OBLIGĀTĀS PĀRVALDĪBAS PRASĪBAS
SABIEDRĪBAS, DZĪVNIEKU UN AUGU VESELĪBA

DROŠA PĀRTIKA
LAUKSAIMNIECĪBAS DZĪVNIEKU BARĪBAS NEKAITĪGUMA UN
HIGIĒNAS PRASĪBAS
Prasības mērķis: nodrošināt drošu un kvalitatīvu dzīvnieku barības
ražošanu, uzglabāšanu un lietošanu dzīvnieku barības
primārajam ražotājam.
Mērķa grupa: prasība attiecas uz dzīvnieku īpašniekiem un turētājiem,
kas RAŽO PRIMĀROS DZĪVNIEKU BARĪBAS
PRODUKTUS.
Visi, kas iesaistīti dzīvnieku barības aprites posmos, ir reģistrēti
Lauksaimniecības datu centrā. Dzīvnieku novietne, kas ir iekļauta
Lauksamniecības datu centra dzīvnieku novietņu reģistrā ir uzskatāma par
reģistrētu dzīvnieku barības primārajā ražošanā iesaistītu uzņēmumu.
Barības primārā ražošana ir lauksaimniecības produktu ražošana –
audzēšana, novākšana, mājdzīvnieku slaukšana, audzēšana (pirms
nokaušanas), zvejas darbība – kā rezultātā iegūst produktus, kurus pēc to
novākšanas, iegūšanas vai noķeršanas netiek īpaši apstrādāti, izņemot
vienkāršu fizisku apstrādi (Regulas Nr.183/2005 3(f).pants).
Pārvaldības prasības, kas jāievēro dzīvnieku barības primāram
ražotājam 1:
1) Barība jāglabā atsevišķi no ķimikālijām un citām dzīvnieku ēdināšanā
aizliegtām vielām;
2) Ārstniecisko barību no parastās barības jāglabā atsevišķi īpaši šim
nolūkam paredzētā telpā vai norobežotā telpas daļā, vai šādu produktu
glabāšanai paredzētos konteineros;
3) Parastā barība un ārstnieciskā barība dzīvniekiem jāizdala tā, lai izvairītos
no parastās barības sajaukšanās ar ārstniecisko barību;
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4) Jāuzglabā un jāapietas ar atkritumiem un bīstamām vielām atbilstoši
drošības pasākumiem, lai novērstu, ka barībā nokļūst atkritumi un
bīstamās vielas;
! Par bīstamām vielām tiek uzskatītas visas vielas, kuras var radīt
fizikālu, ķīmisku vai mikrobioloģisku piesārņojumu.
5) Ja barības laboratoriskajos izmeklējumos konstatētas neatbilstības
normatīvajos aktos noteiktajām normām, par paškontroles rezultātiem
jāinformē Pārtikas un veterinārais dienests un jāveic nepieciešamie
pasākumi, piemēram, jāpārtrauc barības izēdināšana;
6) Jāreģistrē augu aizsardzības līdzekļu un biocīdu lietošana;
7) Lai nodrošinātu barības izsekojamību, jāreģistrē dati par:
 iegādātās barības (vaļēja veida vai iepakotiem) izcelsmi un daudzumu
(datums, nosaukums, partijas numurs, izcelsme, daudzums); un
 pārdotās barības daudzumu un saņēmēju;
8) Barību drīkst iepirkt vienīgi no reģistrētiem un/vai atzītiem uzņēmumiem.
! Prasības neattiecas uz:
1) tādu dzīvnieku ēdināšanu, kas netiek turēti pārtikas ražošanai;
2) lauksaimniecības dzīvniekiem , ko tur patēriņam saimniecības
vajadzībām.

