010 г.). През 2010 г. 
най-често срещаните професионални заболявания в селското стопанство, съобщавани в Полша, 
са (алергични) пневмокониоза (26,9 % от всички заболявания) и инфекциозни и паразитни 
заболявания (24,9 %) (преглед на литературата). В тази страна случаите на професионални 
заболявания са 418,5 на 100 000 селскостопански и горски работници. Инфекциозните и 
паразитни заболявания са сред най-често установяваните заболявания (92,4 %), а лаймската 
болест е най-често срещаната сред тях (96,7 %) (Zukiewicz-Sobczak et al., 2013). Съответните 
алергенни агенти са антигени от животински произход, вещества, произвеждани от артроподи и 
бактерии, както и растителен материал. 

Както е показано в таблица 1, пневмокониозата може да се причинява от различни видове 
бактерии, т.е. термофилни актиномицети, Saccharopolyspora rectivirgula (преди това познати като 
Micropolyspora faeni) и Thermoactinomyces vulgaris, viridis и sacchari.  

В разгледаната литература са установени относително малко гъбични инфекции сред 
селскостопанските работници. Онихомикозата (инфекции на ноктите), сикозата (възпаление на 
космените фоликули, особено в зоната на брадата) и загнояващата тинеа керион (гъбична 
трихофития на космените фоликули на скалпа (понякога на брадата)) са споменати от EU-OSHA 
(2008 г.) и дерматомикозите от Seyfarth & Eisner (2010 г.). Също така смесите от гъбички 
(плесени) са идентифицирани като риск (вж. таблица 1) и могат да причинят астма, заболявания 
на горните дихателни пътища, инфекции, кашлица, главоболия и грипоподобни симптоми, 
алергични заболявания и дразнене на носа, гърлото, очите и кожата. Смесите като различни 
гъбички и ендотоксини в органичния прах са сложни въпроси, тъй като точната причина за 
заболяването не може да бъде пряко свързана с определен вид биологичен агент (EU-OSHA, 
2019 г.) .  

© EU-OSHA, Verislav Stanchev 
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Таблица 1: Преглед на професиите в областта на земеделието, биологичните агенти и свързаните 
с тях заболявания. 

Причинител Професия2  Болест 

Бактерии 

Anaplasma phagocytophilum 
(векторно-преносима) 

Селскостопански 
работник Анаплазмоза 

Bacillus anthracis Селскостопански 
работник Антракс 

Bacillus subtilis Растениевъд Последствия за 
респираторното здраве 

Bacillus thuringiensis Растениевъд Последствия за 
респираторното здраве 

Bartonella henselae Селскостопански 
работник 

Бартонелоза  

Треска от одраскване от котка 

Borrelia burgdorferi 
(векторно-преносима) Растениевъд Лаймска борелиоза 

Brucella spp. Селскостопански 
работник Бруцелоза 

Campylobacter spp. Селскостопански 
работник Инфекция с кампилобактер 

Chlamydophila psittaci Селскостопански 
работник Пситакоза 

Coxiella burnetii (векторно-
преносима) Растениевъд Ку-треска 

Erysipelothrix rhusiopathiae Селскостопански 
работник Еризипелоид 

Escherichia coli 
Селскостопански 
работник 

Растениевъд 
  

Francisella tularensis/ 
holartica (може да бъде 
векторно-преносима) 

Селскостопански 
работник Туларемия 

Leptospira spp. (може да 
бъде векторно-преносима) 

Селскостопански 
работник,  

Растениевъд 
Лептоспироза 

                                                      
2 Видът професия е заимстван от публикациите на проучването на литературата. Занятието може или да е специфично 

(растениевъд), или по-малко специфично (селскостопански работник),  
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Причинител Професия2  Болест 

Метицилин-резистентен 
Staphylococcus aureus 
(MRSA) 

Селскостопански 
работник  

Mycobacterium bovis, 
marinum  

Селскостопански 
работник Туберкулоза 

Pasteurella multocida Селскостопански 
работник  

Пирогенни микроорганизми Селскостопански 
работник   

Streptococcus suis Селскостопански 
работник Менингит 

Saccharopolyspora Селскостопански 
работник 

Последствия за 
респираторното здраве 

Гъбички 

Acremonium sp. Селскостопански 
работник Дерматомикози 

Антропофилни 
дерматофити 

Селскостопански 
работник 

Дерматомикози (напр. тинеа 
педис, атлетично стъпало, 
онихомикоза) 

