SMR.11. Przestrzeganie norm ochrony cieląt
Lp.

11.1.

Wymogi zgodności

Cielęta powyżej 8 tygodnia życia nie
są utrzymywane w pojedynczych
boksach, z wyjątkiem:
a) gospodarstw utrzymujących mniej
niż 6 cieląt jednocześnie,
b) cieląt chorych,
c) cieląt utrzymywanych z matkami, w
okresie ssania.

11.2.

Kojce, w których cielęta utrzymywane
są pojedynczo mają właściwe wymiary
oraz budowę tj.:
długość - min. 1,1 długości ciała
cielęcia,
szerokość - minimum wysokość w
kłębie cielęcia,
ściany kojca zapewniają kontakt
wzrokowy i fizyczny między cielętami.

11.3.

Kojce, w których cielęta utrzymywane
są grupowo zapewniają, co najmniej:
1,5 m2 – dla cieląt o masie ciała do
150 kg;
1,7 m2 – dla cieląt o masie ciała 151220 kg;
1,8 m2 – dla cieląt o masie ciała
powyżej 220 kg.

11.4.

Pomieszczenia, w których
utrzymywane są cielęta, wyposażenie
tych pomieszczeń oraz sprzęt
używany przy utrzymywaniu tych
zwierząt wykonane są z materiałów
nieszkodliwych dla zdrowia zwierząt
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oraz nadających się do czyszczenia
i odkażania.
11.5.

Instalacja elektryczna w
pomieszczeniach, w których
utrzymywane są cielęta wykonana jest
w sposób określony w przepisach
Prawa budowlanego.

11.6.

W pomieszczeniach, w których utrzymywane są cielęta obieg
powietrza, stopień zapylenia, temperatura, względna wilgotność
powietrza i stężenie szkodliwych gazów utrzymywane są na
poziomie nieszkodliwym dla zwierząt.
W pomieszczeniach, w których utrzymuje się cielęta:
1) stężenie:
a) dwutlenku węgla (CO2) nie
przekracza 3 000 ppm,
b) siarkowodoru (H2S) nie
przekracza 5 ppm;
2) koncentracja amoniaku (NH3) nie
przekracza 20 ppm.

11.7.

Pomieszczenia, w których
utrzymywane są cielęta, wyposażenie
tych pomieszczeń oraz sprzęt
używany przy utrzymywaniu tych
zwierząt są sprawdzane, co najmniej
raz dziennie, a wykryte usterki
niezwłocznie usuwane.

11.8.

Pomieszczenia, w których
utrzymywane są cielęta, wyposażone
są w mechaniczny lub automatyczny
system wentylacji i system ten łączy
się z:
1) systemem alarmowym
sygnalizującym awarię systemu
wentylacyjnego, a system ten jest
regularnie testowany;
2) systemem wentylacji awaryjnej.

11.9.

Cielęta mają zapewniony dostęp do
światła naturalnego lub
pomieszczenia, w których
utrzymywane są cielęta, oświetlone są
przystosowanym dla nich światłem
sztucznym, (co najmniej pomiędzy
godziną 9.00 a 17.00).

11.10.

W celu kontroli pomieszczeń, w
których utrzymywane są cielęta oraz
doglądania umieszczonych w nich
cieląt o każdej porze, pomieszczenia
te wyposażone są:
w stałe
lub przenośne oświetlenie sztuczne.

11.11.

Rolnik dogląda cielęta:
1) utrzymywane w systemie
otwartym, co najmniej raz
dziennie;
2) utrzymywane w pomieszczeniach,
co najmniej dwa razy dziennie.

11.12.

Rolnik otocza opieką chore lub ranne
cielęta i:
- kiedy opieka rolnika nie przynosi
rezultatów, jak najszybciej uzyskuje
poradę weterynaryjną dla każdego z
cieląt,
- w razie potrzeby odizolowuje chore
lub ranne cielęta.
- w przypadku, gdy wymaga tego stan
zdrowia zwierzęcia, zwierzę to
utrzymuje się na ściółce.

11.13.

Cielęta utrzymywane są w warunkach
zapewniających im swobodę ruchu, a
w szczególności możliwość kładzenia
się, wstawania, leżenia.

11.14.

Cielęta nie są utrzymywane na uwięzi,
z wyjątkiem cieląt utrzymywanych
grupowo w porze karmienia nie dłużej

niż jedną godzinę.
11.15.

W przypadku grupowego
utrzymywania cieląt na uwięzi
podczas karmienia, rolnik nie stosuje
do ich wiązania uprzęży, pęt, stelaży,
więzów lub innych urządzeń, które
zmuszają cielęta do przebywania w
nienaturalnej pozycji i powodują
zbędny ból, uszkodzenie ciała albo
śmierć.

11.16.

Pomieszczenia, w których
utrzymywane są cielęta, wyposażenie
tych pomieszczeń oraz sprzęt
używany przy utrzymywaniu tych
zwierząt są czyszczone i odkażane.

11.17.

Rolnik zapewnia, że:
1) odchody cieląt oraz niezjedzone
resztki paszy są usuwane z
pomieszczeń, w których utrzymuje
się te zwierzęta, tak często, aby
uniknąć wydzielania się
nieprzyjemnych woni;
2) pomieszczenia, w których
utrzymywane są cielęta, są
zabezpieczone przed muchami i
gryzoniami.

11.18.

Podłoga w pomieszczeniach,
w których utrzymywane są cielęta jest
twarda, równa i stabilna, a jej
powierzchnia gładka i nieśliska.

11.19.

Miejsce do leżenia dla cieląt jest
wygodne, czyste i odwodnione.
Cielęta w pomieszczeniach
utrzymywane są na ściółce do
ukończenia 2 tygodnia życia.

11.20.

11.21.

Cielęta są karmione paszą
dostosowaną do ich gatunku, wieku,
masy ciała i stanu fizjologicznego.

11.22.

W żywieniu cieląt stosowane są pasze
zawierające taką ilość żelaza, która
zapewnia w ich krwi poziom
hemoglobiny wynoszący, co najmniej
4,5 milimol/litr.

11.23.

W żywieniu cieląt powyżej drugiego
tygodnia życia stosowana jest pasza
włóknista, przy czym dawkę tej paszy
dla cieląt od 8 do 20 tygodnia życia
zwiększa się od 50 do 250 g dziennie.

11.24.

Cielętom nie zakłada się kagańców.

11.25.

Cielęta karmione są, co najmniej dwa
razy dziennie.

11.26.

W gospodarstwie każde cielę
utrzymywane grupowo ma
zapewniony dostęp do paszy
jednocześnie.
Wymóg nie dotyczy gospodarstw, w
których zwierzęta są żywione do woli
lub z elektronicznych stacji
odpasowych.

11.27.

11.28.

11.29.

Cielęta powyżej 2 tygodnia życia mają
zapewniony dostęp do świeżej wody
lub innych płynów zaspokajających
pragnienie.
W przypadku upałów oraz cieląt
chorych zapewniony jest stały dostęp
do świeżej wody.
Wyposażenie i sprzęt przeznaczone do
karmienia i pojenia cieląt umieszczony
jest w taki sposób, aby
zminimalizować możliwość
zanieczyszczenia paszy lub wody.
Cielęta otrzymują pokarm matki
niezwłocznie po urodzeniu, lecz nie
później niż przed upływem 6 godzin.

