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SPRÁVNE POSTUPY KŔMENIA ZVIERAT 

SPÁSANIE PASIENKOV  

Spásanie pasienkov a polí je riadené tak, aby sa minimalizovala kontaminácia potravín 

živočíšneho pôvodu v dôsledku fyzikálnych, biologických alebo chemických 

nebezpečenstiev.  

V prípade potreby sa dodržiava primeraný odpočinok pôdy pred spásaním pasienkov, polí a 

zvyškov po zbere úrody hospodárskymi zvieratami, ako aj pri rotácii pasienkov, aby sa 

minimalizovala biologická krížová kontaminácia hnojom, ak tento potenciálny problém 

existuje, a zabezpečí sa dodržiavanie ochranných dôb pri používaní poľnohospodárskych 

chemických prípravkov.  

 

POŽIADAVKY NA USTAJŇOVACIE PRIESTORY A ZARIADENIA NA KŔMENIE  

Jednotka živočíšnej výroby je navrhnutá tak, aby bolo možné primerane ju čistiť. Jednotka 

živočíšnej výroby a kŕmne vybavenie zariadenia sa čistí starostlivo a pravidelne, aby sa 

predišlo hromadeniu nebezpečenstiev. Chemikálie používané na čistenie a dezinfekciu sa 

používajú v súlade s návodom a skladujú sa oddelene od krmiva a priestorov na kŕmenie.  

Zavedie sa systém na ničenie škodcov, aby sa zamedzilo prístupu škodcov do jednotky 

živočíšnej výroby v záujme minimalizácie možnosti kontaminácie krmiva a podstielky alebo 

ustajňovacích priestorov pre zvieratá.  

Budovy a zariadenia na kŕmenie sa udržujú v čistote. Zavedie sa systém na pravidelné 

odstraňovanie hnoja, odpadového materiálu a ostatných možných zdrojov kontaminácie 

krmiva.  

Krmivo a podstielka používané v živočíšnej výrobe sa často vymieňajú a nesmú splesnivieť.  

 

KŔMENIE  

 

1. Skladovanie  

Krmivo sa skladuje oddelene od chemických látok a iných produktov ako krmivo zakázaných. 

Skladovacie priestory a kontajnery sa udržiavajú čisté a suché a v prípade potreby sa prijmú 

vhodné opatrenia na ničenie škodcov. Skladovacie priestory a kontajnery sa pravidelne čistia, 

aby sa predišlo zbytočnej krížovej kontaminácii.  

Osivo sa skladuje riadne a tak, aby nebolo prístupné zvieratám.  

Medikované krmivo a nemedikované krmivo určené pre rôzne kategórie alebo druhy zvierat 

sa skladuje tak, aby sa znížilo riziko kŕmenia zvierat, ktorým nie je určené.  

 

2. Distribúcia  

Systém distribúcie krmiva v hospodárstve zabezpečuje, aby bolo správne krmivo odoslané do 

správneho miesta určenia. Pri distribúcii a kŕmení sa s krmivom manipuluje tak, aby sa 

zabezpečilo, že nedôjde ku kontaminácii z kontaminovaných skladovacích priestorov a 

vybavenia. S nemedikovanými krmivami sa manipuluje oddelene od medikovaných krmív, 

aby sa predišlo kontaminácii.  

Dopravné prostriedky a kŕmne vybavenie hospodárstva sa čistia v pravidelných intervaloch, 

najmä pokiaľ sa používajú na dodávky a distribúciu medikovaného krmiva.  



 

KRMIVO A VODA  

Voda na napájanie alebo pre podniky vodného hospodárstva má akosť vhodnú pre chované 

zvieratá. Ak existuje dôvod na obavy vzhľadom na kontamináciu zvierat alebo živočíšnych 

produktov prostredníctvom vody,  prijímajú sa opatrenia na vyhodnotenie a minimalizáciu 

nebezpečenstiev.  

Zariadenie na kŕmenie a napájanie musí byť navrhnuté, konštruované a umiestnené takým 

spôsobom, aby sa minimalizovala kontaminácia krmiva a vody. Napájacie systémy sa podľa 

možnosti pravidelne čistia a udržiavajú.  

 

ZAMESTNANCI  

Osoby zodpovedné za kŕmenie a ošetrovanie zvierat majú požadované zručnosti, znalosti a 

kvalifikáciu.  

 


