
"ZAPISNIK O VZDRŽEVANJU STATUSA"

Splošno

Številka odločbe o priznanju statusa črede proste BVD:

DA NE

Identifikacija in registracija živali

Vse živali na gospodarstvu so označene v skladu z veljavnimi predpisi

Vodenje evidenc

Imetnik živali na gospodarstvu vodi Register živali na gospodarstvu

Imetnik živali na gospodarstvu vodi Dnevnik veterinarskih posegov

Zdravstveno stanje črede

V čredi v preteklih 12 mesecih ni bila potrjena BVD

Nobena žival na gospodarstvu ne kaže kliničnih znakov, na podlagi katerih se lahko posumi na BVD
Čreda mora biti na gospodarstvu, pašniku, sejmu, razstavi ali drugi lokaciji, ne glede na lastništvo, 
ločena z naravnimi ali fizičnimi ovirami od drugih gospodarstev, pašnikov ali drugih lokacij oziroma čred, 
ki imajo nižji zdravstveni status glede BVD, tako da je onemogočen neposreden stik med živalmi 
različnega zdravstvenega statusa
Na gospodarstvu je možna ločena nastanitev živali - izolacija živali
V čredo je bilo vključeno le govedo iz čred, prostih BVD, oziroma govedo, ki je bilo pred vključitvijo v 
čredo 30 dni v izolaciji; v tem času, vendar ne prej kot 21 dni po začetku izolacije, pa sta bili na živalih 
opravljeni preiskavi za dokaz specifičnih protiteles BVD ter virusa BVD in so bili rezultati teh preiskav 
negativni
Nobeno govedo v čredi ni bilo v stiku z govedom, ki ne izhaja iz črede, proste BVD, ali govedom z 
nižjim zdravstvenim statusom glede BVD

Reprodukcija
Za osemenjevanje živali na gospodarstvu se uporablja le seme bikov iz črede proste BVD, oziroma 
bikov, ki so dokazano prosti BVD
Za naravni pripust se uporabljajo le biki, ki izhajajo iz črede, proste BVD, oziroma biki, ki so dokazano 
prosti BVD

Serološke preiskave
V čredi je bila pri vseh živalih v starosti od 7 do 13 mesecev oziroma v naslednjem 6-mesečnem 
starostnem obdobju opravljena serološka preiskava z negativnim rezultatom, pri čemer od zadnje 
preiskave v čredi ne sme preteči manj kot 11 in ne več kot 13 mesecev

LISTA PREVRJANJA ZA VZDRŽEVANJE STATUSA ČREDE, PROSTE BVD

na podlagi opravljenega pregleda črede v skladu z določbami 5. člena Pravilnika o pogojih za priznanje, pridobitev 
in vzdrževanje statusa črede, proste goveje virusne diareje, Verzija 1

IMETNIK ŽIVALI (ime in priimek, naslov)

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

KMG-MID in GMID
 ……………………………………………………….

ŠTEVILO GOVEDI: ………………………………….

DATUM: ……………………………………………..

PODPIS IMETNIKA: PODPIS VETERINARJA:

VETERINARSKA ORGANIZACIJA (žig)
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