
lnformacje dotyczqce laricucha 2ywnoSciowego zwienqt kierowanych do uboju

lmie i nazwisko wlasciciela lub nazwa

?r Dosesr/

\od )oczta

,owiat Tmtna
r\umer sreozroy slaoa
nochorlzenia zwicrzal

Numery identyfikacyjne
zwieual

Dekla racie wlaSciciela zwieeat

Zwierzeta wwozone do rzezni (nazwa, adres, WNI) gatunek llo'c sztuk nr Srodka transportu
lnformacje dotyczqce leczenia zwierzEt

Zwierzeta bviv leczone nie* tak*

Stosowane preparaty lecznicze

okres stosowania )kres karencii

od do
od do
od do
od do

imie i nazwisko lek. weL prowadzacego leczenie adres

lnformacie dotvczace wvsteoowania chor6b zakainvch
Goso. obiete iest orooramem kontroli chorobv Auieszkveoo*** tak- nie*
Gospodarstwo poloZone na obszarze objqtym ograniczeniami ze wzglgdu na wystqpienie
ch oro bv zaka2nei zwiezal. soecvf i czn ei d la da n eoo o atu n k u tak* nie*
3ospodarstwo bylo obiete ryqorem zwalczania chor6b zaka2nvch tak- nie*

Nazwa chorobv oatunek zwierzal czas trwania
od do
od do

I nfo rm ac ie dotvczace 2vw i en i a zw i erzat
Zwierzeta bvlv karmione oasza oochodzacaz'. wvtw6rni oasz/wlasne oosoodarstwo"

Nazwa i adres zakladu n r z a kla d u/n r o o s Dod a rstw a

Stosowane dodatki paszowe

data Nazwa dodatku paszoweqo

lnformacje dotyczace badart mon itoringowych
W gospodarstwie pobierano do badaf

monitorinoowvch Krew*' moczt* woda*' mleko** Srodki zwienia zwierzat**

lnformacie dotvczace podietvch Srodk6w kontroli

wlaSciwego stosowania

lodatk6w paszowych 'ek6w wetervnarvinvch

ak* tie* ak* nie*
lnformacie dotvczace prosramow nadzoru i kontroli

Gospodarstwo posiada proqramy dotyczace nadzoru i kontroli z zakresu:

zdrowia zwienEt dobrostanu zwierzEt
zdrowia ro5lin majAcych wpw

na zdrowie czlowieka
czynnik6w

odzwierzQcych
charakteru i pochodzenia paszy

tak- nie* tak- nie. tak. nie* tak. nie' tak* nie*

Czy w gospodarstwie stwierdzono dodatnie wyniki badafi Nie* Tak*

Jezeli tak to podad kiedy i jakie:

Data Czvtelnv podpis wlai;ciciela zwieEat

Wypelnia zaklad
uboju zwierzqt

PodDis osobv Drzvimuiacei zwierzeta do uboiudata dostarczenia do uboiL data uboju

Wypelnia uzqdowy
lekarz weterynarii

Podois uzedoweoo lekarza wetervnarii

data badania
przedubojowego Poz. dz.

* Niepotnebne skre5fie

"" Dla wlaSciwej odpowiedzi wstawi6 literQ X
*** Tzn.,2e sq pobierane pr6bki ktwi na badanie w kierunku choroby Aujeszkyego


