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PROGRAM GWARANTOWANIA JAKOŚCI MIĘSA QMP
STANDARDY PRODUKCJI I DOSTAW PASZ DLA BYDŁA
Poniższe standardy mają ważność od 22.12.2010
Poniższe standardy nie mogą zwalniać z obowiązku stosowania się do obowiązującego
prawa, które jest prawem nadrzędnym.

SEKCJA 1:
STANDARDY GWARANTOWANEGO ŻYWIENIA BYDŁA SYSTEMU QMP
Członkami Systemu QMP - Pasze są zarówno producenci jak i dostawcy:
 Materiałów paszowych
 Mieszanek paszowych
 Mieszanek paszowych dietetycznych
 Dodatków paszowych
 Premiksów
 Pasz leczniczych
do Członków Systemu QMP oraz uczestników łańcucha systemu QMP. Wystawiona faktura
dowodzi o przeprowadzonej transakcji oraz wzięciu na siebie odpowiedzialności za
posiadanie (i przechowywanie) paszy.
1. Wszystkie punkty obsługiwane przez członków Systemu muszą być zatwierdzone
ocenione przez JC.
2. Przedsiębiorcy Kontrahenci wykonujący usługę produkcji paszy z wykorzystaniem
przewoźnych mieszalni pasz będą działać zgodnie z kodem QMP dla przewoźnych
mieszalni pasz.
3. Wszystkie pasze, materiały paszowe i mieszanki paszowe, mieszanki paszowe
dietetyczne, dodatki paszowe, premiksy i pasze lecznicze oferowane przez
handlowców muszą pochodzić od członków systemu QMP.
4. Muszą być wprowadzone takie procedury, aby personel w punkcie sprzedaży posiadał
szczegółową wiedze na temat produktów.
5. Uczestnik programu musi się zobowiązać, iż dostarczane pasze są zgodne ze
specyfikacją dla bydła, a jeśli zostanie poproszony, wystawić stosowne świadectwo.
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6. Pasza nie może zawierać produktów zwierzęcych, wyjątek stanowią produkty
mleczne w zamiennikach mleka. Olej rybi jest dozwolony w dawkach pokarmowych
dla przeżuwaczy. Olej rybi musi być nabyty od dostawcy dysponującego certyfikat
jakości.
7. Członkowie muszą wypracować zasady polityki jawności.

DODATKOWE STANDARDY DLA PRODUCENTÓW DODA TKÓW PASZOWYCH I
MIESZANEK PASZOWYCH DIETETYCZNYCH
1. Członkowie muszą przedstawić przyznane im numery regon.
2. Członkowie muszą zapewnić, że wszystkie budynki i ich pomieszczenia posiadają
prawidłową budowę i konstrukcję, wymaganą do produkcji dodatków paszowych i
mieszanek dietetycznych.
3. Członkowie muszą utrzymywać czystość i zapewnić prawidłowe utrzymanie
wszystkich miejsc, wraz z prowadzeniem stosownego rejestru czyszczenia, że miejsca
są czyste i schludne oraz, że prowadzone są rejestry czyszczenia.
4. Dokumenty potwierdzające walkę ze szkodnikami muszą znajdować się na miejscu.
5. Członkowie muszą zapewnić, że cały personel jest odpowiednio wyszkolony.
6. Członkowie muszą zadeklarować składniki odżywcze i substancje czynne znajdujące
się we wszystkich produktach.
7. Wymagane jest pisemne postępowanie identyfikację dla wszystkich materiałów
paszowych i gotowych produktów.
8. Członkowie muszą przechowywać reprezentatywne próbki partii produkcyjnych przez
co najmniej 6 miesięcy po upływie terminu ważności.
9. Dostępny na miejscu musi być plan pobierania prób i badań w urzędowym
laboratorium w celu monitorowania produkowanych dodatków paszowych i
mieszanek paszowych dietetycznych. Próbki i plan badania muszą być dostępne w
celu regularnego monitorowania przez upoważnione do tego celu laboratoria.
10. Członkowie muszą mieć na miejscu procedurę przerobu.
11. Członkowie muszą dostarczać informacji o sposobie odnośnie właściwego użycia
wszystkich produktów.
12. Członkowie muszą mieć opracowany w formie pisemnej program kontroli jakości
zapewniający odpowiednią jakość i prawidłowe pakowanie dodatków paszowych i
mieszanek paszowych dietetycznych. Musi być wdrożony system zapewniania jakości.
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13. Musi być wprowadzony system HACCP lub równoważne systemy na wszystkich
fazach produkcji, od wyboru materiałów paszowych i dodatków paszowych do
dostawy gotowego produktu
14. Członkowie muszą zapewnić prawidłowe warunki i czystość załadunku dodatków
paszowych i dietetycznych mieszanek paszowych. Musi być pewność, że transport
jest dokładnie kontrolowany przed załadunkiem, aby upewnić się, że zachowana
została odpowiednia czystość.

DODATKOWE STANDARDY DLA DETALISTÓW DODATKÓW PASZOWYCH I
MIESZANEK PASZOWYCH DIETETYCZNYCH
15. Detaliści rozprowadzający dodatki paszowe i dietetyczne mieszanki paszowe muszą
być świadomi, że punkty 9, 10, 11, 12, 13, 14 muszą być ściśle przestrzegane.
16. Członkowie muszą zapewnić prawidłowe przygotowanie budynków i ich pomieszczeń
do przechowywania dodatków paszowych i dietetycznych mieszanek paszowych.

SEKCJA 2:
WSKAZÓWKI, UWAGI KIEROWNICTWA
1. Ten system ma zapewniać o tym, że wszyscy sprzedawcy świadomi są zagrożenia dla
zwierząt i ludzi wynikającego z niewłaściwego użycia pasz, niebezpieczeństwa jakie
może zagrażać zwierzętom oraz zdrowiu ludzkiemu jeżeli będą rozprowadzać
niewłaściwe pasze. Np. pasza przeznaczona dla bydła, ale podawana jagniętom może
zawierać miedź na toksycznym dla nich poziomie.
2. Kolejnym celem Systemu zapewniania gwarantowanego żywienia zwierząt QMP jest
kontrola detalistów dodatków paszowych i dietetycznych mieszanek paszowych.
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