Informacja dla hodowców trzody chlewnej
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Makowie Mazowieckim informuje
hodowców świń, że Inspekcja Weterynaryjna na terenie powiatu makowskiego
realizuje program zwalczania choroby Aujeszky’ego u świń. Obecnie
prowadzone są badania trzody chlewnej, w ramach stałego monitorowania
choroby. w stadach uznanych za wolne od choroby Aujeszky’ego. Celem stałego
monitorowania choroby jest potwierdzenie utrzymania statusu ;
1) stada wolnego od wirusa choroby Aujeszky’ego, a następnie
2) stada urzędowo wolnego i regionu wolnego od wirusa choroby
Aujeszky’ego.
Niestety w pojedynczych stadach, w związku z nieprzestrzeganiem przez
hodowców zasad dotyczących identyfikacji i rejestracji świń oraz zasad ich
przemieszczania, które nie zostały dotychczas uznane za wolne od tej choroby
prowadzone są nadal badania związane ze zwalczaniem tej choroby. Do czasu
uznania powiatu makowskiego za region wolny od wirusa choroby Aujeszky’ego
stałe monitorowanie choroby prowadzone będzie we wszystkich rodzajach stad
uznanych za wolne lub urzędowo wolne od wirusa choroby.
Po uzyskaniu przez region statusu wolnego od wirusa choroby
Aujeszky’ego stałe monitorowanie choroby prowadzone będzie tylko w stadach
zarodowych i o pełnym cyklu produkcyjnym uznanych za urzędowo wolne od
wirusa choroby, a w przypadku gdy istnieje podejrzenie, że posiadacz tuczarni
nie przestrzega zawartych w programie zasad dotyczących przemieszczania
zwierząt, także w tuczarni.
W trakcie prowadzenia stałego monitorowania choroby wszystkie świnie
od których pobierane są próbki do badań muszą być trwale i
indywidualnie oznakowane przez posiadacza zwierząt.
W celu uznania regionu za wolny od tej choroby, niezbędne jest
przestrzeganie
przez
wszystkich
hodowców
przepisów
odnośnie
przemieszczania świń, ich identyfikacji, a także zgłaszania do nadzoru nowo
tworzonych lub odtwarzanych stad.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Makowie Mazowieckim przypomina
hodowcom trzody chlewnej, że każdą przesyłkę świń na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zaopatruje się w świadectwo zdrowia.
Świadectwo zdrowia, wydaje powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu
na pochodzenie świń lub materiału biologicznego lub wyznaczony przez niego
urzędowy lekarz weterynarii. W myśl obowiązujących przepisów, do stada
wolnego wprowadza się świnie ze stad o równym lub wyższym statusie
epizootycznym w odniesieniu do choroby Aujeszky’ego.
Rolnicy którzy w momencie rozpoczęcia programu nie posiadali świń
zgłoszonych do systemu rejestracji i identyfikacji prowadzonego przez BP
ARiMR i w związku z tym nie zostali nim objęci, w przypadku gdy zamierzają
rozpocząć prowadzenie działalności polegającą na utrzymywaniu świń w celu
wprowadzania ich na rynek powinni :

1) zgłosić siedzibę stada do Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w Makowie Mazowieckim w celu uzyskania numeru
siedziby stada
2) zgłosić zamiar prowadzenia takiej działalności Powiatowemu Lekarzowi
Weterynarii w Makowie Mazowieckim podając :
- imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres, albo nazwę, siedzibę i adres
podmiotu
- rodzaju i zakresu działalności nadzorowanej, którą wnioskodawca zamierza
prowadzić
- lokalizację obiektów budowlanych i miejsc w których ma być prowadzona ta
„działalność nadzorowana” wraz z numerem siedziby stada oraz planowany
czas jej prowadzenia
3) wprowadzić do stada świnie ze stada wolnego lub urzędowo wolnego od
choroby Aujeszky’ego zaopatrzone w odpowiednie świadectwo zdrowia, które
należy następnie dostarczyć do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w
Makowie Mazowieckim w celu uzyskania decyzji administracyjnej o nadaniu
stadu statusu zdrowotnego względem choroby Aujeszky’ego.
W przypadku odtworzenia stada lub utworzenia nowego stada, powiatowy
lekarz weterynarii nada stadu, w drodze decyzji, status jaki posiadało stado, z
którego pochodzą zwierzęta nowo wprowadzone w dniu ich przemieszczenia z
tego stada. Jeżeli zwierzęta nowo wprowadzone pochodzą ze stad o różnym
statusie epizootycznym w odniesieniu do w/w choroby, to stadu nadaje się
najniższy status spośród statusów stad, z których zwierzęta pochodzą.
Stada do których wprowadzono świnie lub materiał biologiczny
niespełniające wymagań zdrowotnych określonych w programie, lub nie
zaopatrzone w odpowiednie świadectwo zdrowia zostaną uznane w drodze
decyzji administracyjnej za stada podejrzane od choroby Aujeszky’ego .
Na takie stada nałożone zostaną zakazy:
- przemieszczania z i do stada świń oraz ich nasienia i zarodków,
- wystawiania świadectw zdrowia dla świń znajdujących się w stadzie oraz ich
nasienia i zarodków, a badania świń znajdujących się w stadzie zostaną
przeprowadzone na koszt posiadacza zwierząt.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Makowie Mazowieckim przypomina
jednocześnie że zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 11 marca
2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
(Dz. U. 08.213.42 t.j ) kto uchyla się od obowiązków określonych w programie
zwalczania chorób zakaźnych zwierząt podlega karze aresztu, ograniczenia
wolności albo karze grzywny zaś na podstawie art. 77 pkt 3 tejże ustawy, kto
umieszcza na rynku zwierzęta bez zachowania lub z naruszeniem wymagań
weterynaryjnych obowiązujących w tym zakresie podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niezbędne informacje można
uzyskać pod nr tel. 29 71 71 235.
Data; opracowania: 14.10.2010 r.
przygotował: lek. wet. Mariusz Dobosz – Powiatowy Lekarza Weterynarii w Makowie Mazowieckim

