Lp.

Wymogi zgodności

13.1.

Zwierzęta znajdują się pod opieką
wystarczającej liczby personelu
posiadającego odpowiednie umiejętności,
wiedzę i kompetencje zawodowe.

13.2.

Rolnik dogląda zwierzęta gospodarskie, co
najmniej raz dziennie.

13.3.

Rolnik wyposażył pomieszczenia, w których
utrzymywane są zwierzęta gospodarskie w
stałe lub przenośne oświetlenie sztuczne,
w celu umożliwienia kontroli tych
pomieszczeń i doglądania umieszczonych
w nich zwierząt o każdej porze.
Rolnik chore lub ranne zwierzęta
gospodarskie niezwłocznie otocza opieką, a
w przypadku, gdy opieka rolnika nie
przynosi rezultatów w miarę potrzeby
odizolowuje oraz niezwłocznie zasięga
porady lekarza weterynarii. Jeżeli wymaga
tego stan zdrowia takiego zwierzęcia,
zwierzę utrzymuje na ściółce.
Rolnik, przechowuje przez okres 3 lat
dokumentację weterynaryjną dotyczącą
przebiegu leczenia, przeprowadzonych
zabiegów weterynaryjnych oraz padłych
zwierząt.
Rolnik utrzymuje zwierzęta gospodarskie w
warunkach zapewniających im swobodę
ruchu, a w szczególności możliwość
kładzenia się, wstawania oraz leżenia.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

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

13.8.

Zwierzęta gospodarskie utrzymywane są w
warunkach nieszkodliwych dla ich zdrowia
oraz niepowodujących urazów, uszkodzeń
ciała lub cierpień.

TAK

NIE

NIE
DOTYCZY

Opis stanu stwierdzonego

13.9.

W pomieszczeniach, w których
utrzymywane są zwierzęta gospodarskie,
obieg powietrza, stopień zapylenia,
temperatura, względna wilgotność
powietrza i stężenie gazów utrzymane są
na poziomie nieszkodliwym dla zwierząt.

13.10.

Pomieszczenia, w których utrzymywane są
zwierzęta gospodarskie, oświetlone są
przystosowanym dla danego gatunku
zwierząt światłem sztucznym lub
zapewniony jest dostęp światła
naturalnego.

13.11.

Rolnik jest obowiązany zapewnić
zwierzętom gospodarskim, utrzymywanym
w systemie otwartym, możliwość ochrony
przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi i zwierzętami
drapieżnymi.
Rolnik jest obowiązany zapewnić, aby
wyposażenie i sprzęt używane przy
utrzymywaniu zwierząt gospodarskich były
sprawdzany, co najmniej raz dziennie,
a wykryte usterki niezwłocznie usuwane.

13.12.

13.13.

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

13.14.

Rolnik karmi zwierzęta gospodarskie paszą
dostosowaną do ich gatunku, wieku, masy
ciała i stanu fizjologicznego oraz w taki
sposób i taką paszą, aby nie powodować
urazów i uszkodzeń ciała lub innych
cierpień.

13.15.

Zwierzęta gospodarskie mają dostęp do

paszy z odpowiednią częstotliwością.
13.16.

Zwierzęta mają dostęp do odpowiedniej
ilości wody/innych płynów zaspokajających
ich zapotrzebowanie.

13.17.

Wyposażenie i sprzęt przeznaczone do
karmienia i pojenia zwierząt gospodarskich
umieszczone są w taki sposób, aby
zminimalizować możliwość
zanieczyszczenia paszy lub wody oraz
ułatwić tym zwierzętom bezkonfliktowy
dostęp do paszy i wody.
Rolnik nie okalecza zwierząt, nie zadaje i
świadomie nie dopuszcza do zadawania
bólu lub cierpień.

13.18.

