
Informacje dotyczące ł?!'t9t!c!g ?yylos:i"*3gg:ullsrrąt kierowanych do unoiu

lmię i nazwlsko właściciela lub nazwa

nlejsÓowość nr oośsŚii
od )oczla
łowiat Tmlna

NUmer sreozloy s(aoa

Numery identyfikacyjne
zwierzat

Deklaracje właściciela zwie rząt

zwiefteta wwożone do rzeźni{nazłła' adres' WNI) gatunęk ilość sztuk nr środka trans'ońLl
bro ry ądsś ąypąą931!9 c ze n i a zw i e rząt

Zwlerzęta były leczone nie* tak*
okres stosowania )k'es karąndi

od do
Stosowane preparaty lecznicze od do

od do
od dr

imie I nazwisko lek.weL orowadzaceao leczanie adll'Ś
Info rm acJe dÓtycnące Występowan ia ćh o rób zakaź 4 ych

Gosp. obięte iest prggramem kontroli chorobv Auieszkyeqo*** tak* nie*
Gospodarstwo położone na obszarue objętym ograniczeniami ze względu na wystąpienie
chorobv zakbżnei ałńerzaL sDocvficznei dla daneoo oatunku tak* nie*
GosDodarstwo było obieie rvcorem zwalceania chorób zakaźnvch tak* nie*

Naanva chorobv oatunek zwienal czas tnniania
od do
od do

.- InformacJe.,dptyczą.ceż.Wleniazwłenąt
zwieżęąpyły karnionę pa zą po Ż:lws{Qa|pą!ąĄryĘ9|lę gospodarstwo*

NaZ!,}a i adręs zakŁadu ńr za kładuln t gospod ilstwa

Stosowane dodatki paszowe

data Nazwa dodatku paszoweqo

l nforn aele dotycząee badań mÓ n itaringowych
W gospodarstwie pobierano do badań

monitorinoowvch Krewi' mocz*' woda* mlekÓń środki żvwieniż żwierŻ2tą
Informacje dotyczące pocń]ętych środków kontroli

włiaściwego stosowania

]odatków paszovvych 'Ekówwetełynwlnvch

iak* nie* :ak* nie*
Infarmacie dotyiząće pragramÓvl! !|adzoru t kontrol|

Go€podarstwo posiada plogramy dotyozące naduoru i kontloli z zakresu:

zdrowia zwierzął dobrostanu zułiełząt
zdrowla roślln maiących wpływ

na Żdlowie człowleka
czynnikÓw

od^ąiel,zęcych charakteru I pochodzanla paszy

tak' nie' takł nls* takł nie* iak" nie* tak' nle*

Czy w gospodarstwie stwierdlono dodatnie wyniki badań Nie+ Tak*

Jeżeli tek to podać kiedy i jakie:

Dal€ czyternv podpls właŚcicłela A^liefząt

Wypelnia zakład
uboju zwierząt

Podpb osoby przyimuiąĆei zwianeta do uboiudata dostarczenia do ubolu data ubaiu

Wypełnia urzędowy
hł€ru-wetenłnarii

Podpjs urzę4owega łekarza vrebrvnarii

data badanla
paedubajowego PoL dz,

' r#qpot rebr€ s'{l'eś'rć
'lłDh rłlaśa*eJ.otipowierizi wsrawić łirerę i
*n Tzn., źe są poble.ane próbki krwi na badanie w klerunku chrftby Aujeszkyego