Basidiobulus ranarum Селскостопански 
работник Дерматомикози 

Черни гъбички (патоген на 
хромобластомикоза) 

Селскостопански 
работник Дерматомикози 

 Blastomyces Селскостопански 
работник Бластомикоза 

Cladosporium carrioni Селскостопански 
работник Хромомикоза 

Coccidioides Селскостопански 
работник Кокцидиоидомикоза 

Conidiobolus sp. Селскостопански 
работник Дерматомикози 

Дерматофити Селскостопански 
работник Дерматомикози 

Epidermophyton Селскостопански 
работник   

Fonsecaea pedrosoi Селскостопански 
работник Хромомикоза 



 

 5 

 

Експозиция на биологични агенти и свързаните с нея здравни проблеми в сектора на земеделието 

Причинител Професия2  Болест 

Fusarium sp. Селскостопански 
работник Дерматомикози 

Histoplasma capsulatum Селскостопански 
работник Хистоплазмоза 

Плесени в закрити 
пространства 

Селскостопански 
работник 

Астма, заболявания на горните 
дихателни пътища, инфекции, 
кашлица, главоболие и 
грипоподобни симптоми, 
алергични заболявания и 
дразнене на носа, гърлото, 
очите и кожата 

Lacazia Ioboi Селскостопански 
работник Дерматомикози 

Madurella mycetomatis Селскостопански 
работник Дерматомикози 

Plasmopara viticola Селскостопански 
работник Астма 

Phytium insidosum Селскостопански 
работник Дерматомикози 

Phialophora verrucosa Селскостопански 
работник Хромомикоза 

Pseudallescheria boydii Селскостопански 
работник Дерматомикози 

Rhinocladiella aquaspersa Селскостопански 
работник Хромомикоза 

Scedosporium sp. Селскостопански 
работник Дерматомикози 

Sporothrix schenckii Селскостопански 
работник Споротрихоза 

Trichoderma harzianum Растениевъд Последствия за 
респираторното здраве 

Trichophyton Селскостопански 
работник Дерматомикози 

Зоофилни дерматофити 
(телета, T. verrucosum) 

Селскостопански 
работник Дерматомикози 

Zygomycetes Селскостопански 
работник Дерматомикози 
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Причинител Професия2  Болест 

Смеси 

Органичен прах Растениевъд 

Белодробна болест (ХОББ, 
интерстициална белодробна 
болест); висока температура, 
кашлица, дразнене на 
дихателната система и 
конгестия в гърдите 
(инхалаторна експозиция) 

Паразити 

Cryptosporidium spp. Селскостопански 
работник Криптоспоридиоза 

Dirofilaria repens Селскостопански 
работник Дирофилариоза 

Toxocara canis Селскостопански 
работник, растениевъд   

Toxoplasma gondii Селскостопански 
работник Токсоплазмоза 

Вируси 

Вирус на Кримска-Конго 
хеморагична треска 
(векторно-преносима) 

Селскостопански 
работник 

Кримска-Конго хеморагична 
треска 

Chikungunya вирус Селскостопански 
работник Чикунгуня 

Cowpox вирус Селскостопански 
работник Кравешка шарка 

Dengue вирус Селскостопански 
работник Денга 

Hanta вирус Селскостопански 
работник Ханта 

Hendra и Nipah вирус Селскостопански 
работник 

Вирусни заболявания Хендра и 
Нипа 

Hepatitis C, E вирус Селскостопански 
работник Хепатит С, E 

Influenza A (H7N7) 

Грипен вирус (свински и 
птичи) 

Influenza вирус 

Селскостопански 
работник Грип 
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Причинител Професия2  Болест 

Louping ill вирус Селскостопански 
работник Грипоподобно заболяване 

Lymphocytic choriomeningitis 
virus (LCMV), векторно-
преносим 

Селскостопански 
работник Лимфоцитен хориоменингит 

Lyssa вирус Селскостопански 
работник Бяс 

Вирус на Нюкасълската 
болест 

Селскостопански 
работник Нюкасълска болест 

Papilloma вирус Селскостопански 
работник Кокоши трън, брадавици 

Parapox вирус Селскостопански 
работник Заразна ектима 

Plasmodium Селскостопански 
работник Малария 

Rift Valley Fever вирус Селскостопански 
работник Рифт-Вали треска 

РНК вирус от рода Flavivirus Селскостопански 
работник Жълта треска 

Енцефалитен 
вирус,предаван чрез 
кърлежи (векторно-
преносим) 

Селскостопански 
работник Енцефалит 

West Nile вирус Селскостопански 
работник Западнонилска треска 
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Таблица 2: Преглед на професиите, алергичните агенти и токсичните агенти и свързаните с тях 
заболявания в набор от професии в областта на земеделието. 

