Zasady udziału w dobrowolnym programie zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła
(IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVM/MD) w wybranych stadach bydła
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie informuje, że, na podstawie rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakaźnego
zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych
stadach bydła (Dz. U. z 2017 r. poz.1722), od 1 stycznia 2018 r. w stadach bydła na terenie kraju realizowany
będzie program zwalczania określonych w nim jednostek chorobowych na następujących zasadach:
1) realizację programu zaplanowano na kolejne 5 lat kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r.;
2) w programie mogą uczestniczyć podmioty prowadzące działalność w zakresie utrzymania zwierząt
gospodarskich, zarejestrowane zgodnie z przepisami o identyfikacji i rejestracji zwierząt;
3) udział w programie jest dobrowolny i jego prowadzenie w danym stadzie bydła zależne jest od decyzji
hodowcy;
4) program składa się z dwóch części:
a) część I – program zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV);
b) część II – program zwalczania wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD/MD);
5) części programu realizowane mogą być razem lub oddzielnie;
6) koszty realizacji programu, w tym koszty poboru i transportu próbek, koszty badań laboratoryjnych oraz
koszty nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej nad realizacja programu, ponoszą posiadacze zwierząt,
uczestniczący w programie;
7) uczestnictwo w programie wiąże się z koniecznością usuwania ze stada sztuk serologicznie dodatnich, bez
możliwości uzyskania odszkodowania ze środków budżetu państwa;
8) posiadacz bydła chęć uczestnictwa w programie zgłasza lekarzowi weterynarii opiekującemu się stadem,
który przekazuje dane siedziby stada do powiatowego lekarza weterynarii, celem wpisania do ewidencji
stad objętych programem;
9) nowe stada mogą być zgłaszane do programu pod koniec każdego roku kalendarzowego tak, aby mogły
przystąpić do jego realizacji w nowym roku kalendarzowym;
10) posiadacz zwierząt może zrezygnować z uczestnictwa w programie przekazując pisemną informację
lekarzowi weterynarii opiekującemu się stadem, który informuje o tym niezwłocznie powiatowego
lekarza weterynarii.
Realizacja programu ma na celu uznanie stad w nim uczestniczących za wolne od powyższych
chorób, a skutkiem tego będzie:
1) poprawa sytuacji epizootycznej oraz ekonomicznej w gospodarstwie przez zmniejszenie przypadków
zachorowań bydła z objawami ze strony górnych dróg oddechowych, przewodu pokarmowego,
ograniczenie poronień oraz zabiegów leczniczych, a także zwiększenie mleczności krów;
2) zwiększenie konkurencyjności bydła i produktów na rynku krajowym i rynkach zagranicznych;
3) ułatwienie handlu i obrotu bydłem oraz jego wywozu do państw trzecich.
Szczegółowe informacje na temat realizacji programu, w tym ilości i częstotliwości koniecznych badań
oraz zasad uznawania stad za wolne od powyższych chorób można uzyskać w Powiatowym Inspektoracie
Weterynarii w Dzierżoniowie, ul Batalionów Chłopskich 7.

