Národní program tlumení salmonel v chovech nosnic pro konzumní vejce
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EpF203
VAKCINACE A REVAKCINACE ŽIVOU ATENUOVANOU VAKCÍNOU
V hospodářství s chovem kuřic určených pro produkci konzumních vajec.
Vakcinace se provádí v době odchovu kuřic a musí být ukončena nejdéle 2-3 týdny před
předpokládanou snáškou. Vakcinace je povinná u kuřic odchovávaných pro chovy nosnic pro
produkci konzumních vajec uvolňovaných do tržní sítě. Vakcinace je prováděna v souladu s
příbalovou informací výrobce.
Chovateli se poskytne příspěvek na vakcinaci a revakcinaci kuřic proti Salmonella Enteritidis
provedenou v rámci vakcinačního programu schváleného KVS SVS. Příspěvek se poskytne
na základě žádosti chovatele a po předložení „Potvrzení o provedeném úkonu povinné
kontroly zdraví“ a dalších účetních dokladů dokládajících náklady vynaložené na nákup
očkovací látky. Do příspěvku za vakcinaci se zahrnují pouze náklady na nákup očkovací látky.
Příspěvek se poskytne po provedení vakcinace či revakcinace hejna ve výši maximálně 1,90
Kč na jednu podanou vakcinační dávku. Příspěvek se poskytne na počet dávek, který je v
souladu s vakcinačním programem schváleným KVS SVS, maximálně však na tři vakcinační
dávky na jednu kuřici.
Žádost o příspěvek za vakcinaci provedenou v roce 2020 je možné podat nejpozději do
15. 2. 2021.

EpF204
VAKCINACE A REVAKCINACE INAKTIVOVANOU VAKCÍNOU
V hospodářství s chovem kuřic určených pro produkci konzumních vajec.
Vakcinace se provádí v době odchovu kuřic a musí být ukončena nejdéle 2-3 týdny před
předpokládanou snáškou. Vakcinace je povinná u kuřic odchovávaných pro chovy nosnic pro
produkci konzumních vajec uvolňovaných do tržní sítě. Vakcinace je prováděna v souladu s
příbalovou informací výrobce.
Chovateli se poskytne příspěvek na vakcinaci a revakcinaci kuřic proti Salmonella Enteritidis
provedenou v rámci vakcinačního programu schváleného KVS SVS. Příspěvek se poskytne
na základě žádosti chovatele a po předložení „Potvrzení o provedeném úkonu povinné
kontroly zdraví“ a dalších účetních dokladů dokládajících náklady vynaložené na nákup
očkovací látky. Do příspěvku za vakcinaci se zahrnují pouze náklady na nákup očkovací látky.
Příspěvek se poskytne po provedení vakcinace či revakcinace hejna ve výši maximálně 1,90
Kč na jednu podanou vakcinační dávku. Příspěvek se poskytne na počet dávek, který je v
souladu s vakcinačním programem schváleným KVS SVS, maximálně však na tři vakcinační
dávky na jednu kuřici.
Žádost o příspěvek za vakcinaci provedenou v roce 2020 je možné podat nejpozději do
15. 2. 2021.

EpFn01
VYŠETŘENÍ SMĚSNÝCH VZORKŮ TRUSU NEBO STÍRACÍCH MANŽET
Vzorek odebraný chovatelem
První směsný vzorek trusu (2 × 150 gramů čerstvého trusu) nebo stíracích manžet (2 páry)
odebraný ve věku 24 týdnů +/- 2 týdny.

EpFn02
VYŠETŘENÍ SMĚSNÝCH VZORKŮ TRUSU NEBO STÍRACÍCH MANŽET
Vzorek odebraný chovatelem
Směsný vzorek trusu nebo stíracích manžet odebraný 1x za patnáct týdnů.

EpFn03
VYŠETŘENÍ TRUSU NEBO STÍRACÍCH MANŽET
Úřední vzorek
Odebírají se 3 směsné vzorky trusu nebo 3 páry stíracích manžet, minimálně u jednoho hejna
jednou ročně v hospodářství s alespoň 1 000 nosnicemi. Jedná se o odběr vzorku, který
nahrazuje vzorek odebíraný chovatelem (EpFn02 nebo EpFn74). Směsné vzorky trusu nebo
stíracích manžet se vyšetřují jako dva vzorky.

EpFn04
VYŠETŘENÍ TRUSU NEBO STÍRACÍCH MANŽET
Úřední vzorek
3 směsné vzorky trusu nebo 3 páry stíracích manžet odebrané ve věku 24 týdnů +/- 2 týdny v
halách, ve kterých byla u předchozího hejna zjištěna přítomnost salmonel. Směsné vzorky
trusu nebo stíracích manžet se vyšetřují jako dva vzorky.

