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 הודעה לעיתונות
 

 ציבור:מוציא אזהרה נוספת ל משרד החקלאות
  

 את כלל המזונות שיוצרו על ידי בעלי חייםאין להגיש ל
 "ביו דוג" חברת

בדיקות באה בעקבות המזון של החברה  מוצרילכלל  האזהרההרחבת 
מעבדה נוספות שנעשו במפעל בטירת הכרמל במסגרת הפיקוח השוטף 

של משרד החקלאות. הבדיקות העלו ממצאים חריגים של מזהמים 
 בקו הייצור במפעל םמיקרוביולוגי

  

 

ור קשר עם חברת "ביו דוג", ולא , מתבקשים ליצהחברה מוצריאת לקוחות אשר רכשו 

 להגישם לבעל החיים
 

מזון לבעלי  שווקלייצר ולאלתר ללהפסיק  השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות הורו לחברת "ביו דוג"

נמצאים ו ה( לכלל המוצרים שיוצרו על ידRecallלבצע החזרה יזומה מהשוק ), ות הכרמלה בטירחיים במפעל

 מפקחי המשרד ותוצאות שהתקבלו בביקורות שערכונוספים מצאים חריגים קע מהדרישה באה על ר בשוק.

 של המפעל. שנמצאו בקו הייצור אנטרובקטריצהו סלמונלהשל המשרד שאיתרו  המעבדה בדיקות

 

הליקויים במפעל לפי הנחיות המשרד. לאחר ביצוע פעולות אלו, מפקחי המשרד יבצעו את החברה נדרשת לתקן 

מקום, בכדי לקבל החלטה האם יהיה ניתן לחדש למפעל את רישיון הייצור או לדרוש תיקונים ביקורת נוספת ב

 נוספים, בהתאם לממצאים בשטח. 

 

מפקחי השירותים הווטרינריים במסגרת פעילות של פיקוח שוטף של כזכור, בשבוע שעבר הודיע המשרד כי 

במזון נא  םם של מזהמים מיקרוביולוגימשרד החקלאות, התגלו בבדיקות מעבדה שוטפות ממצאים חריגיב

לאור הממצאים משרד החקלאות פסל את המזון לשיווק והחברה  .( מתוצרת "ביו דוג"Raw foodלכלבים )

המשרד את האזהרה לכלל מוצרי החברה, הרחיב כאמור, עתה  , ולהודיע לציבור.למזון זה Recallנדרשה לבצע 

וכן , מות חריגות שעלולות להוות סיכון לבעלי חיים, ברשנמצאו בקו הייצור אנטרובקטריצהו סלמונלהלאור 

 . מחיית המחמדבני המשפחה שעלולים להידבק להוות בעיה ל ותעלול
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בבעלי חיים  החמרת מצבים רפואיים כרוניים.ו הקאות ,הינו שלשולים בוגריםהסיכון במזהמים בבעלי חיים 

שני מוות. ו תייבשותלהאף קיימת סכנה הקאות, ו שלשולים, מעבר למערכת חיסונית חלשהצעירים או בעלי 

 , ולגרום לאותם תסמינים כמו בכלבים.בני אדםגם  להדביק יםעלולהחיידקים 
  

מחויב בקבלת היתר ממשרד  ,לרבות מזון לחיות מחמד ,של מזון לבעלי חיים ושיווק בואיי ,ייצור, הדיןעל פי 

תהליך . פיקוח על מזון לבעלי חיים שבשירותים הווטרינריםקה של אגף הופיתוח הכפר, לאחר בדי החקלאות

בקרה על חומרי הגלם המשמשים , בדיקה שייצור המזון מתבצע בתנאי ייצור נאותים הבדיקה כולל בן היתר:

רעלנים בדיקת חומרי הגלם והמזון הסופי לנוכחות מזהמים כדוגמת: שאריות חומרי הדברה, ו להכנת המזון

 ם מיקרוביולוגים.מזהמיו

מקבל היתר לייצור ושיווק מזון לבעלי חיים ומחויב לסמן את תוצרתו בתווית סימון דרישות השמילא את יצרן 

רכיבי המוצר; סוג בעלי החיים שאליו מיועד המזון;  האם מדובר במזון  שם היצרן/יבואן; שכוללת את בעברית

ר היתר מטעם האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים במשרד ומספ חטיף; תאריך תפוגה של המזון/  משלים / מלא

 החקלאות.

 

 בברכה,
 דפנה יוריסטה

 דוברת משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 

 
 
 
 


