Stada niosek towarowych
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.01.2014r w sprawie wprowadzenia „Krajowego
programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach niosek gatunku kura (Gallus Gallus)”na lata 2014- 2016. (Dz.U. 2014.poz.93), obowiązujące od 21.01.2014r;
- rozporządzenie zmieniające Rady Ministrów z dnia 13.02.2015r w sprawie wprowadzenia
„Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach niosek gatunku kura (Gallus Gallus)”na lata 2014-2016. (Dz.U.z 2015. poz.301) obow. od 5.03.2015r;

1. badania właścicielskie -1dniowe, na 2 tyg.przed skł.jaj lub przeniesieniem: i co 15 tyg.,(22-26.tydz)
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 gospodarstwie 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 gospodarstwem
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 gospodarstwie
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.

Prowadzenie dokumentacji w gospodarstwach
Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r.
ustanawiającym szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr
1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. UE L 163 z
24.06.2008, str. 6, z późn. zm.) producenci ewidencjonują:
1) informacje na temat metod chowu drobiu, określając w odniesieniu do każdej
stosowanej metody chowu:
a) datę umieszczenia drobiu w kurniku, wiek niosek gatunku kura (Gallus gallus)
w tym dniu oraz ich liczbę,
b) datę uboju oraz liczbę poddanych ubojowi niosek gatunku kura (Gallus gallus),
c) dzienną produkcję jaj,
d) liczbę lub masę jaj sprzedanych lub dostarczonych w inny sposób każdego dnia
oraz
e) nazwy i adresy kupujących;
2) w przypadkach gdy na jajach klasy „A” i ich opakowaniach jest podana informacja
na temat sposobu żywienia niosek gatunku kura (Gallus gallus), producenci, bez
uszczerbku dla wymagań określonych w części A.III załącznika I do rozporządzenia
(WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1,
z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319),
ewidencjonują dla każdego sposobu żywienia:
a) ilość oraz rodzaj dostarczonych pasz gotowych lub mieszanych na miejscu,
b) datę dostawy paszy.
Jeżeli w jednym gospodarstwie stosuje się kilka różnych metod chowu drobiu, informacje określone w pkt 1 i 2 podaje się w podziale na poszczególne kurniki.
Zamiast prowadzenia ewidencji sprzedaży i dostaw, producenci mogą założyć rejestr
faktur i specyfikacji wysyłkowych prowadzony zgodnie z pkt 1 i 2.
Producenci przechowują informacje wymienione w pkt 1 i 2 pr
Producenci przechowują informacje wymienione w pkt 1 i 2 przez co najmniej
12 miesięcy od momentu ich utworzenia.
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.

