Informacja w zakresie jakości handlowej przetworów rybnych
W I kwartale 2012 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
w Bydgoszczy przeprowadził 4 kontrole w zakresie jakości handlowej przetworów rybnych
W toku kontroli w 3 jednostkach kontrolnych, celem sprawdzenia jakości handlowej przetworów
rybnych w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz deklaracją producenta, pobrano
do badań laboratoryjnych 3 próbki ryb mrożonych glazurowanych i 2 próbki marynat rybnych.
Ogółem pobrano 5 próbek przetworów rybnych reprezentujących partie o masie produkcyjnej
10 858,20 kg i wartości 298.610,96 zł. W wyniku analiz przeprowadzonych przez Centralne
Laboratorium GIJHARS w Poznaniu, nie stwierdzono nieprawidłowości.
W 1 z kontrolowanych podmiotów, pobrano próbkę soli warzonej worki a’ 25 kg (wielkość partii
magazynowej 4 200 kg), stanowiącej dodatek do produkcji wyrobów gotowych z ryb. Próbkę
przebadano w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy oraz w Centralnym
Laboratorium GIJHARS w Poznaniu. Ocena zgodności wyników badań z wymaganiami
potwierdziła, że próbka nie spełniała wymagań deklaracji producenta pod względem zawartości
substancji przeciwzbrylającej heksacyjanożelazianu (II) potasu, nawet po uwzględnieniu
niepewności pomiaru. Informację o powyższych ustaleniach przekazano do Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu oraz do wiadomości Powiatowemu Lekarzowi
Weterynarii we Włocławku.
Kontrolą prawidłowości znakowania w 3 podmiotach objęto 8 partii ryb mrożonych glazurowanych
o łącznej masie produkcyjnej 46 245,70 kg i 2 partie marynat rybnych o łącznej masie produkcyjnej
1 728,00 kg. Ogółem pobrano 10 partii przetworów rybnych reprezentujących partie o łącznej
masie produkcyjnej 47 973,70 kg i wartości 475.824,12 zł. Nie wniesiono uwag do oznakowania
przetworów rybnych w odniesieniu do przepisów o charakterze ogólnym. Ponadto ustalono, że
producenci nie powoływali się na metody i pochodzenie z rolnictwa ekologicznego oraz nie
stosowali nazw produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione
oznaczenia geograficzne (ChOG), lub będącymi gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami
(GTS).
Kontrolowane podmioty, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej
artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), dokonały
zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej Wojewódzkiemu Inspektorowi JHARS
właściwemu ze względu na siedzibę zgłaszającego.
Wobec podmiotu, za nieprawidłowe przechowywanie soli warzonej, zastosowano mandat karny
w wysokości 100,00 zł, na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku
o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 Nr 187 poz. 1577 z późn. zm.).

