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WYDARZENIA

Ognisko H5N8 na Lubelszczyźnie
Prokuratura sprawdza czy ognisko ptasiej grypy to przestępstwo

W SEJMIE

Odbędzie się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Ochrony
Zwierząt Hodowlanych

LEGISLACJA – WESZŁY W ŻYCIE

Od 1 stycznia obowiązują zasady używania oznaczeń "bez GMO" oraz
"wyprodukowane bez stosowania GMO

RYNKI EKSPORTOWE

Dodatkowe ograniczenia importowe wprowadzone przez władze Białorusi w
związku z ASF w Polsce

WYDARZENIA
Ognisko H5N8 na Lubelszczyźnie
Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że 31 grudnia 2019 r. w godzinach
popołudniowych potwierdzono wystąpienie pierwszego w 2019 r. ogniska wysoce
zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w gospodarstwie, w którym utrzymywano 12089
indyków, na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium
referencyjnego ds. grypy ptaków, tj. Państwowego Instytutu
Weterynaryjnego –
Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.
Gospodarstwo, w którym stwierdzono ognisko choroby, znajduje się w gminie Uścimów,
w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim. Służby weterynaryjne wdrożyły
wszystkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej
grypy ptaków u drobiu. Główny Lekarz Weterynarii w dniu 31 grudnia 2019 roku
poinformował Komisję Europejską o wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków za
pośrednictwem systemu ADNS.
W dniu 31 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie powiatowego i wojewódzkiego zespołu
zarządzania kryzysowego. W dniu 1 stycznia 2020 r. zostało opublikowane
rozporządzenie nr 1 Wojewody Lubelskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy
ptaków (HPAI) na terenie powiatów lubartowskiego, łęczyńskiego i parczewskiego.
Zgodnie z wydanym rozporządzaniem określono obszar zapowietrzony i zagrożony
w promieniu co najmniej 10 km wokół ogniska obejmujący:
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obszar zapowietrzony o promieniu co najmniej 3 km wokół ogniska wysoce
zjadliwej grypy ptaków obejmujący następujące miejscowości w gminie Uścimów
w powiecie lubartowskim: Stary Uścimów, Nowy Uścimów, Drozdówka, Głębokie,
Maśluchy, Orzechów Kolonia;
obszar zagrożony w powiatach lubartowskim, łęczyńskim i parczewskim
o promieniu co najmniej 7 km poza obszarem zapowietrzonym, obejmujący:
a) w powiecie lubartowskim w gminie Uścimów miejscowości: Krasne, Nowa
Jedlanka, Ochoża, Rudka Starościańska, Stara Jedlanka,
b) w powiecie lubartowskim w gminie Ostrów Lubelski miejscowości: Ostrów
Lubelski, Bójki, Jamy, Kolechowice, Kolechowice Folwark, Kolechowice
Kolonia, Rozkopaczew, Rudka Kijańska,
c) w powiecie łęczyńskim w gminie Ludwin miejscowości: Dratów Kolonia,
Jagodno, Krzczeń, Piaseczno, Rogóźno, Rozpłucie Drugie,
d) w powiecie parczewskim w gminie Sosnowica miejscowości: Stary
Orzechów, Nowy Orzechów, Lejno, Komarówka, Zienki, Górki, Sosnowica,
Libiszów, Białka.

Ponadto, w dniu 31 grudnia 2019 r. w godzinach wieczornych otrzymano
z
Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego
w Puławach wyniki badań, potwierdzające wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków
w dwóch kolejnych gospodarstwach utrzymujących indyki na terenie gminy Uścimów
w powiecie lubartowskim.
Główny Lekarz Weterynarii przypomina wszystkim hodowcom drobiu o konieczności
zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy
obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do
gospodarstwa. W szczególności należy wdrożyć następujące środki bezpieczeństwa
biologicznego:
 zabezpieczyć budynki, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich
zwierząt, w tym dzikiego ptactwa;
 zabezpieczyć paszę i źródło wody przed dostępem dzikiego ptactwa;
 nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich;
 stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do
obsługi drobiu;
 stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których
utrzymywany jest drób.
Ponadto, Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z obowiązującym prawem,
hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii
prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta)
każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.

Prokuratura sprawdza czy ognisko ptasiej grypy to przestępstwo
Prokuratura Rejonowa w Lubartowie (Lubelskie) wszczęła w czwartek śledztwo w związku
ze stwierdzeniem ognisk grypy ptaków w trzech gospodarstwach hodujących indyki
w gminie Uścimów – poinformował portal farmer.pl
Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka powiedziała, że śledztwo
zostało wszczęte w kierunku art. 165 par. 1 kodeksu karnego. Przepis ten dotyczy
przestępstwa sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez
spowodowanie zagrożenie epidemiologicznego lub szerzenia się choroby zakaźnej albo
zarazy zwierzęcej.
- Biorąc pod uwagę doniesienia medialne, musieliśmy wszcząć śledztwo, aby sprawdzić,
czy w tej sprawie ktoś nie zaniedbał jakichś przepisów sanitarnych - powiedziała Kępka.
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Jak dodała, dotychczas nie ma żadnych informacji, aby doszło do jakiegoś zaniedbania. Współpracujemy z powiatowym lekarzem weterynarii i policją w zakresie ustalenia faktów
- zaznaczyła Kępka.
Źródło: farmer.pl/PAP.

