OBLIGĀTĀS PĀRVALDĪBAS PRASĪBAS
SABIEDRĪBAS, DZĪVNIEKU UN AUGU VESELĪBA
HORMONĀLĀS, TIREOSTATISKAS IEDARBĪBAS VIELU
UN BETA –AGONISTU LIETOŠANA
Prasības mērķis: novērst zāļu lietošanu lauksaimniecības dzīvniekiem
augšanas stimulēšanas nolūkā, un patērētājiem
nodrošināt atbilstošu dzīvnieku izcelsmes pārtikas
produktu kvalitāti.
Mērķa grupa: prasība attiecas uz lauksaimniecības dzīvnieku
īpašniekiem un turētājiem, kas IEGŪST
DZĪVNIEKU
IZCELSMES
PĀRTIKAS
PRODUKTUS.
Lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem un īpašniekiem 1:
1. Jāveic lauksaimniecības dzīvniekiem lietoto zāļu uzskaite (vismaz
informācija par dzīvnieku, kam lietotas zāles, lietoto zāļu nosaukums
un daudzums, kā arī zāļu izdalīšanās periods no dzīvnieka organisma),
ko glabā vismaz 5 gadus;
2. Aizliegts:
 lietot lauksaimniecības dzīvniekiem neatļautās zāles (zāles, kas satur
tireostatiskās vielas, stilbēnus un to sāļus un esterus, stilbēnu
atvasinājumus, estradiolu 17 β un tā esterveidīgos atvasinājumus);
 lietot lauksaimniecības dzīvniekiem zāles, kas satur beta-agonistus
vai hormonālas vielas (testosteronu, progesteronu un tā
atvasinājumus, aliltrebolonu, vielas ar estrogēnu (izņemot estradiolu
17 β un tā esterveidīgos atvasinājumus) androgēnu vai gestagēnu
iedarbību).
! Šī prasība neattiecas uz gadījumiem, ja attiecīgās zāles lieto
saskaņā ar praktizējoša veterinārārsta norādījumiem lauksaimniecības
dzīvnieku auglības problēmu ārstēšanai, meklēšanās stimulācijai,
donoru un recipientu sagatavošanai embriju implantēšanai, govīm –
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tokolīzes stimulēšanai atnešanās laikā, zirgiem respiratoru problēmu,
navikulārā sindroma un laminīta ārstēšanai, tokolīzes stimulēšanai;
 pārvietot (piemēram, uz citu novietni) lauksaimniecības dzīvniekus
un izmantot šo dzīvnieku produktus cilvēku uzturā, ja dzīvniekiem
saskaņā ar praktizējoša veterinārārsta norādījumiem lieto betaagonistus vai hormonālas vielas saturošas zāles;
 turēt un glabāt beta-agonistus saturošas zāles, ko var lietot tokolīzes
stimulēšanai.
3. Atļauts:
 pārvietot vai kaut lauksaimniecības dzīvniekus, kuriem lietotas betaagonistus vai hormonālas vielas saturošas zāles, pārstrādāt un izplatīt
patēriņam cilvēku uzturā to produktus, ja dzīvniekiem zāles ir
lietotas saskaņā ar praktizējoša veterinārārsta norādījumiem
atbilstoši zāļu lietošanas prasībām un ir beidzies zāļu izdalīšanās
periods no dzīvnieka organisma;
 pārvietot augstvērtīgus zirgus, īpaši sporta zirgus, sacīkšu zirgus,
cirka zirgus un vaislai vai izstādēm paredzētus zirgus, kuriem
lietotas aliltrebolonu vai beta-agonistus saturošas zāles un nav
beidzies šo zāļu izdalīšanās periods no dzīvnieka organisma, ja ir
ievēroti zāļu lietošanas nosacījumi, un ārstēšanas veids un datums ir
ierakstīts zirga sertifikātā vai pasē atbilstoši normatīvajiem aktiem
par zirgu identifikāciju.

