Podmínky pro naskladnění býčků masných plemen skotu na OPB Cunkov
Vyhláška č. 380/2003 Sb., závazný pokyn KVS a interní podmínky OPB Cunkov nařizují před přesunem býka na
OPB Cunkov provést následující vyšetření (ne starší 2 až 3 týdny před přesunem):






tuberkulinace jednoduchá
serologické vyšetření krve na
- brucelózu
- leukózu
- IBR /ELISA/
- paratuberkulózu
- leptospirózu
- BVD
virologické vyšetření krve na BVD /izolace viru nebo vyšetření na virový antigen/
serologické vyšetření matky býčka na paratuberkulózu (ne starší 2 – 3 týdny před přesunem)

U všech výše uvedených vyšetření je požadován negativní výsledek kromě serologického vyšetření na BVD.
Nutné doložit kopii laboratorního protokol!
Další úkony nutné pro přesun býků do odchovny:
1. Býk musí být tzv. „v imunitě“ (tzn. vakcinace proti trichofytóze a chřipce) minimálně 1 měsíc před
přesunem na OPB.
2. Býk bude odčerven, datum odčervení a název použitého přípravku bude uvedeno na veterinárním
osvědčení.
3. 2 x vakcinace proti trichofytóze inaktivovanou vakcínou TRICHOBEN AV v rozmezí 14 dnů
4. 2 x vakcinace na chřipku BOVILIS BOVIPAST RSP , BIOBOS nebo BioBos Respi 3 v rozmezí 21 dnů
- Odchovna požaduje záznam o vakcinacích potvrzený veterinářem v kartě býka (trichofytóza,
chřipka)
5. Býk bude mít zavedený nosní kruh (minimálně měsíc před naskladnění na OPB)
6. Býk bude odrohován (kromě plemen Salers a Aubrac)
7. Původ býka v ústřední evidenci bude souhlasit s analýzou DNA.
8. Býci obtížně zvladatelní (rabiátní) nebudou naskladněni na OPB
Podmínka: Býk musí pocházet z chovu prostého IBR, BAB, EBL, TBC – potvrzeno v atestu.
(formulace – býk pochází z chovu prostého BAB, EBL, TBC, IBR).
Pokud nebudou výše uvedené údaje uvedeny ve veterinárním osvědčení, není možno býka přijmout na OPB Cunkov.

!Ověření paternity + analýzu DNA zaslat OPB Cunkov s.r.o. a řediteli plemenné knihy p. Kopeckému
nejpozději do zahájení přípravného období!
(v případě nesplnění této podmínky bude býk vyřazen a majitel je povinen býka z OPB Cunkov na své náklady odsunout)
Dopravu býka na OPB Cunkov hradí chovatel. OPB Cunkov s.r.o. v případě zájmu zajišťuje dopravu zvířat (dle vytíženosti
trasy).
V případě smluvního odchovu – varianta 50/50 – se OPB Cunkov s.r.o. podílí 50% na těchto nákladech.
V případě prodeje býka OPB Cunkov s.r.o. je doprava na OPB v režii OPB Cunkov s.r.o.
Ing. Pavel Kozák
OPB Cunkov s.r.o.
Mob. 777 346 045

Termíny naskladnění na OPB v sezoně 2017/2018
Turnus

Narození býků

I.turnus

1.10.2016 – 31.12.2016 Do 27.8.2017

28.8.2017 – 25.9.2017

II.turnus

1.1.2017 – 31.3.2017

Do 24.10.2017

25.10.2017 – 22.11.2017 23.11.2017 – 23.3.2018

III. turnus

1.4.2017 – 30.6.2017

Do 25.12.2017

26.12.2017 – 23.1.2018

24.1.2018 – 24.5.2018

Do 24.4.2018

25.4.2018 – 23.5.2018

24.5.2018 – 21.9.2018

IV. turnus 1.7.2017 – 30.9.2017

Naskladnění na OPB Přípravné období

VZOR karty býka s uvedením vakcinací proti trichofytóze a chřipce:

Test
26.9.2017 – 24.1.2018

