Kontrolný orgán:
ŠVPS SR

Správa z kontroly – ochrana teliat

Meno:

Modul 16

Číslo podniku:

Požiadavka 16.1: Potreba plochy pri ustajnení v skupinách

16.1.1. Má každé teľa s hmotnosťou do 150 kg k dispozícii plochu minimálne 1,5m2?

 áno

 nie

16.2.1. Majú boxy šírku min. 90 cm, s povolenou odchýlkou 10% alebo výšku minimálne  áno
0,80-násobok výšky v kohútiku a majú perforované bočné steny?

 nie

Požiadavka 16.2: Potreba plochy pri individuálnom ustajnení

Požiadavka 16.3: Novo vybudované zariadenia na chov
16.3.1. Sú dodržané stanovené rozmery pre individuálne ustajnenie?

 áno

 nie

16.3.2. Sú dodržané stanovené rozmery pre ustajnenie v skupinách?

 áno

 nie

16.3.3. Nie sú teľatá staršie ako 8 týždňov ustajnené individuálne?

 áno

 nie

16.4.1. Bola dodržaná povinnosť tolerovať a spolupracovať pri kontrolách Európskej únie?  áno

 nie

Požiadavka 16.4: Povinnosť tolerovať a spolupracovať pri kontrolách

Požiadavka 16.5: Priestory ustajnenia
 áno

 nie

16.5.2. Nehrozí žiadne nebezpečenstvo elektrických nárazov z dôvodu voľne ležiacich  áno

 nie

16.5.1. Sú použité stavebné materiály pre zvieratá bezpečné a dajú sa ľahko čistiť?

káblov a pod.?
 áno

 nie

16.5.4. Kontrolujú sa automatické zariadenia 1-krát denne a odstraňujú sa eventuálne  áno

 nie

16.5.3. Zabezpečujú technické zariadenia zdravú klímu v maštali?

poruchy?
16.5.5. Je k dispozícii vhodný záložný systém a funkčný poplašný systém?

 áno

 nie
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Požiadavka 16.6: Osvetlenie

16.6.1. Je k dispozícii dostatočné osvetlenie, pri ktorom sú dobre čitateľné ušné značky?

 áno

 nie

 áno

 nie

16.7.2. Sú choré/zranené teľatá okamžite ošetrené príp. je ich stav konzultovaný s  áno

 nie

Požiadavka 16.7: Kontrola a zaopatrenie chorých zvierat
16.7.1. Sú teľatá denne kontrolované (1-krát denne pri ustajnení / 2-krát denne pri voľnom
chove)?

veterinárnym lekárom?
 áno

 nie

 áno

 nie

 áno

 nie

 áno

 nie

16.10.1. Nie sú podlahy klzké, sú prispôsobené hmotnosti teliat a neexistuje  áno
nebezpečenstvo poranenia teliat?

 nie

16.10.2. Majú teľatá do dvoch týždňov podstielku?

 áno

 nie

16.11.1. Je obsah železa v krmive dostatočný na to, aby bola zaručená priemerná hodnota  áno
hemoglobínu v krvi minimálne 4,5 mmol/l?

 nie

16.7.3. Ak je to potrebné, sú choré/zranené zvieratá izolované?
Požiadavka 16.8: Voľnosť pohybu
16.8.1. Je umožnené bezproblémové ležanie, státie a čistenie sa?
16.8.2. Dodržuje sa zákaz priväzovania?
Výnimka: teľatá ustajnené v skupinách smú byť priviazané na 1 hodinu pri napájaní, ak
neexistuje nebezpečenstvo poranenia..
Požiadavka 16.9: Hygiena
16.9.1. Sú maštale držané v čistote? (predchádzanie chorobám)
Požiadavka 16.10: Kvalita podláh

Požiadavka 16.11: Výživa

Požiadavka 16.12: Zákaz náhubkov
16.12.1. Dodržuje sa zákaz náhubkov?
 áno

 nie
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Požiadavka 16.13: Kŕmenie
16.13.1. Sú zvieratá kŕmené 2-krát denne a je pri ustajnení v skupinách zabezpečené, aby
mali všetky zvieratá prístup ku krmivu v rovnakom čase?

 áno

 nie

 áno

 nie

 áno

 nie

 áno

 nie

Požiadavka 16.14: Prístup k vode
16.14.1. Je neustále k dispozícii dostatočné množstvo čerstvej vody?
Požiadavka 16.15: Kŕmne a napájacie zariadenia
16.15.1. Sú kŕmne a napájacie zariadenia stále čisté?
Požiadavka 16.16: Kravské mledzivo
16.16.1. Dostávajú teľatá do prvých 6 hodín po narodení kravské mledzivo?

Priestor pre vysvetlenia (prosím vždy uveďte číslo príslušnej požiadavky)
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