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Tel. (041) 3831829

Informacja dla gospodarstw działających na rynku pasz
Niniejsza ulotka informacyjna zawiera ogólne wymagania dotyczące higieny
pasz zawarte w Rozporządzeniu (WE) Nr 1Ś3/2005 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 12 stycznia 2005 r., które gospodarstwo działające na rynku pasz
musi spełnić. Wypełnienie w/w wytycznych podmiot, oświadcza na formularzu*
dostarczonym do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Miechowie.
!! Gospodarstwa działające na rynku pasz zajmujące się produkcją pierwotną pasz
czyli: produkcją produktów rolnych, w tym w szczególności uprawą i zbiorami
których wynikiem jest pozyskanie produktów poddawanych jedynie prostych
czynności takim jak czyszczenie, pakowanie, przechowywanie, naturalne suszenie lub
zakiszanie,
!! gospodarstwa paszowe wprowadzające pasze do obrotu bądź
!! utrzymujące zwierzęta przeznaczone do produkcji żywności lub
!! zajmujący się przywozem pasz z krajów trzecich oraz jej wywozu do krajów
trzecich.

zgodnie z w/w Rozporządzeniem 183/2005 zobowiązane są spełniać następujące
wymagania:
a) Gospodarstwa paszowe muszą zaopatrywać się w pasze oraz stosować pasze
pochodzące wyłącznie z zakładów zarejestrowanych oraz/lub zatwierdzonych
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem
b) Podmioty działające na rynku pasz nie mogą prowadzić działalności, jeżeli :
1. nie zostaną one zarejestrowane,
2. nie uzyskają zatwierdzenia, gdy jest ono wymagane
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii wpisuje do wykazu zakład który zgłosił działalność
w sektorze pasz i prowadzi rejestr przedsiębiorstw paszowych
c) Gospodarstwa takie stosują środki i procedury służące zmniejszeniu ryzyka
zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego i fizycznego paszy, zwierząt i
produktów zwierzęcych podczas żywienia zwierząt przeznaczonych do produkcji
żywności
a) W terminie do l stycznia 2008 r. właściciel gospodarstwa paszowego musi złożyć
oświadczenie w formie wymaganej przez właściwy organ, iż spełnia on warunki
określone w niniejszym rozporządzeniu
b) W gospodarstwach paszowych będą przeprowadzane kontrole urzędowe przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii w celu sprawdzenia przestrzegania przepisów w/w
Rozporządzenie 183/2005
c) Państwa Członkowskie określają kary za naruszenie przepisów niniejszego
rozporządzenia oraz podejmują działania niezbędne do zapewnienia ich wykonania.

*formularz dostępny w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Miechowie,
Każdej Gminie, Oddziale Doradztwa Rolniczego, Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Miechowie, a także
u Lekarzy Weterynarii
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Prowadzenie Dokumentacji
1. Podmioty działające na rynku pas/. prowadzą dokumentacji dotyczącą :
a) każdego przypadku zastosowani;! produktów ochrony roślin oraz preparatów
biobójczych;
b) źródło pochodzenia i ilości pas/y zakupionej, a także przeznaczenie i ilości paszy
wydawanej (sprzedanej).
WYMAGANIA W ZAKRESIE ŻYWIENIA ZWIERZĄT
* Obiekty służące do produkcji zwierzęcej oraz urządzenia do zadawania pasz są
regularnie i kompleksowo czyszczone tak, aby zapobiec spiętrzaniu się zagrożeń.
* Budynki i urządzenia do zadawania pasz. należy utrzymywać w czystości.
* Preparaty chemiczne wykorzystywane podczas czyszczenia i odkażania stosowane
są zgodnie z odpowiednimi instrukcjami oraz przechowywane z dala od paszy i
miejsca jej zadawania.
* Należy wdrożyć system ochrony przed szkodnikami, umożliwiający kontrolowanie
dostępu szkodników do obiektów, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, w
celu ograniczenia możliwości zanieczyszczenia pasz oraz materiałów ściółkowych lub
pomieszczeń dla zwierząt.
* Należy wdrożyć systemy regularnego usuwania nawozu, odpadów oraz innych
potencjalnych źródeł zanieczyszczenia paszy.
*Pasze i materiały ściółkowe stosowane w obiektach do produkcji zwierzęcej /.należy/
często zmieniać, aby nie dopuścić do rozwoju pleśni
PRZECHOWYWANIE
# Miejsca przechowywania pasz oraz pojemniki muszą być czyste i suche, należy je
regularnie czyścić, aby uniknąć niepożądanych, zanieczyszczeń krzyżowych.
# Ziarno należy przechowywać w odpowiedni sposób tak, aby było ono niedostępne
dla zwierząt.
# Pasze lecznicze oraz inne przeznaczone dla poszczególnych kategorii lub gatunków
zwierząt przechowywane są w sposób ograniczający ryzyko podania ich zwierzętom,
dla których nie są one przeznaczone.
# System zadawania paszy w gospodarstwie zapewnia podawanie właściwych pasz
zwierzętom, dla których są one przeznaczone.
# Pasze nie posiadające właściwości leczniczych należy oddzielić od pasz leczniczych,
aby uniknąć ich zanieczyszczenia.
# Pojazdy wykorzystywane do transportu paszy w gospodarstwie oraz urządzenia do
zadawania pasz należy regularnie czyścić.
# Systemy pojenia muszą być w miarę możliwości regularnie czyszczone i
konserwowane.

* formularz dostępny w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Miechowie,
Każdej Gminie, Oddziale Doradztwa Rolniczego, Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Miechowie, a także
u Lekarzy Weterynarii

