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Znovu a znovu, otázky týkající se těchto otázek.
1. Co se stane s mrtvými králíky, jak a kde mohou být
zneškodněn?
2. Jak a kde dělá vyšetření uhynulých zvířat?
 

Do 1 . S právním rámcem pro nařízení o vedlejších produktů
živočišného  původu  tvoří VO ( ES )  1069/2009
a  nařízení ( ES )  142/2011  (prováděcí  nařízení). Jsou
ustanovení  pro  požadavek  na  odstranění,  spádové  oblasti  a
poplatky  v  zákoně  realizace  saské  pro  vedlejší  produkty
živočišného původu podle zákona o likvidaci a další  předpisy
týkající se zpracování a odstraňování odpadů neklasifikovaných
k  lidské  spotřebě  některých  vedlejších  produktů
(SächsAGTierNebG) ze dne 9. prosince 2004 (SächsGVBl str.
vyrobený 579).
 

V  detailu,  to  znamená,  králíka  prostřednictvím  příslušného
kafilérie  (TKBA)  likvidován  nebo  může  být  pohřben  na
pozemku. Předpokladem pro  pohřeb  je  to,  že  místní  zákony
nezakazují  to. To  by  bylo  v  případě,  kdy  je  tato  oblast  v
určeném pitné oblasti ochrany vod. Proto se doporučuje, aby
se  před  likvidací  přes  pozemní  konzultaci  s  odpovědným
obecním  úřadem. Dále,  aby  se  zajistilo,  že  mrtvá  těla  jsou
pohřbeny  tak,  že  přístup  je  zabráněno  divoké  zvěře  (Fox  a
mýval, atd). Ale je vhodné provádět TKBA`s mrtvá zvířata. V
Sasku se jedná o TKBA Sasko, který je provozován v okrese
Riesa-  Großenhain. Ona  může  být  dosaženo  na  telefonním
čísle: 035 249 7350th
 



Který  je  registrován  u  Tierseuchenkasse,  bez  ohledu  na  to,
jaká zvířata, u nichž likvidace je zdarma. U všech ostatních 5
centů / kg se vypočítá podle data.
 

TKBA  musí  být  informován  telefonicky  a  bude  vyzvednout
zvířata během krátké doby.
  

. 2:   Mrtvá zvířata měli dostat přesné diagnózy smrti úseku,
který má být dodán. To se obvykle provádí pomocí doporučení
od veterinárního lékaře. Za tímto účelem TA vyplní postoupení
dopis,  který  obsahuje  veškeré  informace  o  portfoliu,  jediné
zvíře,  symptomy  chorobného  procesu,  předošetření,
Erkrankungs a čas smrti,  atd .. To je podán jako průvodního
dokladu  se  zvířetem  v  místě  zkoušky. Mohou  se  zvířata
zabaleny tak, že žádné sekrety z nádoby (plastového sáčku o.
Plastový sáček) unikat. Je možné, že toto musí být zajištěno
druhým vnějším obalu. Zvířata tak baleny u veterináře přímo v
příslušném sbírce  okresního  úřadu (Tel.  Příslušný veterinární
úřad)  nebo  (LUA)  na  zkušebním  místě
Landesuntersuchungsanstalt dané.
 

Bez ohledu na pet vlastníka mohou předkládat přímo ze sbírky
okresního  úřadu  nebo  LUA  zvířat  bez  doprovodných  dopis
veterinárního lékaře. ale zvířata musí být přesně zabaleno, jak
bylo popsáno výše. Forma se pak plní pro zajištění totožnosti
zvířete na místě.
 

V závislosti na tom, zda veterinář se nazývá, nebo se nekoná,
pozici  naleziště  přímo  majiteli  pet  nebo  pet  vlastníka  a
příslušné CK.
 

ale  doporučuje  se,  že  obecně  zavedení  CK,  protože  to
umožňuje  vyhodnotit  a  všechny  potřebné  akce  může  být
přijata rychle.