W SEJMIE
7 stycznia 2020, godz. 09:30
Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Ochrony Zwierząt Hodowlanych
(sala nr 04CD, bud. U).
Omówienie najważniejszych zadań Zespołu na 2020 rok i ustalenie harmonogramu prac.

LEGISLACJA – WESZŁY W ŻYCIE
Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez
wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych
organizmów (Dz. U. poz. 1401).
Ustawa
wprowadza dobrowolny system znakowania produktów żywnościowych
i paszowych jako wolnych od GMO. Zgodnie z przepisami ustawy możliwe do
oznakowania jako wolne od GMO będą następujące produkty:
 - żywność pochodzenia roślinnego, ale tylko taka, która ma odpowiedniki
modyfikowane genetycznie dopuszczone do obrotu na rynku UE (kukurydza,
rzepak, soja, burak cukrowy),
 - żywność pochodzenia zwierzęcego uzyskana ze zwierząt lub od zwierząt
karmionych paszami „bez GMO”,
 żywność wieloskładnikowa, która zawiera co najmniej 50% składników
kwalifikujących się do oznakowania,
 pasze.
Ustawa szczegółowo określa wymagania wobec każdej z wymienionych grup produktów
oraz formy ich oznakowania. Ustawa wprowadza przy tym identyczne w formie znaki
graficzne zawierające oznaczenia słowne:
 „bez GMO” – w przypadku żywności pochodzenia roślinnego oraz pasz,
 „wyprodukowane bez stosowania GMO” – w przypadku żywności pochodzenia
zwierzęcego i żywności wieloskładnikowej, w której znajdą się składniki
pochodzenia zwierzęcego.
Ustawa deleguje zadania kontrolne w przestrzeganiu prawidłowości jej zapisów Inspekcji
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Inspekcji Handlowej w zakresie
kontroli żywności oraz Inspekcji Weterynaryjnej – w zakresie kontroli pasz.
Link do ustawy:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1401/1
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2019 r.
w sprawie znaków graficznych, które stosuje się w celu oznakowania żywności
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i pasz jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. poz.
2236).
Rozporządzenie ma na celu ujednolicenie formy graficznej znaków stosowanych dla
oznakowania produktów jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych
(GMO) tj:
 żywności, w tym żywności pochodzenia roślinnego, żywności pochodzenia
zwierzęcego, jak i żywności wieloskładnikowej;
 pasz.
Dzięki jednolitej formie oznakowania konsument otrzyma jednoznaczną i łatwą
w odbiorze informację o specyfice produktów, czyli braku modyfikacji genetycznej
w żywności pochodzenia roślinnego i w paszach oraz braku stosowania modyfikacji
genetycznej w procesie wytwarzania żywności pochodzenia zwierzęcego (przede
wszystkim o niestosowaniu pasz GMO w żywieniu zwierząt).
Link do rozporządzenia:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2236/1

RYNKI EKSPORTOWE
Decyzją Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa
i Żywności Republiki Białorusi od dnia 20 grudnia 2019 r. zostały wprowadzone czasowe
ograniczenia wwozu pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem
dodatków paszowych i gotowych karm dla psów i kotów, tchórzy, tchórzofretek, fretek,
gryzoni, zwierząt do akwarium i terrarium, ptaków ozdobnych) z województw lubuskiego,
dolnośląskiego i wielkopolskiego z powodu wystąpienia na ich terytorium afrykańskiego
pomoru świń.
W dalszym ciągu obowiązują restrykcje importowe dotyczące wwozu z terytorium całej
Polski żywych świń, podatnych na ASF gatunków zwierząt przeznaczonych do ogrodów
zoologicznych i cyrków, nasienia i zarodków świń, mięsa wieprzowego i innych
wieprzowych surowców spożywczych oraz produktów ich przetwórstwa, trofeów
myśliwskich, skór, rogów, kopyt, jelit, szczeciny, otrzymanych od zwierząt podatnych na
ASF, pasz i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, w tym z drobiu i ryb
(z wyjątkiem mączki paszowej z ryb, morskich ssaków, skorupiaków i bezkręgowców;
dodatków paszowych i poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla psów i kotów,
tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt do akwarium i terrarium, ptaków
ozdobnych.
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