OBLIGĀTĀS PĀRVALDĪBAS PRASĪBAS
SABIEDRĪBAS, DZĪVNIEKU UN AUGU VESELĪBA
IEROBEŽOJUMI LAUKSAIMNIECĪBAS DZĪVNIEKU BAROŠANĀ UN
TSE PROFILAKSE, KONTROLE UN APKAROŠANA
IEROBEŽOJUMI LAUKSAIMNIECĪBAS DZĪVNIEKU BAROŠANĀ
Prasības mērķis: nodrošināt barības izēdināšanas ierobežojumu ievērošanu un
novērstu jebkādu kaitīgu ietekmi uz dzīvnieku un cilvēku
veselību.
Mērķa grupa: prasība attiecas uz dzīvnieku īpašniekiem un turētājiem.
Lauksaimniecības dzīvnieks – dzīvnieks, kuru audzē un tur dzīvnieku izcelsmes
produktu (gaļas, piena un olu, vilnas, kažokādu, spalvu, ādu vai jebkādu citu
dzīvnieku izcelsmes produktu) iegūšanai vai citos lauksaimnieciskos nolūkos, tai
skaitā ierobežotā platībā turēts savvaļas sugas dzīvnieks
Pārvaldības prasības, kas jāievēro dzīvnieku īpašniekiem un turētājiem:
1) Barības apritē drīkst iesaistīties Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēts vai
atzīts uzņēmums.
2) Atgremotājus ir aizliegts barot ar dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielām un barību,
kuras sastāvā ir šīs olbaltumvielas.
3) Lauksaimniecības dzīvnieku (izņemot kažokzvērus) ir aizliegts barot ar:
a) pārstrādātām dzīvnieku olbaltumvielām;
b) atgremotāju izcelsmes želatīnu;
c) asins produktiem;
d) hidrolizētiem proteīniem;
e) dzīvnieku izcelsmes dikalcija fosfātu un trikalcija fosfātu ("dikalcija fosfāts un
trikalcija fosfāts");
f) barību, kuras sastāvā ir no a) līdz e) apakšpunktā minētās olbaltumvielas;
4) Lauksaimniecības dzīvnieku ir atļauts barot ar šādu olbaltumvielas saturošu
barību:
 pienu, piena produktiem un jaunpienu;
 olām un olu produktiem;
 želatīnu, kas iegūts no dzīvniekiem, kuri nav atgremotāji;
 hidrolizētu proteīnu, kas iegūts no tādu dzīvnieku ķermeņa daļām, kuri nav
atgremotāji, un no atgremotāju ādām;

5) Lauksaimniecības dzīvnieku, kas nav atgremotāji (cūkas, putni, kažokzvēri u.c.),
barošanā drīkst izmantot zivju miltus un barību, kas satur zivju miltus, ievērojot
normatīvos aktos paredzētos nosacījumus;
6) Saimniecības, kurās tur atgremotājus, drīkst citu sugu dzīvniekiem izēdināt un
glabāt zivju miltus, dikalcija fosfātu un asins produktus saturošu barību;
7) Pilnvērtīgas barības ražošanā jāievēro nosacījumus:
 barība, kas pagatavota ar zivju miltiem, satur mazāk nekā 50 % kopproteīna;
vai
 barība, kuras ražošanā izmantots dikalcija fosfāts vai trikalcija fosfāts, satur
mazāk nekā 10 % kopējā fosfora; vai
 barība, kuras ražošanā izmantoti asins produkti vai asins milti, satur mazāk
nekā 50 % kopējās olbaltumvielas;
8) Neiesaiņota un iesaiņota barība, kas paredzēta atgremotājiem, ir jāglabā,
jāpārvadā un jāiesaiņo telpās, kas ir fiziski nodalītas no telpām, kurās atrodas cita
barība;
9) Vismaz piecus gadus ir jāglabā dokumentācija, kurā sīki atspoguļoti barības
izejvielu iepirkumu, izlietojumu un pārdošanas apjomus.