 

Dipl.vet.med. Frank Scholz
Animal Welfare Officer LV Saska
 

adresy:
 

Účelem sdružení pro renderování Saska (TKBA)
01561 Priestewitz OT Lenz, Staudaer cesta
Telefon: 035249 7350
 

Landesuntersuchungsanstalt (LUA) Dresden
01099 Dresden Jägerstraße 8/10
Telefon: 0351 8 14 40
 

LUA Chemnitz
09111 Chemnitz, Zschopauer Str. 87 
Telefon: 0351 81443 900
 

LUA Leipzig
04158 Leipzig, Bahnhofstrasse 58-60
Telefon: 0351 81444 900

(K 14/07/2016)
  

Poté, co byla v posledních letech, nová verze RHD RHD V2,
došlo v průběhu Francie přicházejí sporadicky v západní části



Spolkové  republiky  Německo,  v  době,  kdy  tam  byl  vysoký
výskyt onemocnění v celé zemi a také v Sasku.
 

Přes  tento  výskyt  vrchovatou  je  naléhavě  zdržet  šíření
poplašných  zpráv. Ne  všechny  zprávy  prostřednictvím
sociálních  sítí,  tiskových  rozhlasové  a  televizní  média  jsou
distribuovány,  odpovídají  skutečnosti. Přesto  je stále  klasická
forma RHD k dispozici,  což vede k propuknutí  a ztrát. Pouze
tím,  že  zkoumá  mrtvá  zvířata  rozlišovat,  jaký  tvar  je. Od
letošního roku se tato studie, která doposud (FLI) mohou být
prováděny pouze na Friedrich Löffler ústavu Riems mohou být
také provedeny v národních vyšetřovacích úřadů Svobodného
státu Sasko (LUA Drážďany, Chemnitz, Lipsko). Náklady studie
činily asi 20 - € 25. Je důležité vyslat mrtvá zvířata za účelem
zajištění  důkazů  o  skutečném  příčinu  smrti  a  šíření
nemoci. Podání může být provedeno veterináři nebo okresních
úřadů.
  

Ale co dělat teď v pořadí  ani otevřít dveře nemoc?  Jak
jsem  a  jiní  psali  v  minulých  letech,  má  systematické
očkování zásob , a tady je kladen důraz na celkový a nikoli
vybraných  zvířat  nejvyšší  prioritou. Pokud  jsou  vakcíny
Monovalentní  inokulovány  v  souladu  s  pokyny  výrobce,
vytvářet  křížové  imunity,  který  chrání  proti  obou  forem. To
znamená, že v případě vakcín z vakcíny Dessau (IDT, Cunivac
RHD)  ,  dva-měřit očkování v intervalu 21 dní . Pak byla
zvířata opakovaně očkována každých 6 měsíců bude.
  

Vzhledem k tomu, v současné době je nedostatek dodávek v
těchto vakcínách je výzva pro používání očkovacích látek z
Francie a Španělska slyšet kdekoliv, podání žádosti o zvláštní
povolení a nákupy kolekce okresních a státních sdružení. Zde
obecně  je  třeba  říci:  Obě  vakcíny nemají  souhlas  k
Německu . Španělská  Vakcína  obsahuje  pouze  součást  RHD



V2. To znamená, že od klasické formy RHD a stále je aktivní,
bude muset být očkováni proti RHD, ani s jinou vakcínou zcela
bezpečnou  přidáním  populace,  použitím  této  vakcíny. Ve
francouzských  vakcín,  existuje  několik,  které  přijímají  obě
složky nebo pouze verzi V2. Tyto vakcíny také žádné významné
účinnosti studie jsou k dispozici. Mělo by se proto uvedené v
Německu   ustoupit schválených očkovacích látek.
  

Podle IDT Biologica Dessau se očekává v srpnu, takže je
k dispozici vakcína znovu.
 