 

Причинител Професия  Болест 

Антигени от животински 
произход   

Домашни животни (козина, урина, 
слюнка, пърхот и други 
инхалируеми компоненти на 
селскостопанските животни като 
говеда, коне, прасета, овце и кози) 

Земеделски стопанин Астма 

Археи   

Археи в биоаерозоли Селскостопански 
работник 

Сенсибилизация (да се определи 
приложимостта) 

Артроподи   

Паяжинообразуващ акар Земеделски стопанин Астма 

Домашна муха Земеделски стопанин Астма 

Прахов акар, цитрусов червен 
акар, брашнен акар Земеделски стопанин Астма 

Вредители по зърното (Eurygaster 
и Pyrale) Земеделски стопанин Астма 

Акар по зърното Земеделски стопанин Астма 

Бактерии   

Бактерии Земеделски стопанин Хиперсензитивен пневмонит 

Термофилни актиномицети Земеделски стопанин Астма, хиперсензитивен пневмонит 

Saccharopolyspora rectivirgula 
(известна преди като 
Micropolyspora faeni), 
Thermoactinomyces vulgaris, viridis 
и sacchari 

Селскостопански 
работник Хиперсензитивен пневмонит 

Saccharopolyspora rectivirgula Селскостопански 
работник Хиперсензитивен пневмонит 

Растителен материал   

Пъпеш, портокали Селскостопански 
работник Астма 

Фий (Vicia sativa) Земеделски стопанин Астма 

Ирландски камбанки Производител Астма 
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Токсин/субцелуларен патоген       

Ендотоксин  Селско стопанство ХОББ 

Микотоксин  Селско стопанство   
 

 

Експозиция на алергени и последици за здравето на земеделските 
производители в областта на земеделието 
 Органичен прах 

Органичният прах е честа причина за алергични респираторни заболявания. Например 
статистическите данни за здравето показват, че повечето професионални заболявания с 
алергичен произход, докладвани при полските земеделски производители, както е посочено по-
горе, са причинени от патогени, съдържащи се в органичния прах. В Полша, както и в други 
страни, белодробните заболявания се срещат по-често при земеделските производители, 
отколкото при останалата част от населението (Zukiewiciz-Sobczak et al., 2013 г.). 

Органичният прах, понякога 
наричан биоаерозол, е 
потенциално вреден поради 
огромното разнообразие от 
компоненти, които може да 
включва, например растителни 
протеини, животински протеини, 
бактерии и гъбички и техните 
метаболити. Зърненият прах 
например е сложна смес от 
органични и неорганични 
материали, главно покритие от 
семена на основата на целулоза 
и въглехидрати. Той може да 
съдържа също бактериално и 
гъбично замърсяване и 
свързаните с тях ендотоксин и 

микотоксин, акари, насекоми и малки количества кристален силициев диоксид. (Spankie и 
Cherrie, 2012 г.). За някои органични прахове като зърнен прах са определени нивата на 
експозиция, но нивата на ендотоксини не са свързани с нивата на прах и поради това ще са 
необходими отделни мерки, както и мерки за алергени от акари (Spankie and Cherrie, 2012 г.). 

Органичният прах може да доведе до алергични заболявания като хиперсензитивен пневмонит, 
бронхиална астма, алергичен ринит или алергичен конюнктивит и дерматит. Компонентите на 
праха могат също да причинят развитието на заболявания с имунотоксични ефекти като синдром 
на нездравословните сгради или да причинят синдром на токсичност от органичен прах (ODTS), 
често срещани при хора, изложени на зърнен прах (Zukiewiciz-Sobczak et al., 2013 г.).  

Основният път, водещ до експозиция, е чрез вдишване на частици, които достигат до 
респираторната система. Отлагането на частици в белите дробове е тясно свързано с размера 
им. Например много от биоаерозолните частици, излъчвани от компоста, са много фини и могат 
да достигнат до белодробните алвеоли. Размерът на спорите на плесени, колонизиращи 
компоста (Aspergillus, Penicillium) са под 3 μm (а на термофилните актиномицети е около 1 μm 
(Wéry, 2014 г.). 