EpFn05
VYŠETŘENÍ TRUSU NEBO STÍRACÍCH MANŽET
Úřední vzorek
5 směsných vzorků trusu případně 5 párů stíracích manžet a 2 vzorků prachu. Vzorek se
odebírá na základě epidemiologického došetřování salmonelózy z potravin. Vzorky se zasílají
pouze do SVÚ Praha - NRL. Vzorky se vyšetřují samostatně, tzn., jedná se celkem o 7 vzorků.

EpFn06
VYŠETŘENÍ TRUSU NEBO STÍRACÍCH MANŽET
Úřední vzorek
3 směsné vzorky trusu nebo 3 páry stíracích manžet odebrané od ostatních hejn nosnic na
hospodářství na základě zjištění výskytu S. Enteritidis nebo S. Typhimurium v některém hejnu
nosnic. Směsné vzorky trusu nebo páry stíracích manžet se vyšetřují jako dva vzorky.

EpFn07
VYŠETŘENÍ TRUSU NEBO STÍRACÍCH MANŽET
Úřední vzorek
3 směsné vzorky trusu nebo 3 páry stíracích manžet odebrané na základě rozhodnutí KVS
SVS. Směsné vzorky trusu nebo stíracích manžet se vyšetřují jako dva vzorky.

EpFn08
VYŠETŘENÍ KONFIRMAČNÍCH VZORKŮ
Úřední vzorek
Konfirmační metoda slouží k vyloučení falešně pozitivního výsledku vyšetření vzorku
odebraného chovatelem. Je založena na bakteriologickém vyšetření 5 směsných vzorků trusu
případně 5 párů stíracích manžet a 2 vzorků prachu. Vzorky ke konfirmačnímu vyšetření se
zasílají pouze do SVÚ Praha - NRL. Vzorky se vyšetřují samostatně, tzn., jedná se celkem o
7 vzorků. Konfirmace se provádí na základě rozhodnutí KVS SVS.

EpFn11
VYŠETŘENÍ VZORKŮ KRMIVA
Úřední vzorek
Vzorek krmiva odebraný na základě rozhodnutí KVS SVS.

EpFn13
VYŠETŘENÍ VZORKŮ VODY NA SALMONELU
Úřední vzorek
Vzorek vody odebraný na základě rozhodnutí KVS SVS.

EpFn15
VYŠETŘENÍ STĚRŮ KE KONTROLE ÚČINNOSTI DEZINFEKCE
Úřední vzorek
Kontrola účinnosti dezinfekce po vyskladnění pozitivního hejna.

EpFn30
VYŠETŘENÍ STĚRŮ PŘEPRAVEK
Vzorek odebraný chovatelem
Odebírá se ze zásilky jednodenních kuřat - 10 stěrů ze stěn přepravek.

EpFn40
VYŠETŘENÍ VZORKU KADÁVERŮ KUŘAT (jednodenní kuřata po přepravě)
Vzorek odebraný chovatelem
Vzorek ze zásilky jednodenních kuřat - odebírají se všechna kuřata uhynulá při transportu,
maximálně však 60 kusů.

EpFn50
VYŠETŘENÍ NA INHIBIČNÍ LÁTKY
Úřední vzorek
5 ks ptáků k vyšetření na přítomnost inhibičních látek, se odebírá vždy SVS při odběru vzorků
ke konfirmačnímu vyšetření.

EpFn70
VYŠETŘENÍ SMĚSNÝCH VZORKŮ TRUSU NEBO STÍRACÍCH MANŽET
Vzorek odebraný chovatelem
Směsný vzorek trusu nebo stíracích manžet odebraný v hejnu 2 týdny před zahájením snášky.

EpFn74
VYŠETŘENÍ SMĚSNÝCH VZORKŮ TRUSU NEBO STÍRACÍCH MANŽET
Vzorek odebraný chovatelem
Směsný vzorek trusu nebo stíracích manžet odebraný jako poslední odběr před vyskladněním
doplňující patnáctitýdenní cyklus kódu EpFn02.

EpFn80
VYŠETŘENÍ TRUSU NEBO STÍRACÍCH MANŽET
Úřední vzorek
3 směsné vzorky trusu nebo 3 páry stíracích manžet odebírané v případě, že hejno bude
využíváno pro produkci konzumních vajec i ve věku vyšším než 80 týdnů. Odebírá se poprvé
ve věku 80 +/- 2 týdny a dále v patnáctitýdenních intervalech po celou dobu další snášky.
Směsné vzorky trusu nebo stíracích manžet se vyšetřují jako dva vzorky.

