Stada hodowlane drobiu
- rozporządzenie MRiRW z dnia 27.01.2014r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu
zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus
Gallus)” na lata 2014-2016. (Dz.U.2014.poz.233), obowiązuje od 01.01.2014r.,
- rozporządzenie MRiRW z dnia 6.03.2015r. zmieniające rozp. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus Gallus)” na lata 2014-2016. (Dz.U. 2015.poz.468),

1. badania właścicielskie -1dniowe, 4 tyg., na 2 tyg.przed skł.jaj lub przeniesieniem: i co 2 tyg.,
2. inf. PLW o wstawieniu nowego stada –pisemnie , w ciągu 7 dni od zaistnienia sytuacji, jednocześnie przedstawia:
3. harmonogram pobierania próbek w stadzie do zatwierdzenia przez PLW
4. dokumentacja u hodowcy:
- 1) stada (liczba sztuk drobiu, wiek);
2) rodzaju próbek, daty i godziny pobrania próbek;
3) danych osoby pobierającej próbki;
4) daty i godziny wysłania próbek do laboratorium;
5) nazwy i adresu laboratorium;
6) wyników badań laboratoryjnych próbek pobranych w ramach programu.
Dokumentację przechowuje się co najmniej przez 2 lata od dnia zbycia stada.
W zakładzie drobiu utrzymującym drób powinny znajdować się co najmniej:
1) wydzielone miejsca do składowania środków odkażających, zabezpieczone przed
dostępem osób niepowołanych;
2) wydzielone miejsce do składowania obornika;
3) miejsce zapewniające właściwe warunki do przetrzymywania produktów leczniczych
weterynaryjnych, zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych;
4) odzież i obuwie przeznaczone tylko do obowiązkowego użycia w zakładzie drobiu;
5) maty odkażające nasączone środkiem odkażającym przed wjazdem na teren
zakładu drobiu oraz przed wejściami do poszczególnych kurników;
6) środki odkażające w ilości niezbędnej do przeprowadzenia doraźnego odkażania.
W odniesieniu do warunków utrzymania drobiu oraz zasad zarządzania zakładem drobiu
powinny zostać spełnione następujące środki bioasekuracji, polegające na:
1) stosowaniu zasady „cały kurnik pełen lub cały kurnik pusty”;
2) zapewnieniu odpowiednich warunków utrzymania w zakresie temperatury,
wilgotności, wymiany powietrza, dostępu światła;
3) stosowaniu prawidłowej obsady kurnika;
4) utrzymywaniu w jednym kurniku, w obrębie jednego stada, drobiu w jednakowym
wieku;
5) izolacji poszczególnych kurników przez zapewnienie osobnej obsługi, żywienia i
narzędzi;
6) stosowaniu pasz kruszonych w żywieniu drobiu;
7) zabezpieczeniu paszy przed dostępem gryzoni i dzikich ptaków;
8) rejestrowaniu wejść osób postronnych na teren zakładu drobiu;
9) odkażaniu kół pojazdów wjeżdżających na teren zakładu drobiu;
10) regularnym aktualizowaniu planu zabezpieczenia zakładu drobiu przed gryzoniami;
11) rejestrowaniu prowadzonych regularnie czynności odkażania, dezynsekcji
i deratyzacji.

Kurniki, w których utrzymywany jest drób, powinny być:
1) zabezpieczone przed dostępem zwierząt innych niż utrzymywane w zakładzie
drobiu;
2) utrzymywane w czystości;
3) oznakowane tablicą z napisem „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.
Odchody oraz niezjedzone resztki paszy powinny być usuwane z pomieszczeń tak
często, aby uniknąć zanieczyszczenia paszy lub wody.
Osoby zatrudnione do wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu
powinny:
1) stosować odzież ochronną, oddzielną do pracy przy każdym stadzie w kurniku;
2) posiadać aktualne badania na nosicielstwo pałeczek Salmonella;
3) zostać przeszkolone w zakresie higieny osobistej oraz możliwych dróg przenoszenia
zakażenia za pośrednictwem odzieży lub sprzętu.
Zgodnie z rozdziałem 1 część I lit. B ust. 6 i 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań
weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych dokumentację w
zakładzie hodowli zarodowej, zakładzie reprodukcyjnym oraz zakładzie odchowu drobiu
prowadzi się dla każdego stada. Dokumentację taką przechowuje się co najmniej przez
2 lata od dnia zbycia stada.
Dokumentacja lekarsko-weterynaryjna z wykonywanych czynności leczniczych i profilaktycznych oraz stosowanych produktów leczniczych, jak również zakres i sposób prowadzenia
ewidencji leczenia zwierząt przez posiadacza zwierząt gospodarskich……… Ww. dokumentację lekarz weterynarii oraz posiadacz zwierzęcia przechowują przez 5 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu, zgodnie z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. ─ Prawo farmaceutyczne.

