Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija
Informuojame, kad ūkio subjektai, prekiaujantys galvijais, turi laikytis
Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimų. Pagal šiuos reikalavimus
galvijai gali būti parduodami tik tuo atveju, jeigu jie yra kilę iš oficialiai tuberkuliozės
(toliau – TBC), enzootinės galvijų leukozės (toliau – EGL) neapimtos bandos ir iš
oficialiai bruceliozės (toliau – BRC) neapimtos bandos.
Pažymime, kad iš Lietuvos Respublikos veisimui, skerdimui ar penėjimui į
trečiąsias šalis eksportuojami galvijai privalo atitikti importuojančios šalies keliamus
galvijų sveikatai reikalavimus.
Taip pat informuojame, kad visi pieno gamintojai, parduodantys
pieną pieno perdirbimo įmonėms bei parduodantys tiesiogiai vartotojams žalią
pieną turi dalyvauti galvijų laikymo vietų sveikatos priežiūros sistemoje ir tirti
bandoje laikomus galvijus dėl TBC, BRC ir EGL pagal nustatytus reikalavimus.
Nesilaikant nurodytų terminų ir neatlikus būtinų tyrimų, pieno, gauto iš
galvijų bandų nedalyvaujančių galvijų laikymo vietų sveikatos priežiūros sistemoje
nebus galima tiekti pieno perdirbimo įmonėms ir tiesiogiai vartotojams.
Grynaveislių mėsinių galvijų ir jų mišrūnų bandose atliekami tyrimai
išvežant galvijus tolimesniam laikymui į kitą laikymo vietą (atliekami individualūs
kiekvienam galvijui tyrimui), o skersti skirti galvijai tiriami skerdykloje, paimant kraują
BRC ir EGL tyrimui, o pagal patologinius anatominius vidaus organų pakitimus
vertinama TBC. Nustačius teigiamai reaguojantį galviją, tiriami visi galvijai toje
bandoje, iš kurios buvo vežamas galvijas.
Galvijų laikytojas, norėdamas tapti gyvulių laikymo vietų priežiūros
sistemos dalyviu ir pradėti bandos tyrimus TBC, BRC ir EGL oficialiai neapimtos
bandos statuso gavimui, turi:
1. kreiptis į Panevėžio VMVT su laisvos formos prašymu;
2. sudaryti sutartį su veterinarijos gydytoju dėl TBC, BRC ir EGL
tyrimo bandoje ir sutarties kopiją pateikti Panevėžio VMVT;
3. planuoti ir per metus atlikti visus privalomus tyrimus, reikalingus
sveikos bandos statuso gavimui.
Siekiant oficialiai laisvos bandos statuso galvijų bandose turi būti
atliekami tokie tyrimai ir paimami mėginiai:
1. TBC - visiems vyresniems kaip 6 sav. galvijams du tyrimai su 6 mėn. pertrauka;
2. BRC - visiems vyresniems kaip 12 mėn. amžiaus galvijams:
- du kraujo mėginiai ne dažniau kaip kas 3 mėnesius, arba
- trys pieno mėginiai ne dažniau kaip kas 3 mėnesius ir po paskutinio pieno mėginio
paėmimo turi būti paimtas kraujo mėginys
3. EGL – visiems vyresniems kaip 24 mėn. amžiaus galvijams 2 pieno arba kraujo
mėginiai ne dažniau kaip kas 4 mėn. BRC ir EGL tyrimai gali būti atliekami iš pieno jei
bandą sudaro daugiau kaip 30 proc. melžiamų karvių.
Gavus oficialiai laisvos bandos statusą galvijų bandose turi būti
tęsiami gautam statusui palaikyti ir turi būti atlikti tokie tyrimai:
1. TBC - visiems vyresniems kaip 6 sav. galvijams vienas tyrimas per metus ;
2. BRC - visiems vyresniems kaip 12 mėn. amžiaus galvijams per metus:
- du kraujo mėginiai arba trys pieno mėginiai ( jei laikytojas parduoda pieną supirkimo
įmonei).
3. EGL – visiems vyresniems kaip 24 mėn. amžiaus galvijams pieno arba kraujo
mėginys kas 3 metus.

Primename, kad galvijų laikytojai, turintys sveiką bandą, neįsigytų galvijų
iš bandų, kurių galvijai netiriami arba tiriami, tačiau statusas dar nesuteiktas. Įsigytas
toks galvijas panaikina Jūsų laikomos bandos statusą, ir tyrimai turi būti atliekami iš
naujo. Rekomenduojame, kad galvijus, kuriais norite papildyti savo bandą, ištirtumėte
prieš įsigyjant.
Taip pat informuojame, kad bus draudžiama :
1. nuo 2012 m. sausio 1 d. parduoti Lietuvos Respublikoje veislinius, maistinius
ir skerstinus vyresnius kaip 6 sav. amžiaus galvijus, kuriems nėra atlikti TBC tyrimai,
vyresnius kaip 12 mėn. amžiaus galvijus, kuriems nėra atlikti TBC ir BRC tyrimai, ir
vyresnius kaip 24 mėn. amžiaus galvijus, kuriems nėra atlikti TBC, BRC ir EGL tyrimai
ir nėra gauti neigiami tyrimų rezultatai. Tai reiškia, kad neatlikus privalomų tyrimų
nebus galima parduoti galvijų kitam laikytojui, skerdyklai.
2. nuo 2012 m. sausio 1 d. parduoti tiesiogiai vartotojams žalią pieną, gautą iš
karvių, laikomų bandose, kurioms nėra patvirtintas oficialiai neužkrėstos TBC, BRC ir
EGL bandos statusas;
3. nuo 2012 m. liepos 1 d. pieno supirkėjams supirkti žalią pieną iš karvių,
laikomų bandose, kurios nedalyvauja priežiūros sistemoje ir kurių sveikatos būklė dėl
TBC, BRC ir EGL nėra žinoma.
Kilus neaiškumams ar klausimams, prašome kreiptis į Panevėžio
valstybinę maisto veterinarijos tarnybą ( Veterinarijos g. 2 Pažagienių k. Panevėžio r.
tel. 8-45 5705223, 570225, el.p. panevezioa@vet.lt) arba į Jūsų ūkį aptarnaujantį
veterinarijos gydytoją.
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