
BIOLOGINIO SAUGUMO PRIEMONĖS MAŽUOSE KIAULININKYSTĖS ŪKIUOSE

Mažais kiaulininkystės ūkiais laikomos kiaulių laikymo vietos, kuriose laikoma ne daugiau kaip 10
penimų kiaulių skerdimui (savo reikmėms) arba nedaugiau kaip 2 paršavedės su arba be prieauglio ir 1 suaugęs
kuilys. Ūkiai, kuriuose laikomos paršavedės su arba be prieauglio ir 1 suaugęs kuilys taikomi griežtesni
biologinio saugumo reikalavimai ir kiaulės gali būti laikomos tokiuose ūkiuose tik visiškai įgyvendinus
biologinio saugumo reikalavimus:

 ūkiai, kuriuose laikomos kiaulės, privalo būti aptverti tvora, siekiant išvengti sąlyčio su laukiniais
gyvūnais  (turi būti aptvertas tvartas);

 laikyti kiaules lauke draudžiama;
 riboti pašalinių asmenų, transporto priemonių ūkyje (kiaulių laikymo vietoje) lankymąsi;
 prie kiekvieno įėjimo į tvartą ir į pagalbines patalpas įrengti dezinfekcinius kilimėlius, turėti

autorizuotų dezomedžiagų ir purkštuvą joms purkšti;
 nešerti kiaulių maisto atliekomis – tai griežtai draudžiama, nesinešti į tvartą gyvūninio maisto;
 dirbant kiaulių laikymo patalpose, naudoti tik tam skirtus švarius darbinius ar specialius drabužius ir

batus (pabaigus darbus – būtina persirengti);
 reguliariai naikinti graužikus, vabzdžius ir kitus kenkėjus;
 teritoriją aplink tvartą reguliariai nušienauti ir laikyti tvarkingą;
 nesilankyti kitose kiaulių, šernų, šernakiaulių laikymo vietose, šernų medžioklėse, skerdyklose,

šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo vietose;
 neįsileisti į tvartą pašalinių asmenų, o į teritoriją pašalinių isa port priemonių;
 pašarus pirkti tik iš patikimų pardavėjų ir laikyti apsaugotus nuo aplinkos veiksnių bei kenkėjų (pvz.

graužikų), tam skirtoje vietoje;
 kiaules šerti termiškai apdorotu pašaru (žalią masę, grūdus naudoti tik termiškai apdorotus);
 kiaulių pakratams nenaudoti einamųjų metų derliaus šiaudų, neišlaikius jų ne mažiau kaip 3 mėn.;
 registruoti kiaulių laikymo vietas ir kas ketvirtį deklaruoti laikomų kiaulių skaičių (sausio, balandžio,

liepos ir spalio mėnesiais), vesti kiaulių apskaitos žurnalą;
 draudžiama iš ūkio išvežti neženklintas kiaules (vežant būtina turėti Lietuvos respublikoje gabenamų

gyvūnų važtaraštį, o vežant kiaules tolimesniam laikymui turėti ir veterinarinį pažymėjimą, išduotą
veterinarijos gydytojo, kuris prieš tai įvertino išvežamų kiaulių (paršelių) sveikatos būklę);

 įtarus, kad kiaulės serga, nedelsiant kreiptis į vietos veterinarijos gydytoją arba Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos pareigūnus (simptomai: neėda, karščiuoja, apatiškos ir t.t.).

SVARBU:

 Nustačius, kad laikytojai netaiko biologinio saugumo reikalavimų kiaulių laikymo vietose, jie:
o Baudžiami administracine tvarka;
o Kiaulių užkrečiamosios ligos atveju,  negaus kompensacijos už nugaišusias ir sunaikintas kiaules;
o Negaus Europos Sąjungos (ES) ir valstybės teikiamos finansinės paramos.

 Nauja kiaulių ūkių biologinio saugumo reikalavimų redakcija patvirtinta valstybinės maisto ir
veterinarijos direktoriaus 2015 balandžio 27 d. įsakymu Nr. B1-372.

 Įtarus užkrečiamąją ligą, informuoti Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą isa parą
veikiančiu telefonu 8 800 40 403, tiesiogiai kreiptis į Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos Tauragės valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą telefonu 8 446 61264 arba pranešti
privačiam veterinarijos gydytojui.
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