Серијски број записника: ___________

V.1

Број: 270-323-____________/201__-05

КОНТРОЛНА ЛИСТА
ДОБРОБИТ СВИЊЕ НА ФАРМАМА-НЕРАСТОВИ, КРМАЧЕ, СИСАНЧАД И ПРАСАД
*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 и 57/2014

Бр. члан
ПРОВЕРА УСАГЛАШЕНОСТИ
16.1. У објектима где су смештене свиње подови су глатки али не и клизави
1

Површине подова које нису покривене простирком су тврде, равне, стабилне и
изграђене тако да не проузрокују повреде и патњу за време стајања или лежања и да
одговарају величини и тежини свиња
Свиње имају приступ лежишту, а лежиште је удобно, чисто и суво тако да не делује
штетно на свиње
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16.2.

3

16.3.

4

16.4.

Простор у коме се држе и узгајају свиње је такав да свиње могу међусобно да се виде
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17.1.

6

17.2.

7

17.3.

8

17.4.
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17.5.

Залучена прасад, товљеници, супрасне назимице и крмаче држе се у групи
За свако залучено прасе или товљеника обезбеђена је најмања површина пода у односу
на телесну масу
Најмања површина пода која је обезбеђена за сваку супрасну назимицу износи 1,64
m², а за сваку крмачу 2,25 m²
Ако се у групи налази мање од 6 супрасних назимица и / или крмача, површина пода
је увећана за 10% по животињи
Ако се у групи налази 40 и више супрасних назимица и / или крмача, површина пода је
мања за 10% по животињи
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17.6.

11

18.1.
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18.2.
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19.1.

За сваку супрасну назимицу обезбеђен је чврст под у површини од најмање 0,95 m² од
површине пода, а за сваку супрасну крмачу чврст под у површини од најмање 1,30 m²
од површине пода, а највише 15% површине пода могу да заузимају дренажни отвори
За поједине категорије свиња које се држе на поду са бетонским решеткама, обезбеђен
је највећи размак између решетки
Најмања ширина бетонских решетки за сисанчад и залучену прасад износи 50 mm, а за
товљенике, назимице и крмаче 80 mm
Свиње се не држе у мраку све време

Да

Не

Коментар
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19.2.
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20.1.
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21.1.
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22.1.
22.2
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22.3.
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23.1.
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24.1.
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24.2.
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24.3.
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24.4.
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24.5.
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24.6.
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25.1.
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25.2.
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25.3.
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25.4.
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26.1.

У објектима са вештачким осветљењем свињама је обезбеђено осветљење од најмање
40 лукса (lx), најмање осам сати дневно
У објектима у којим се држе свиње бука није виша од 85 децибела (dB) и избегава се
стална и изненадна бука
Свиње које су агресвне према другим свињама држе се у индивидуалним боксевима
који су довољно велики да свиња може без тешкоћа да се окрене, устане и легне.
Свиње се хране најмање једном дневно
Свиње се хране истовремено ако им храна није стално доступна или се хране без
употребе аутоматских уређаја за појединачну расподелу хране
Свиње старије од 2 недеље све време имају приступ свежој, чистој и у довољној
количини воде за пиће
Свињама је на располагању слама или други идговарајући материјал односно предмети
за задовољење њихових етолошких потреба да би се спречило гризење репова и други
поремећаји њиховог понашања.
Интервенције на свињама које се не изводе у циљу лечења или у дијагностичке сврхе,
као и оне које се не односе на прописано обележавање које могу да проузрокују
повреде или губитак осетљивог дела тела или промену грађе костију, се не обављају
Изузетно се врше поједине интервенције
Скраћивање репова и зуба обавља се само када постоји опасност од повреда и
повређивања вимена крмача, ушних шкољки или репова других животиња
Да би се избегло извођење интервенција спроводе се мере за спречавање грижења
репова и других поремећаја у понашању свиња односно обраћа се пажња на окружење
у коме свиња живи и густину њихове насељености, и на основу тога мењају неповољни
животни услови или начин њиховог узгајања
Интервенције обавља ветеринар или друго обучено лице под надзором ветеринара
Кастрацију и скраћивање репова прасади старије од 7 дана обавља само ветеринар уз
употребу анестезије и дуготрајне аналгезије
Нерастови се узгајају у боксовима који су изграђени тако да нераст може да се окрене
без тешкоћа, да може да чује, види и нањуши друге свиње
Површина пода бокса за одраслог нераста износи најмање 6 m²
Бокс у коме се држи нераст намењен и за припуст, површина пода за одраслог нераста
износи најмање 10 m²
Зидови између боксова довољно су високи да спрече нераста да се успне или искочи у
други бокс
Крмаче и назимице се држе у групама од четврте недеље након осемењавања до
последње недеље пре очекиваног прашења
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26.2.

