משרד החקלאות ופיתוח הכפר

השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים

29/01/2018

הודעה לציבור,
הנדון  :הודעה על הורדת מזון לחיות מחמד מהמדפים עקב ממצאים של עופרת מעל הרמות
המותרות.
א .אבקש לעדכנכם כי התקבלה הודעה דחופה מה  (Rapid Alert System for Food & Feed) , RASFFשל
האיחוד האירופאי (מצ"ב)  ,כי נימצאו רמות חריגות של עופרת במזון של חברת בוש על פי הפרטים המתוארים
בטבלה הבאה:

סוג המזון

מזון לחיות מחמד – כלבים

יצרן

Bosch Tiernahrung GmbH

ארץ יצור

גרמניה

שם מזון מקורי

Bosch Soft Mini Rehwild & Kartoffel
)(SOFT MINI ROE DEER & POTATO

גודל אריזה

 2.5ק"ג

אצווה
תוקף
יבואן בישראל

26
20/3/2019
א.א .פרייברג יבוא בע"מ מס' היתר 140
igorfr1@bezeqint.net

חנויות שהופץ אליהן

חיש חי גבעתיים,
ג'ונגה ג'ונגה קריות
חיות בלב אשקלון
בית לחיות קרית חיים
בחודשיים האחרונים
בירור עם היבואן העלה ששווק בחודשיים האחרונים
שווקו כ 40אריזות חלקן אותרו והוחזרו.

תקופת הפצה
הערות

הסיכון:


רמות העופרת שנמצאו במזון הינן  24.6מ"ג /ק"ג  ,הרמה המקסימלית המותרת הינה  5מ"ג /ק"ג.

פרטי המוצר:
Bosch Soft Mini Rehwild & Kartoffel
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פעולות מידיות:
הסיכון:



יש להפסיק להזין את בעלי החיים במזון הנ"ל.



על היבואן לידע את בעלי החנויות ויש לנסות לאתר קונים שכבר קנו את המזון.



על היבואן לבצע איסוף מהמדפים ולצאת בהודעות נרחבות לציבור באופן מיידי על מנת שהכלבים לא יצרכו
מזון זה.

המלצות כלליות ונקיטה באמצעי זהירות לציבור הרחב:
במידה ובעל החיים שלך ,צרך את המזון שלעיל יש להפסיק צריכתו מיד ,יש להתייעץ בווטרינר


ככלל בעלי חיים צעירים הינם יותר רגישים להרעלת עופרת ,סימנים מוקדמים של הרעלת עופרת בכלבים
כוללים סימנים הקשורים במערכת העכול והמערכת העיצבית :חוסר תאבון ,כאב בטני ,שלשול/עצירות,
איבוד משקל ,ריור ,עיורון אטקסיה ,ספאזם של השרירים ועוד ,הרעלה עשויה להיות כרונית בצריכה ממושכת
של כמויות נמוכות או הרעלה אקוטית.



במידה ורכשת מזון זה ,יש להודיע לחנות או לחברה היבואנית המופיעה על גבי התוית ולבצע החזר מולה.

ד"ר אניאלה בן יאיר גלבוע
מנהלת אגף הפקוח על מזון לבע"ח

