Banvit Antibiyotiksiz Üretim Gözetim Denetimleri Sonucu

Türkiye genelinde BANVİT - Bandırma Vitaminli Yem San.A.Ş - Bandırma Merkez, Elazığ ve İzmir bölgelerinde
01.01.2017 ve 31.03.2017 tarihleri arasında kesimi yapılan 41.253.000 adet broilere ait tüm kayıtların
kontrolünde, %3.9 oranı ile 1.620.584 adet broiler için tedavi amaçlı antibiyotik kullanıldığı ve tüm bölgeler
toplamında ortalama % 96.1 oranı ile antibiyotiksiz üretim yapıldığı tespit edilmiştir.
24.04.2017 tarihinden itibaren Banvit A.Ş kesim programlarında sürü sağlığı ve hayvan refahı problemleri
nedeniyle antibiyotik kullanılmış ve İKAS( gıdalarda ilaç kalıntı arınma süresi) dikkate alınarak, resmi kayıtları
kontrol ve kayıt edilmiş sürülere ait ve antibiyotik kalıntısı içermeyen etlerden elde ettiği, insan sağlığı ve
tüketimine uygun et ve et ürünlerini TADPİ ve GÖZDE markalarıyla üreterek paketlemekte ve piyasaya bu
markalar ile sunmaktadır. BANVİT ve KÖRPE markalı ürünlerin tedavi amaçlı antibiyotik kullanılmamış
sürülerden üretildiği tespit edilmiştir.
15.05.2017 tarihinde Banvit A.Ş Bandırma merkezde gerçekleştirilen denetim faaliyetinde, 24.04.2017 ile
15.05.2017 tarihlerinde yasal ilaç kalıntı arınma süreleri dolduktan sonra kesime alınmış sürüler incelenmiştir.
Hayvan sağlığı ve refahı problemleri nedeniyle hayatının bir döneminde antibiyotik tedavisi görmüş sürülerden
elde edilmiş et ve et ürünlerine ait son ürün miktarları ve bunlara ait çiftliklerin bilgileri aşağıdaki tabloda yer
almaktadır.
Antibiyotik Kullanılmış Sürülere Ait Sarım-Üretim ve Sevkiyat Kütle Denkliği
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Nisan ayı itibariyle sarım programı içinde antibiyotik kullanımına ait “A” kodu ile tanımlama başlamıştır.
İzmir Bölge üretiminde, hiç antibiyotik kullanılmamış ürünlerden 9145,3 kg et , antibiyotik kullanılmış ve yasal arınma süreleri dikkate
alınarak kesim programına alınmış broiler sürülerinden elde edilmiş etlerden üretilmiş TADPİ ve GÖZDE markaları üretimine sipariş
tamamlamak amacıyla dahil edilmiştir.
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