15-16 grudnia 2016 r. w hotelu De Silva na warszawskim Wilanowie odbyło się
szkolenie „Od pola do stołu. Dobrostan zwierząt oraz zagrożenia w przemyśle
paszowym i utylizacyjnym” organizowane przez Biuro Promocji Jakości przy
współpracy z Głównym Inspektoratem Weterynaryjnym.
Oba dni szkoleniowe wypełnione były ciekawymi wykładami, pełnymi merytorycznej
wiedzy. Pierwszego dnia problem bioasekuracji w przemyśle paszowym oraz w
produkcji pasz na własne potrzeby w gospodarstwach, zagadnienie monitoringu
wody na obecność pozostałości substancji przeciwbakteryjnych oraz praktyczną
interpretację przepisów rozporządzenia 767/2009 w zakresie etykietowania pasz
omówiła Marta Koncewicz-Jarząb– Główny Specjalista w Biurze Pasz, Farmacji i
Utylizacji. Wybrane zagadnienia prawa paszowego z uwzględnieniem zasad systemu
HACCP przedstawił Jacek Kucharski Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii ds.
Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego oraz Pasz, Farmacji i Utylizacji.
Bezpieczeństwo pasz – zagrożenia mikrobiologiczne, chemiczne, fizyczne; import i
eksport pasz, przedstawicielstwa zakładów państw trzecich, zagrożenia i ryzyko dla
przedsiębiorców oraz klasyfikację pasz, mieszanek paszowych uzupełniających,
produktów leczniczych weterynaryjnych, produktów biobójczych, kosmetyków.
„Produkty z pogranicza – wciąż aktualny problem w weterynarii” – te zagadnienia
uczestnikom szkolenia przybliżył dr Jacek Boruta dyrektor Biura Pasz, Farmacji i
Utylizacji.
Wieczorem pierwszego dnia uczestnicy szkolenia wzięli udział w koncercie zespołu z
Lublina z solistką Barbarą Brzozowską, zakończonym kolendami. Spotkanie z
udziałem Głównego Lekarza Weterynarii Włodzimierza Skorupskiego zakończyło
się życzeniami świątecznymi i opłatkiem oraz dyskusjami kuluarowymi.
Drugi dzień szkolenia rozpoczął się wykładem „Przetworzone białka pochodzenia
zwierzęcego w produkcji pasz. Perspektywy zniesienia zakazu stosowania
przetworzonych białek w żywieniu zwierząt. Import, eksport przetworzonych białek”,
przedstawionym przez Krzysztofa Bednarczyka Głównego Specjalistę w Biurze
Pasz, Farmacji i Utylizacji, który omówił także praktyczne wykorzystanie ubocznych
produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów przetworzonych w przemyśle
paszowym oraz do produkcji nawozów organicznych, polepszaczy gleby, biogazu i
biokompostu oraz wybrane aspekty produkcji karm dla zwierząt domowych. Anna
Hoffman – Naczelnik Wydziału ds. Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt oraz
Dobrostanu Zwierząt w Biurze Zdrowia i Ochrony Zwierząt zreferowała temat
dobrostanu zwierząt – obowiązujące przepisy, praktyczne doświadczenia w
zachowaniu dobrostanu zwierząt.
Konferencja szkoleniowa zgromadziła ponad 60 uczestników, przedstawicieli
inspekcji weterynaryjnej szczebla powiatowego i wojewódzkiego oraz przedstawicieli
przemysłu paszowego i utylizacyjnego – Potrzebne było takie szkolenie, konkretnie z
tą właśnie merytoryczną i specjalistyczną wiedzą. Do tej pory brakowało takich
wykładów. Cieszę się, że przyjechałam do Warszawy na te dwa dni. Trenerzy wiedzą
dzielili się rzeczowo, ale i zrozumiale, co jest wielkim atutem szkolenia –
podsumowała jedna z uczestniczek. Wartością dodaną szkolenia były możliwości
swobodnej dyskusji oraz bezpośrednich odpowiedzi na zadawane pytania przez
uczestników szkolenia.

