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Thực phẩm thải bỏ có thịt hoặc đã tiếp 
xúc với thịt (thức ăn tạp nuôi heo) có thể 

khiến heo bị bệnh nặng.

Đây cũng là cách các bệnh động vật khẩn cấp  
như bệnh lở mồm long móng và bệnh dịch tả heo Phi châu 

thường dễ dàng có thể xâm nhập vào Úc.



Thực phẩm thải bỏ có thịt hoặc đã tiếp xúc với thịt (còn gọi là thức ăn tạp nuôi heo) có 
thể khiến heo bị bệnh nặng. 

Nuôi heo bằng thực phẩm thải bỏ là cách các bệnh động vật khẩn cấp như bệnh lở 
mồm long móng và bệnh dịch tả heo Phi châu thường dễ dàng có thể xâm nhập vào 
Úc. 

Nghĩa vụ pháp lý của quý vị
Quý vị không được nuôi heo bằng bất cứ thứ gì:
• có thịt hoặc các sản phẩm thịt hay bất kỳ sản phẩm nào khác từ động vật hữu nhũ
• đã tiếp xúc với thịt, sản phẩm thịt hoặc bất kỳ sản phẩm nào khác từ động vật hữu 

nhũ.

Theo luật, những loại thực phẩm (thức ăn tạp nuôi heo) nào là loại 
không được phép cho heo ăn?
• thực phẩm thải bỏ và chất thải từ:

 - nhà máy chế biến và nhà sản xuất 
 - tiệm bán thức ăn (ví dụ: tiệm bánh mì, siêu thị) 
 -  khách sạn, nhà hàng, quán cà phê, tiệm bán thức ăn liền (fast food), tiệm bán 

thức ăn chế biến sẵn (delicatessens), quán ăn trưa 
 - hộ gia đình
 - bãi rác 

• tất cả thịt, thịt thải bỏ và thịt cắt bỏ từ động vật hữu nhũ
• sữa hoặc các sản phẩm từ sữa không phải của Úc trừ phi nhập khẩu để nuôi  

gia súc
• dầu ăn đã qua sử dụng, trừ phi đã được xử lý theo tiêu chuẩn cần thiết  

(xem bên dưới)
• nội tạng
• máu, xương và xác động vật hữu nhũ
• bất kỳ chất thải nào không biết chắc là không có thịt hoặc tiếp xúc với thịt.

Những loại thực phẩm nào là an toàn để nuôi heo? 
• ngũ cốc, trái cây và rau quả, miễn là không tiếp xúc với thịt
• thức ăn nuôi heo sản xuất thương mại
• bột thịt (meat meal) và mỡ động vật, với điều kiện là sản xuất theo Tiêu chuẩn 

Úc về Chế biến Hợp Vệ sinh Sản phẩm Động vật (Hygienic Rendering of Animal 
Products) (AS 5008:2007)

• Sữa Úc hoặc các sản phẩm sữa hay sữa và các sản phẩm sữa nhập khẩu vào Úc 
để chăn nuôi

• dầu ăn đã qua sử dụng, miễn là đã chỉ sử dụng để nấu ăn ở Úc và đã được xử lý 
theo Tiêu chuẩn Toàn quốc về Tái chế Mỡ và Dầu Nấu ăn đã qua Sử dụng dành 
cho Nuôi Động vật (National Standard for Recycling of Used Cooking Fats and Oils 
Intended for Animal Feeds).

Thêm thông tin 
• Truy cập agric.wa.gov.au và tìm ‘thức ăn heo’
• liên lạc với Vanessa Rushworth, Viên chức thú y, qua số 

+61 (0)8 9368 3076 hoặc          

  vanessa.rushworth@dpird.wa.gov.au

Có gì sai khi nuôi heo bằng thực phẩm thải bỏ?

Đừng nuôi heo bằng 
thực phẩm thải bỏ
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