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Podmínky pro přesun býčků kombinovaných plemen na OPB Osík u Litomyšle

Platnost od 1.7.2017
Povinnosti (náklady) chovatele
Veterinární lékař potvrzuje: Plemenní býčci musí pocházet pouze z chovů prostých IBR bez
vakcinace, TBC, BAB, EBL. V den přesunu nejeví klinické příznaky onemocnění. V chovu
se nevyskytuje trichofytóza a žádné onemocnění přenosné na skot.
OPB Osík v souladu s dalšími veterinárními podmínkami požaduje následující vyšetření
s negativním výsledkem, provedená během 14 dní před přesunem:
- jednoduchý tuberkulin test
- IBR serologicky 2 x (poprvé při odběru krve na genomickou selekci, podruhé 14 dní
před přesunem na OPB)
- BVD serologicky (výsledek může být pozitivní)
- BVD virologicky
- Paratuberkulóza serologicky
Tato vyšetření je nutné doložit laboratorním protokolem.
-

Soukromý veterinární lékař potvrdí na osvědčení o přesunu zvířat, že zvíře pochází
z chovu, kde nebyla posledních 36 měsíců zjištěna paratuberkulóza
Býček nebyl napájen směsným mlezivem
Býčci jsou z chovu bez známek oparu lysivého (minimálně 12 měsíců)
Býček musí být koprologicky vyšetřen na přítomnost kokcidií s negativním výsledkem
doručeným do OPB nejpozději 7 dnů před přesunem
Musí být odrohování. V případě nekvalitního odrohování budou náklady na nápravu
stavu veterinářem přeúčtovány chovateli
Býčci musí být řádně označeni.

Zdravotní zkoušky musí být provedeny během 14 dní před přesunem na OPB. Býčka je
třeba držet odděleně od ostatního skotu. V případě jakékoliv pochybnosti o splnění
všech výše uvedených požadavků je pracovník odchovny, pověřený přesunem, oprávněn
vyloučit býčka z přesunu a je povinen tuto skutečnost včetně specifikace závady
neprodleně předat k řešení veterináři Naturalu.
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