Крмаче и назимице се не везују
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26.3.

У објекту у коме се узгаја мање од 10 крмача и назимица , држе се у индивидуалним
боксовима, тако да имају довољно простора да могу да се окрену без тешкоћа
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26.4.

Странице бокса у коме се налази група свиња су дуже од 2,8 m, а ако се у групи налази
мање од шест животиња странице бокса су дуже од 2,4 m

34

26.5.

Предузимају се све мере да између свиња у групи не дође до испољавања агресивности
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26.6.
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26.7.
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26.8.
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26.9.
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26.10.
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27.1.

Сисанчад је смештена у довољно загрејаном простору који је чист, сув и удобан
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27.2.

Простор за лежање је покривен сламом или другим одговарајућим материјалом,
довољно простран и омогућено је да се сва прасад истовремено одмара
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27.3.

Ако се крмаче држе по укљештеном систему прасад има довољно места за несметано
сисање
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27.4.
27.5.

Прасад се залучује после 28 дана старости
Изузетно прасад се залучује: после 21 дана старости ако се пребацује у очишћене и
дезинфиковане објекте који су одвојени од објеката за крмаче; и пре 21 дана старости
ако је то потребно због добробити или здравља крмача или прасади
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28.1.
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28.2.

Супрасне крмаче и назимице се, уколико је то потребно, подвргавају третману
уклањања ендопаразита и ектопаразита, а пре смештања у боксове за прашење су
темељно опране и очишћене
Недељу дана пре предвиђеног датума прашења, супрасним крмачама и назимицама се
обезбеђује чист и сув простор за одмор, као и одговарајући материјал од ког су
изграђена места за прашење
Свакој супрасној крмачи и назимици за лежиште је обезбеђен довољно велик простор
за несметано прашење и за помоћ при прашењу
Боксови за прашање имају преграду којом се простор за прашење одваја од преосталог
дела бокса
Свим супрасним свињама обезбеђено је довољно хране са високим садржајем целулозе
и довољно хране богате енергијом, како би животиње биле сите и задовољиле потребу
за жвакање

Прасад једне крмаче, старости од четврте до десете недеље, пребацују се у групе што
пре након залучења
При формирању групе прасади предузимају се све потребне мере за спречавање
међусобних борби које прелазе границе прилагођавања

28.3.

Прасад и товљеници чине стабилне групе и минимално се мешају са другим групама
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28.4.

Ако је при формирању групе потребно мешати прасад која се нису навикла једна на
другу, то се чини што пре, а најкасније седам дана после залучења и тада је обезбеђено
да прасад може да бежи и скрива се од остале прасади како би се смањила агресивност
прасади при мешању
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28.5.

Када се утврде знаци упорне борбе између прасади, додаје се слама у бокс или други
материјал за истраживање и игру, а нарочито се агресивне јединке издвајају из групе
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28.6.

Употреба умирујућих средстава за агресивну прасад спроводи се само у изузетним
случајевима, када одобри ветеринар
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НАПОМЕНА: Све евидентиране неусаглашености се морају детаљно описати у записнику

Остварен број бодова:
(сваки одговор са "Да" носи 1 бод)
Незнатан (91-100%), Низак (81-90%), Средњи (71-80%), Висок (61-70%), Критичан (<60%)

Контролисано лице:
_______________________________

Ветеринарски инспектор:
_______________________________