Също така се смята, че археите могат да са новопояващ се риск като имуногенни агенти в 
биоаерозолите в селското стопанство и в пречиствателните станции, въпреки че ролята на 
археите в етиологията на респираторните заболявания предстои да бъде определена (Blais-
Lecours et al., 2014 г.). 

©Courtesy of INSHT 
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Интензивното развъждане и технологичните промени в земеделието също поставят 
работниците на риск да бъдат изложени на органичен прах. 

 Фермерски бял дроб 

Фермерският бял дроб, форма на хиперсензитивен пневмонит, вероятно е най-често срещаното 
алергично усложнение в този сектор. Това заболяване се причинява от вдишването на 
микроорганизми от сеното или зърното, съхранявани в условия на висока влажност (Cano-
Jimenez et al., 2016 г.). Симптомите на фермерския бял дроб са например висока температура, 
ринит, стягане в гърдите и кашляне. Nordgren & Bailey (2016 г.) установяват, че плътното 
опаковане на сено в топъл, влажен климат, корелира с повишена концентрация на 
микроорганизми, причиняващи хиперсензитивен пневмонит, например Absidia corymbifera. 
Въпреки че е установено, че както бактериите, така и гъбичките са причинители на 
хиперсензитивен пневмонит, бактериите, особено термофилните актиномицети като 
Saccharopolyspora rectivirgula (Lecours et al., 2014 г.; Cano-Jimenez et al., 2016 г.), 
Thermoactinomyces vulgaris, Thermoactinomyces viridis и Thermoactinomyces sacchari (Cano-
Jimenez et al., 2016 г.), са докладвани като основни причинители.  Фермерският бял дроб е все 
по-често срещан в южната част на Европа (Cano-Jimenez et al., 2016 г.). Във Финландия 
проучванията събират данни за фермерския бял дроб от 1987 г. (семинар на заинтересованите 
страни). Същевременно въпреки голямото количество вече налична информация понастоящем 
фермерският бял дроб все още е преобладаващо професионално заболяване (ПЗ). Дейности 
като почистване на съоръженията за съхранение причиняват експозиция на прах, водеща до 
фермерски бял дроб.  

Гъбичните агенти, причиняващи хиперсензитивен пневмонит в селскостопански условия, са 
свързани преди всичко с условията за съхранение на сурови селскостопански продукти или 
фуражи за животни (Aspergillus и Penicillium). Това включва тези, присъстващи в сено/силаж, 
зърно, плесенясала захарна тръстика, тютюн, плесенясало грозде, плесенясал лук, плесенясали 
картофи, торфен мъх или гъби (Zacharisen & Fink, 2011 г.), включително спори от гъби шийтаке 
(Nordgren & Bailey, 2016 г.). Най-често срещаните от тях могат да бъдат намерени в растенията 
и са от родовете Alternaria и Cladosporium. Други изследователи потвърдиха ролята на Absidia 
corymbifera при фермерския бял дроб (Méheust et al., 2014 г.), както и други често срещани 
гъбични причинители: по-специално Eurotium amstelodami и Wallemia sebi (Méheust et al., 2014 г.; 
Selman et al., 2010 г.), Aspergillus fumigatus и Penicillium (Selman et al., 2010 г.; Cano-Jimenez et 
al., 2016 г.), и Alternaria и Botrytis (Cano-Jimenez et al., 2016 г.).  

В допълнение към доказателствата в подкрепа на ролята на бактериите и гъбичките за 
фермерския бял дроб, Darby et al. (2011 г.) посочват, че причината може да е излагане на 
пестициди, а не излагане на биологични агенти. Въпреки че не може да се изключи комбиниран 
ефект, той все още не е проучен (EU-OSHA, 2019 г.).  

На последно място, работата в селското стопанство (оранжерийни работници, градинари) също 
е свързана с професионална анафилаксия (Moscato et al., 2014 г.), която може да произтича от 
редица алергенни агенти, свързани с този сектор.  

