משרד החקלאות ופיתוח הכפר

השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים
יום חמישי ט"ז טבת תשפ"א
 31דצמבר 2020

שלום רב ,

הנדון  :התרעת  FDAבעקבות החזרה יזומה של מזון חיות מחמד מסוג  Sportmixבשל רמות
אפלטוקסינים חריגות.
א.

בתאריך ה 30/12/2020הוציא ה  FDAהאמריקני התרעת בעקבות החזרה יזומה ע"י היצרן ( )Recallלמזון
לחיות מחמד אשר יוצר ע"י היצרן  ,Midwestern pet food inc, USAתחת המותג  ,Sportmixזאת לאחר
 28מקרי תמותה ו 8-כלבים חולים שהוזנו ממזון זה.

ב.

רעלן האפלטוקיסין מיוצר ע"י הפטריה  .Aspergillus flavusהרעלן עשוי לגרום לתופעות הבאות בחיות
מחמד :אפטיה ,איבוד תיאבון ,הקאות ,צהבת ,שלשול ואף למוות.

ג.

מבירור ראשוני אשר ערכנו עם היבואן בישראל ,האצוות בהם נמצא רעלן זה לא יובאו לארץ ,אם כי ייתכן
שאצוות אלו עשו דרכם לארץ ביבוא אישי.

ד.

להלן האצוות ושמות המותגים ,אשר לגביהם בוצעה החזרה יזומה:
•Sportmix Energy Plus, 50 lb. bag
◦Exp 03/02/22/05/L2
◦Exp 03/02/22/05/L3
◦Exp 03/03/22/05/L2
•Sportmix Energy Plus, 44 lb. bag
◦Exp 03/02/22/05/L3
◦Sportmix Premium High Energy, 50 lb. bag
◦Exp 03/03/22/05/L3
•Sportmix Premium High Energy, 44 lb. bag
◦Exp 03/03/22/05/L3
◦Sportmix Original Cat, 31 lb. bag
◦Exp 03/03/22/05/L3
•Sportmix Original Cat, 15 lb. bag
◦Exp 03/03/22/05/L2
◦Exp 03/03/22/05/L3

ת.ד 12 .בית דגן  ,50250טלmispo@moag.gov.il 03-9681651 .

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים

ה.

מספר האצווה מופיע על גבי השק ,בשלוש שורות כדוגמא להלן:

ו.

https://www.fda.gov/animal-veterinary/outbreaks-and-advisories/fda-alert-certain-lots-sportmixpet-food-recalled-potentially-fatal-levels-aflatoxin

ז.

עד לבירור מקיף של המצב ובהתאם להודעתנו ,אנחנו קוראים לחנויות הממכר מזון לבע"ח ,לציבור
הווטרינרים ולבעלי חיות המחמד לגלות ערנות ,ולוודא שאינכם מחזיקים מזון מהאצוות שהוזכרו לעיל.
במידה ונמצאו אצוות אלו יש ליידע במידי את הרופא המטפל ואת האגף לפקוח על מזון לבעלי חיים.

בברכה,

העתק:
ד"ר תמיר גשן מנהל השירותים הווטרינרים (בפועל)
ד"ר אבי וסרמן מנהל השירותים הווטרינריים בשדה (בפועל)
ד"ר ניר אדרי – פתולוג המכון הווטרינרי
ארגון הרופאים הווטרינרים ברשויות המקומיות
ארגון הרופאים הווטרינרים לחיות הבית בישראל
הרופאים הווטרינריים
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