Серијски број записника: ___________
Број: 270-323-____________/201__-05

КЛ-24-01/02

КОНТРОЛНА ЛИСТА
ДОБРОБИТ КОКА НОСИЉА - ОБОГАЋЕНИ КАВЕЗИ

*Правилник о условима за добробит животиња у погледу простора за животиње, просторија и опреме у објектима у којима се држе, узгајају и
стављају у промет животиње у производне сврхе начину држања, узгајања и промета појединих врста и категорија животња, као и сдржини и начину
вођења евиденције о животињама ("Сл. гласник РС" бр. 6/2010, 57/2014)
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Члан

ПРОВЕРА УСАГЛАШЕНОСТИ

Објекти су примерено осветљени изграђени тако да све кокошке буду јасно видљиве,
виде једна другу и своју околину и показују уобичајени степен активности; Ако је у
објектима осветљење природно, отвори за светло је изграђен тако да светлост буде
једнако распоређена у простору
У оквиру дневног ритма кокошака носиља, обезбеђено је најмање осам сати
29.4. непрекидног мрака да би се животиње одмориле, а замрачивање и осветљење је
поступно.
29.5. У објектима се избегава јака, стална и изненадна бука
Објекти и опрема редовно се чисте и дезинфикују, уклања се фецес и угинуле
29.6. животиње, а пре поновног насељавања објекта кокошкама носиљама обавезно се
обавља детаљно чишћење и дезинфекција
29.7. Кавези су такви да кокошке носиље не могу да побегну из њих
Кавези са два или више спратова су постављени тако да омогућавају несметану
29.8.
контролу свих кавеза и приступ до сваке кокошке
Врата кавеза су таквог облика и величине да из кавеза може да се извади или у њега
29.9. стави одрасла кокошка носиља,а да јој се тим поступком не проузрокује патња или
озледа
Обезбеђена је површина пода од најмање 750 cm2 за сваку кокошку носиљу, од чега је
600 cm2 корисна површина за кокошку носиљу, висина кавеза, осим висине изнад
33.1.1.
корисне површине за кокошку носиљу, од најмање 20 cm и укупна површина пода која
није мања од 2000 cm2 по кавезу
33.1.2. Oбезбеђено je гнездо
Обезбеђена је простирка која је чиста, сува, од растреситог материјала, која омогућава
33.1.3.
кљуцање и чепркање и која не штети здрављу кокошке носиље
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33.1.4. Обезбеђена је одговарајућа греда дужине најмање 15 цм за сваку кокошку носиљу
Обезбеђена је хранилица дужине најмање 12 цм за сваку кокошку носиљу и систем за
33.1.5. напајање у сваком кавезу, с тим да су најмање две појилице доступне свакој кокошки
носиљи ако се користе капљичне појилице са тацницама за напајање
33.1.6. Кавез је опремљен одговарајућим материјалом за трошење канџи
Пролаз између појединих редова кавеза широк је најмање 90 цм а удаљеност од пода
33.2.
објекта до првог реда кавеза је најмање 35 цм
НАПОМЕНА: Све евидентиране неусаглашености се морају детаљно описати у записнику

КОМЕНТАР ИНСПЕКТОРА:

Усклађено - Да ( бодова - 1 )

;

Није ускалађено- Не ( бодова - 0 )

ПИТАЊА КОЈА СЕ НЕ БОДУЈУ, НЕ РАЧУНАЈУ СЕ У ПРОРАЧУНУ ПРОЦЕНТА РИЗИКА !!!
Класификација ризика у односу на број одговора са "Да":
Незнатан (91-100%), Низак (81-90%), Средњи (71-80%), Висок (61-70%), Критичан (<60%)

Контролисано лице:

Ветеринарски инспектор:

________________________

___________________________