 

Модел на експозиция, преднамерена спрямо непреднамерена 
употреба и налични гранични стойности на експозиция 
Непреднамерените експозиции са резултат от процеси, включващи много различни 
микроорганизми или среди, в които биологичните агенти възникват естествено поради 
специфичните обстоятелства, което се отнася и за среди в областта на земеделието. 
Селскостопанските работници биват случайно (непреднамерено) изложени на съставки на 
растения и паразити. Рискът от експозиция невинаги е очевиден, а последиците за здравето 
може да са доста неспецифични — както при повечето професионални сектори. Поради това е 
трудно да се определи колко често експозицията на биологични агенти води до заболяване. 
Липсата на прилични (количествени) данни относно експозицията и свързаните с нея токсични 
ефекти (връзката експозиция — въздействие), затруднява практическото определяне на 
граничните стойности на професионална експозиция (OEL) на практика.  
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Гранични стойности на професионална експозиция 
Същевременно следните прагови граници или референтни стойности (OSH wiki, „Bioaerosols and 
OSH3“ (Биоаерозоли и БЗР)) са налични за биоаерозоли в професионална среда в наличната 
научна литература, включително професии в сектора на земеделието:  

 Общ брой бактерии: ≤ 1,0x103-7,0х103 образуващи колонии единици4 (cfu) (cfu)/m³, за 
непромишлени работни места и ≤ 7,5x102-1,0х107 cfu/m³ за производствени и 
промишлени помещения 

 Грам-отрицателни бактерии: 1,0x103-2,0х104 cfu/m³ за производствени и промишлени 
помещения 

 Гъбички: 1,0x101-1,0х104cfu/m³ за непромишлени работни места и ≤ 1,0x102-1,0х107 cfu/m³ 
за производствени и промишлени помещения 

 Бактериален ендотоксин: 0,005-0,2 µg/m³ за производствени и промишлени процеси 
 За патогенните микроорганизми няма ниво на безопасност; праговата граница трябва да 

бъде 0 cfu/m³ 

 

Уязвими групи 
Идентифицираните уязвими групи представляват безпокойство за различни сектори, 
включително земеделието: стажантите и работниците на първата си работа се считат за уязвими 
групи работници, тъй като имат по-малко практически опит и не са наясно с рисковете от 
биологичните агенти за бременни жени; възрастни хора; хора с вече съществуващи заболявания 
като белодробни заболявания, алергии и астма, диабет (поради повишен риск от инфекции); и 
хора с (други) хронични заболявания се считат за уязвими. Освен това работниците на временен 
трудов договор, работници без документи (нелегални работници) и работниците мигранти се 
считат за засегнати и за (по-)уязвими в този сектор, тъй като често са незапознати и 
неинформирани относно рисковете, на които са изложени. Уязвима група, която се нуждае от 
специално внимание, са работниците мигранти, които може да не са в състояние да прочетат 
указанията за безопасност поради чуждия език. Необходимо е работодателите да са запознати 
с този факт, за да предоставят преводи и обяснения на инструкциите за безопасност и 
практиките за безопасна работа на достъпен език. 

 

Нововъзникващи рискове 
Нововъзникващите рискове 
обхващат новосъздадени или 
новоидентифицирани 
рискове, нарастващи рискове 
или рискове, които стават 
широко известни или 
установени. Един от 
нововъзникващите проблеми, 
установени в земеделието, са 
заболявания, предавани чрез 
кърлежи. Например, въпреки 
че последните проучвания 
сочат, че общото 
разпространение на лаймска 
борелиоза може да се 
стабилизира, нейното 
географско разпределение 

                                                      
3 https://oshwiki.eu/wiki/Bioaerosols_and_OSH 
4 Образуваща колония единица (cfu): единица, използвана за оценка на броя на жизнеспособните бактерии или гъбични 

клетки в дадена проба.  

©Audrius Bagdonas — EU-OSHA  
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нараства, като повече работници като цяло са изложени на риск (EU-OSHA, 2019 г.). В Европа 
годишният брой на случаите се увеличава в някои области и векторите кърлежи разширяват 
обхвата си до по-висока надморска височина и ширина, което предполага, че лаймската болест 
ще остане важен здравен проблем през следващите десетилетия, особено като се имат предвид 
икономиката, земеползването и прогнозите за промяна на климата (Rizzoli et al., 2011 г.). В 
Централна и Източна Европа случаите на дирофилариоза при хората, паразитно заболяване, 
причинено от видовете Dirofilaria repens и Dirofilaria immitis и предавано от комари, са отбелязани 
като нововъзникваща зооноза от Dutkiewicz et al. (2011 г.).  

