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КОНТРОЛНА ЛИСТА
ДОБРОБИТ ТЕЛАДИ НА ФАРМАМА
*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, 47/2014
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Да
ПРОВЕРА УСАГЛАШЕНОСТИ
У објектима у којима се држи телад подови су глатки али не и клизави, површине
подова су тврде, равне и стабилне, и изграђене тако да не проузрокују повреде и патњу
за време стајања или лежања и да одговарају величини и тежини телади
Простор за лежање је удобан,чист и сув и не делује штетно на телад
За телад млађу од две недеље,обезбеђена је чиста, сува и нешкодљива простирка
Простор, просторије и опрема односно објекат у којима се држи и узгаја телад редовно
се чисти и дезинфикује и редовно се уклања фецес,урин и остаци хране
Телад старија од осам недеља држи се у групи
Свако теле има довољно простора да може да се окрене, устане и легне и за њега је
обезбеђена најмања површина пода у односу на телесну масу
Телад се држи у индивидуалним бокесевима, кад ветеринар одреди због здравствених
или етолошких разлога
Индивидуални боксови за телад која се у њима држи из етолошких разлога имају
преграде које омогућују да се телад међусобно види и додирује
Ширина индивидуалног бокса је најмање једнака висина гренеба телета, мерено у
стојећем положају, а дужина индивидуалног бокса је најмање једнака дужини тела,
рачунајући од врха носа до задњег руба седна кости, помножено са 1,1
Ако власник односно држалац узгаја мање од 6 телади ,свако теле има довољно
простора да може да се окрене, устане и легне и за њега је обезбеђена најмања
површина пода у односу на телесну масу.
Телад није све време у мраку
У објектима у којима се држи телад обезбеђено је природно или вештачко осветљење у
складу са физиолошким и потребама понашања телади, које омогућује да у сваком
тренутку може да се обави преглед телади
Вештачко осветљење одговара природном осветљењу и обезбеђено је у периоду од 9
до 17 часова
Телад се не држи везана и није јој стављена брњица
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Телад у групи се држи везана само док се храни млеком или млечним заменама, не
дуже од једног сата
Опрема за везивање не изазива повреду телади и није затегнута, и омогућава
несметано устајање , лежање, стајање и негу тела
Опрема за везивање се редовно прегледа
Исхрана и напајање телади је примерена старости, тежини и физиолошким потребама
животиња у циљу њиховог здравља и добробити
За телад је обебеђена:храна која садржи довољно гвожђа чиме је осигурана просечна
вредност крвног хемоглобина од најмање 4.5 mmol/l; исхрана најмање два пута дневно
и да сва телед у групи истовремено има несметан приступ храни, ако им храна није
стално доступна или се хране без употребе аутоматске опреме за појединачну
расподелу хране; да свако теле прими крављи колострум што пре након тељења , а
свакако у првих 6 сати живота; свежа и чиста вода за пиће све време у случају високе
спољне температуре или кад је телад болесна
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За телад старију од 2 недеље је обезбеђена још и влакнаста храна примереног
квалитета коју конзумирају када желе, с тим да се количина ове хране повећава дневно
почев од 50g до 250g за телад о д 8 до 20 недељ старости; да имају приступ свежој,
чистој и у довољној количини воде за пиће или да се њихова потреба за течношћу
задовољи другом, за напајање примером течношћу.
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Власник односно држалац је обезбедио преглед телади у објекту најмање 2 пута
дневно
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:
_______________________________