Nezávisle na tom však vždy v souladu s § 11, odstavec 6, bod
2 TierGesG [17] možnost vakcín obsahovaly RHDV-2 antigen
vakcíny  a  registrované  v  zahraničí  pro  odpovídající  indikace
použijí  zvláštní  povolení,  za  předpokladu,  že  žádná  taková
vakcína je k dispozici v celém Německu. To musí být použity v
souladu  s  veterinárním  lékařem  příslušnému  nejvyššího
zemského úřadu.
 

V jednoduché angličtině, to znamená:
 -  Veterinární  lékař  musí  stanovit  konkrétní
akciové být jmenován  tato  výjimka  na  státní  orgán,  s
uvedením počtu zvířat v zájmovém majitelů apod Tato výjimka
není  zadarmo  (70,00  až  100,00  €). Použití  vakcíny  pak
získaný pouze povolené veterinární lékař, který podal žádost,
a platí pouze na požadovanou zásob.
  

- Je také zřejmé, že není možné spustit hromadné objednávky
sdružení (LV, KV, ZDRK) bez porušení právní požadavky.
  

-  LV  rasové  chovatelů  králíků  Sasko  se  nezúčastní  takovým
způsobem.
  

- Pokud si přesto chcete používat tyto vakcíny jsou určeny pro
individuální objasnit svůj pověřený veterinární lékař pro tuto



  
 

Jak vyplývá z doporučení Stálého výboru pro očkování
veterinární  medicíně  (STIKO  Vet)  bez  ohledu  na
doporučení  stávající  Impfleitlinie  pro  malá  zvířata,  a
proto následující:
 -        (viz instrukce výrobce) králíků při co nejdříve, v
čase o dvojnásobný  s jednou z uvedených aplikačních
grundimmunisieren monovalentní celý antigen vakcíny s
odstupem tří týdnů
-        poté revakzinieren zvířat každých šest měsíců.
 -        Kromě  očkování  opatření  obecného  kontrolu
infekcí, zaměřené na zabránění vstupu viru do populací,
esenciální .
  

Konečně,  to  mi  umožňuje  dělat  poznámky. Vzhledem  ke
stávající situaci a nadcházející výstavní sezóny, tak bych silně
naznačují,  znovu se RHD očkování   rekord jako závazek
ve  výstavních  řádů. Nemá  to  smysl  si  stěžovat,  když  se
nemoc padá na nás,  a  stále  máme to  naše výstavních akcí
distribuční platformy.
  

Dipl.vet.med. Frank Scholz
Animal Welfare Officer LV Saxony

Informace  o  osvědčení  o  způsobilosti,  jakož  i  otázky  jsou
v oblasti stahování k dispozici.

http://www.lv-saechsische-kaninchenzuechter.de/index.php?id=31#c874


http://www.lv-saechsische-kaninchenzuechter.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=453&md5=c66e860c80531891ae448f3dff7c12a5346d752a&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjM6IjgwMCI7czo2OiJoZWlnaHQiO3M6NDoiNjAw&parameters%5B1%5D=bSI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQxOiI8Ym9keSBzdHlsZT0ibWFyZ2luOjA7IGJh&parameters%5B2%5D=Y2tncm91bmQ6I2ZmZjsiPiI7czo0OiJ3cmFwIjtzOjM3OiI8YSBocmVmPSJqYXZh&parameters%5B3%5D=c2NyaXB0OmNsb3NlKCk7Ij4gfCA8L2E%2BIjt9
http://www.lv-saechsische-kaninchenzuechter.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=454&md5=56ad82b33df4dbdfdcda849d4b19bd4db4140b07&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjM6IjgwMCI7czo2OiJoZWlnaHQiO3M6NDoiNjAw&parameters%5B1%5D=bSI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQxOiI8Ym9keSBzdHlsZT0ibWFyZ2luOjA7IGJh&parameters%5B2%5D=Y2tncm91bmQ6I2ZmZjsiPiI7czo0OiJ3cmFwIjtzOjM3OiI8YSBocmVmPSJqYXZh&parameters%5B3%5D=c2NyaXB0OmNsb3NlKCk7Ij4gfCA8L2E%2BIjt9


Nová brožura s pokyny ZDRK pro chov ušlechtilých králíků a
doklad  o  odbornosti  jsou  nyní  k  dispozici  prostřednictvím
naší distribuce tiskovin bodu Gaby Dillner      k dispozici.  