 

Налична информация за превенцията/превантивните мерки и 
мерките на политиката 
В земеделието проблем е способността на малките и средните предприятия (МСП) да се справят 
с рисковете, свързани с експозицията на биологични агенти. Обикновено работниците не са 
осведомени за рисковете и по-трудно се достига до тях, например чрез кампании. Освен това 
земеделските производители имат по-малко (финансови) средства за прилагане на мерки за 
контрол. Трябва да се отбележи, че земеделските производители са трудна за обхващане група. 
Същевременно в някои страни са създадени специални програми за повишаване на 
осведомеността и подпомагане извършването на оценка на риска на работното място и 
разработване на превантивни мерки за превенция на инфекциозните заболявания и алергиите 
(от бактерии, гъбички, вируси, биоаерозоли, човешки облигатни патогени и зоонози).  

Веществата, които произхождат от организми като екзотоксини и алергени, и носители на 
биологични агенти, например органичен прах и биоаерозоли, които допринасят значително за 
тежестта на експозицията на биологични агенти в работната среда, трябва да бъдат обхванати 
от превантивни мерки в областта на земеделието, където експозицията на прах, но също и 
експозицията, свързана с контакт с почвата, може да е висока. 

В Европа са известни или препоръчани от експерти няколко мерки в рамките на политиката. Те 
включват: 1) Съвети от земеделски институции за застраховка при злополука (вкл. горско 
стопанство) за насърчаване на технологиите за безопасност и здраве и безопасност при работа 
(Германия). Предоставяне на консултации и съвети за предприятията, проверки на работното 
място и измервания на работното място и систематични оценки на случаите на професионални 
заболявания, помощна информация, събиране на съответна информация и наръчник с указания, 
2) локални измервания, консултации и съдействие за подобряване на работните процеси за 
предотвратяване на инфекции в селскостопанските предприятия с болни работници (Франция), 
3) Демонстрации на най-новите разработки по защитни мерки, вкл. ЛПС за земеделски 
производители (Дания). Финландският институт по професионално здраве създаде също така 
матрица за експозиция при работа за експозиции на органичен прах въз основа на измерванията 
на работното място, която събира като част от услугите си за предприятията. 

Освен това Финландия има уникална система, Услуги по трудова медицина на земеделските 
производители (Farmers’ Occupational Health Services, FOHS), която предоставя информация, 
образование, съвети и насоки, например по въпроси, свързани с ЛПС, в допълнение към 
повишаването на осведомеността, и наблюдава и извършва чести здравни проверки в 
стопанствата. Фермерският бял дроб също се наблюдава и регистрира в Обединеното кралство 
(докладвано в рамките на „Влошено здраве, оценено за обезщетение за инвалидност“ (Ill health 
assessed for disablement benefit, IIDB) и Франция (включен в националната база данни rnv3p). 

 

Заключение 
Работниците в земеделието са явно изложени на риск от инфекция поради неволно излагане на 
бактерии, гъбички, паразити и органичен прах (който е смес от (продукти от) биологични агенти), 
паразити, токсини, вируси и алергенни агенти, а именно получени от животни антигени и 
вещества, генерирани от артроподи, бактерии и растителен материал. Извеждането на OEL ще 
стимулира намаляването на експозицията, но за да се постигне това експозицията, трябва да се 
наблюдава по-прецизно. Освен това работниците и общопрактикуващите лекари трябва да са 
по-осведомени за връзката между последствията за здравето и експозицията на биологични 
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агенти. Типичните заболявания при работниците в земеделието са хиперсензитивен пневмонит 
и инфекциозни и паразитни заболявания. Лаймската борелиоза е нововъзникващ риск, тъй като 
географското ѝ разпространение се увеличава, като повече работници биват изложени като 
цяло. Понастоящем в европейските държави съществуват успешни мерки в рамките на 
политиката за земеделски производители и болни работници в земеделските предприятия. 
Например Услугите по трудова медицина на земеделските производители във Финландия 
предоставят информация, образование, съвети и насоки и повишават осведомеността относно 
ЛПС, а също наблюдават и провеждат редовни проверки на здравето в стопанствата. Освен това 
някои системи наблюдават болестта фермерски бял дроб в сектора на земеделието, например 
rnv3p във Франция. Такива услуги и системи могат да бъдат прехвърлени към други европейски 
държави. 
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