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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bialymstoku w zwiqzku z moiliwoAciq przystqpienia do 
programu zwalczania zakainego zapalenia nosa i tchawicy / otrOu bydla oraz wirusowej 
biegunki bydla i choroby blon Sluzowych w wybranych stadach bydla w 2019 r. prosi o 
przekazanie w/w informacji hodowcom oraz producentom bydla. 

W zalqczeniu ulotka Glownego Lekarza Weterynarii w sprawie realizacji w/w programu w stadach 
bydla 

ratzmyraz.4-4- : 

1. Burmistrz Miasta i Gminy Choroszcz 
2. Burmistrz Miasta i Gminy Czarna Bialostocka 
3. Wojt Gminy Dobrzyniewo Mite 
4. WOjt Gminy Gr6dek 
5. WOjt Gminy Juchnowiec Kokielny 
6. Burmistrz Miasta i Gminy Lapy 
7. Burmistrz Miasta i Gminy Michalowo 
8. 7v1F6it Grainy Poi-iv-let= 
9. Burmistrz Miasta i Gminy Supra§1 
10. Burmistrz Miasta i Gminy Surat 
11. Waft Gminy Turoati Kdncielna 
12. Burmistrz Miasta i Gminy Tykocin 
13. Burmistrz Miasta i Gminy 1Nasilk6w 
14. Burmistrz Miasta i Gminy Zabludow 
TS. WO:ft Gminy Zawady 
16. Podlaska Izba Rolnicza 
17. Powiatowy Zespol Doradztwa Rolniczego 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ui. Zwyciestwa 26B, 15- 959 Bialystok 

tel.: (85) 651-67-46, fax: (85) 652-26-35, e-mail: bialystok.miw@wetgiw.gov.pl.,  www.piwbial.pl  



INFORMACJA GLOWNEGO LEKARZA WETERYNARII 

w sprawie realizacji na terytorium Po'ski dobrowolnego programu zwalczania 
zakagnego zapalenia nosa i tchawicy/otretu bydla (IBR/IPV) oraz wirusowej 

biegunki bydla i choroby blon iluzowych (BVD MD) w stadach bydla 

GlOwny Lekarz Wetervnarii uprzeimie przvpomina o moZliwo'Sci nrzvstanienia 

hodowcOw i producentOw bydla do programu zwalczania zakainego zapalenia nosa 

i tchawicy/otretu bydla oraz wirusowej biegunki bydla i choroby blon 'Sluzowych 

w wybranych stadach bydla w 2019 r. 

Program jest realizowany na podstawie rozporz4dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania 

zakatnego zapalenia nosa i tchawicy/ otretu bydila oraz wirusowej biegunki bydia 

choroby Won Sluzowych w wybranych stadach bydila (Dz. U. poz. 1122). 

Realizacje programu przewidziano na lata 2018 - 2023. 

Nowe stada mozna zglaszae do programu w ostatnich 2 miesiacach kaidego roku 

kalendarzowego tak, aby w nowym roku kalendarzowym mogly przystapie one do 
realizacji programu. 

Vvr celu 	 dc, progrou.-nu VV 2-019 r. 	 px-iwiatowe --go lekarza 
weterynarii najpedniej do dnia 31 grudnia 2018 r. 

Program sklada sic z dwoch nastepujacych cze§ci, ktOre mogu bye realizowane lacznie  
albo oddzielnie: 

1) czek I - Program zwalczania zakainego zapalenia nosa i tchawicy/otretu bydla 
(IBR/IPV); 

2) cze§a II - Program zwalczania wirusowej biegunki bydla i choroby Won Sluzowych 

(BVD MD). 

Uczestnictwo w programie:  

• przystapienie do programu jest dobrowolne!!! 

• w programie moga uczestniczye stada bydla zarejestrowane zgodnie z ustaw4 

z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierzat (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 546), ktere posiadacz bydla zglosi do uczestnictwa w programie. 

• zgloszenia nalety dokonae do powiatowego lekarza weterynarii wiaiciwego 
dla miejsca siedziby stada za poirednictwem lekarza weterynarii 
opiekujacego sic stadem. 

• posiadacz bydla mote zrezygnowaa z uczestnictwa w programie w trakcie jego 
realizacji. 



Cel programu:  

• rozpoznanie i poprawa sytuacji epizootycznej w odniesieniu do IBR/IPV i/lub BVD  

MD w stadach bvdla obietych programem. 

• spelnienie przez stada bydla wymagari dla uznania ich za wolne od IBR/IPV i/lub 
BVD MD. Po pozytywnej kontroli powiatowego lekarza weterynarii, status stada 
zostanie potwierdzony decyzj4 administracyjng. 

Koszty programu:  

Koszty realizacji programu, w tym koszty pobierania probek i badati laboratoryjnych 
prObek oraz koszty nadzoru sprawowanego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, 
ponosz, posiadacze zwierzat, ktOrzy uczestnicza w programie. 

Realizacja programu:  

• probki do badarl pobiera i przesyla, do laboratoriow wyznaczonych przez GlOwnego 
Lekarza Weterynarii, lekarz weterynarii opiekujacy sic stadem. 

• przed rozpoczeciem realizacji programu hodowca ma obowiazek przekazae 
puvvidiuvvcinu lekarz,vvvi weietyrrarii tlane tiotyczewe lekarva 

weterynarii opiekujacego sic stadem, ktOry bcdzie pobieral probki tj. imic, 
nazwisko i numer prawa wykonywania zawodu. 

• o kaidej zmianie lekarza weterynarii naleiy niezwlocznie informowae powiatowego 
lekarza weterynarii. 

• w trakcie realizacji programu istnieje obowiazek prowadzenia dia kaidej sztuki 
hydla w stadzie tzw_ karty zdroaria bydia, ktora 	uzyska6 od powiatowego 
lekarza weterynarii. Karty uzupelnia i aktualizuje, we wspolpracy z lekarzem 
weterynarii opiekujacym sic stadem, oraz przechowuje posiadacz bydla. W karcie 
tej sa dokumentowane m.in. wyniki programu. 

W celu prawidlowej realizacji programu, posiadacz bydla powinien icige 

wspolpracowao z lekarzem weterynarii opiekujacym sic stadem! 

SZCZLGOLOWE iiiFORMACkik; DOTYCZACE: 	 VieM ZASADY 

PROWADZENIA BADAft LABORATORYJNYCH I ZWALCZANIA CHOROBY W 

STADZIE SA ZAWARTE W Z.ALACZNIKU DO ROZPORZ4DZENIA MINISTRA 

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

NIEZBgDNE INFORMACJE BgDZIE MOZNA UZYSKA.6 ROWNIEZ U WLASCIWEGO 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII 
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