 

Stanovisko k vyjádření  Kleintierzüchter  19/20 prodejů
2014 na zvířatech
 
 

Poté,  co  byla  informována  o  TVT  (Veterinary  Association  f.
OZT),  který  byl  přítomen  v  tiskové  zprávě  Spolkového
ministerstva  obrany  č.  177,  29/07/14  chyby,  panuje  velká
nejistota při manipulaci prodej zvířat na výstavách.
 

Ve  výše  uvedeném první  verze  uvedl:  ‚‘  prodeje  obratlovců
(kromě  zvířat)  musí  mít  rovněž  písemnou  informaci  o
základních  potřebách  zvířete  od  srpna  budoucí  majitelé
domácích zvířat. To je informace o přiměřenou výživu a péči o
zvíře, ...... .. "
 

Správně uvádí  v  §  21 (5)  2  zákona Animal  Welfare  „,  ten,
kdo komerčněkromě hospodářských zvířat, je na obratlovcích,
od 1. srpna 2014 musí zajistit, aby v úvodní verzi obratlovce
určitého druhu u příslušných budoucí chovatele domácích zvířat
písemné  informace  o  základních  potřebách  zvířete,  a  to
zejména s ohledem na jeho správnou výživu a péči a chování
vhodného  ubytování  a  druhově  vhodného  pohybu,  jsou
předány zvířete; Toto se nevztahuje na dodání držitele průkazu
způsobilosti podle § 11 odstavec 1 věta 1 číslo 3 písmeno b ve
výše označen rámečkem. "
 

To  představuje  významnou  změnu  v  bisherig  předvídat.  To
proto,  že  většinou  to  není  vůbec  králíků  zemědělce  až  po
profesionální osoby jednající ve shodě. Takže to, co bylo řečeno
již není pravda pro nás závod chovatelů králíků.

http://www.lv-saechsische-kaninchenzuechter.de/index.php?id=16#c52


V  tom  smyslu,  že  odpovědnost  vůči  našim  zvířatům  péče
(zejména v případě změny vlastnictví), ale také pokud jde o
venkovní reklamy pro naše hobby, které je v neposlední řadě
poskytnout  pečlivé  a  zodpovědné  využívání  našich  zvířat  a
živočišných aktivistů za práva a kanceláří žádný bod útoku, by
Doporučuji i nadále uplatňovat postup, jak bylo doporučeno v
Röderau  2014  pro  trénink. To  znamená,  že  s  sebou  na
prodejním  dokladu  indikace,  kde  jsou  k  dispozici  bytové
podmínky. Dále  bych  doporučil  jeho  zpřístupnění  a  dodržet
několik kopií jsou k dispozici, aby je předat na potřebovat kopii
těchto podmínek v obchodě místní veřejnosti.
Myslím,  že  je  to  krok  provést  vůli  ven,  chceme  zajistit
poprodejní  řádných  podmínek  našich  zvířat  a  to  není  jen  o
finančních aspektech nás.
 
  

Lze použít leták o TVT (veterinární asociace pro ochranu zvířat)
obsaženého v systému. ( Www.tierschutz-tvt.de/merkblaetter.html#c138 )
 
 

Frank Scholz 
Vedoucí ochranu zvířat LV Saxony
(K 10/04/2014)
 
 

• 2014.pdf TVT letákové králíci července  

up / na úvod

http://www.lv-saechsische-kaninchenzuechter.de/index.php?id=33
http://www.lv-saechsische-kaninchenzuechter.de/index.php?id=52#
http://www.lv-saechsische-kaninchenzuechter.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/TVT_merkblatt_kaninchen_Juli_2014.pdf
http://www.tierschutz-tvt.de/merkblaetter.html#c138
http://www.lv-saechsische-kaninchenzuechter.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/TVT_merkblatt_kaninchen_Juli_2014.pdf

