Okładka - strona 1

KSIĘGA REJESTRACJI ŚWIŃ
Numer siedziby stada:

P

L

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

1

Dane posiadacza zwierząt:

Jan Kowalski
Imię/imiona, nazwisko albo nazwa posiadacza zwierząt

0

0

-

KOWALEWO

NOWOGRODZKA

13

miejscowość

ulica

nr domu

1

0

0

KOWALEWO

JANOWO

KOWALEWO

kujawsko-pomorskie

poczta

gmina

powiat

województwo

Proszę zapoznać się z objaśnieniami wypełniania kart wsadowych księgi rejestracji wiń zamieszczonymi na stronie 2 i 3 okładki.

Okładka - strona 2

Objaśnienia:
 wypełniać czytelnie długopisem zgodnie z zakresem informacyjnym zawartym na stronie 3 okładki,
 przy rozpoczęciu prowadzenia księgi rejestracji świń wpisać wszystkie posiadane sztuki (grupy świń oznakowane tym
samym numerem identyfikacyjnym),
 karty wsadowe należy wpiąć do okładki i kolejno numerować,
 księgę rejestracji świń należy prowadzić w porządku chronologicznym,
 ewentualnej zmiany wpisów dokonuje się w sposób umożliwiający odczytanie wpisu zmienionego,
 księga rejestracji świń stanowi całość, niedopuszczalne jest usuwanie z niej kart wsadowych,
 kody zdarzeń wpisywać zgodnie z poniższym zestawieniem:

U – urodzenie zwierzęcia
Do – przemieszczenie „do” siedziby stada
Z – przemieszczenie „z” siedziby stada
P – wwóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
W – wywóz poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
PD – padnięcie zwierzęcia
ZN – zabicie zwierzęcia z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej
UG – ubój zwierzęcia w gospodarstwie
`

Okładka - strona 3

Karta wsadowa strona nr:

4

P L

5

Karta wsadowa strona nr:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Nr siedziby stada

Zmiana stanu stada*)

Lp (1)

Stan początkowy
stada – liczba
zwierząt
oznakowanych tym
samym numerem
identyfikacyjnym
(2)

PRZYBYCIE zwierząt „do” siedziby stada

Numer identyfikacyjny zwierząt
(3)

Data przybycia
(4a)

Kod zdarzenia
(4b)

Liczba zwierząt
oznakowanych tym
samym numerem
identyfikacyjnym, które
przybyły do stada
(5)

2014.01.01

1

10

20

PL123456789001

Do

Liczba zwierząt
oznakowanych tym
samym numerem
identyfikacyjnym po
zmianie
stanu stada
(6)

UBYCIE zwierząt „z” siedziby stada
Data ubycia
(8a)

Dane o miejscu „z” którego przybyły
zwierzęta
(7)

Kod zdarzenia
(8b)

Liczba zwierząt
oznakowanych tym
samym numerem
identyfikacyjnym, które
ubyły ze stada
(9)

Liczba zwierząt
oznakowanych tym
samym numerem
identyfikacyjnym po
zmianie
stanu stada
(10)

Dane o miejscu „do” którego
ubyły zwierzęta
(11)

15

5

PL265489756648;
Rzeźnia JUNA; 02-563
KULA; WIŃSKO 56

PL123456789001; JAK
KOWALSKI; 00-520
KOWALEWO; WIKI 13

2014.01.01

2

20

Uwagi
(12)

PL987654321001

Kontrole lub korekty **)
Data

Uwagi dotyczące kontroli lub korekty

Pieczątka, podpis osoby dokonującej
kontroli lub pracownika Agencji Restrukturyzacji Modernizacji
Rolnictwa

