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Formularz do samokontroli - PRODUCENT
Imię i nazwisko …………………………………........
Adres

…………………………………........
…………………………………........

Nr stada

…………………………………........

Data

…………………………………........

Lp

Wymogi zgodności
TAK

I
1.
2.

3.
4.

II
1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.

NIE

NIE
DOTYCZY

Ocena stanu
UWAGI

Informacje ogólne
Uczestnik Systemu PQS posiada podstawową wiedzę z
zakresu produkcji prosiąt/żywca w Systemie PQS
Uczestnik Systemu spełnił wymogi formalne w zakresie:
- zgłoszenia do Systemu (Formularz zgłoszeniowy)*
- certyfikacji (Wniosek o certyfikację PQS)*
- prawa do posługiwania się logo Systemu (Wniosek o
udzielenie prawa do używania wspólnego znaku
towarowego gwarancyjnego PQS)*
- Sprawdzane są zapisy w formularzu sprzedaży-odbioru
trzody chlewnej PQS
-Przechowywane są wyniki badań produktów, które Uczestnik
Systemu otrzymuje od ubojni/zakładów mięsnych zlecających
przeprowadzenie tych badań
W gospodarstwie znajduje się Regulamin wspólnego znaku
towarowego (logo Systemu)*
W gospodarstwie przestrzegane są wymogi w zakresie
obowiązującego prawa (dokumentacja do wglądu podczas
kontroli i certyfikacji)
Identyfikowalność
Uczestnik Systemu PQS ma nadany numer identyfikacyjny
producenta
Nadany jest numer siedziby stada
Zwierzęta stada podstawowego są oznakowane zgodnie z
systemem identyfikacji zwierząt hodowlanych
Loszki pochodzące z własnego chowu są oznakowane w
sposób umożliwiający ich indywidualną identyfikację
W siedzibie stada wszystkie zakupione świnie są właściwie
oznakowane
Przed sprzedażą wszystkie zwierzęta są oznakowane
numerem stada, z którego pochodzą.
W przypadku jednoczesnej produkcji w Systemie PQS i
tradycyjnej kojce i budynki są odpowiednio oznakowane
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III
1.
2.
3.
4.
4.
5.

IV
1.

2.
3.
4

V
1.

2.

3.

Pochodzenie zwierząt i dokumentacja
Do produkcji prosiąt/tuczników wykorzystywane są
dopuszczalne dla Systemu PQS rasy świń
W gospodarstwie stosowany jest prawidłowy podział na
komponenty mateczne i ojcowskie
Zwierzęta stada podstawowego posiadają dokumenty
hodowlane
Loszki hodowlane pochodzące z własnego chowu posiadają
dokumentację hodowlaną przodków
W przypadku stosowania inseminacji w gospodarstwie są
dostępne zaświadczenia sztucznego unasienniania loch/loszek
W gospodarstwie znajdują się dokumenty umożliwiające
identyfikację genotypu wrażliwości na stres (RYR1) dla stada
podstawowego
Żywienie
W gospodarstwie znajduje się dokumentacja potwierdzająca
rodzaj i pochodzenie pasz stosowanych w żywieniu zwierząt
(receptury, etykiety)
W gospodarstwie jest prowadzona dokumentacja dotycząca
produkcji pasz (receptury)
W gospodarstwie znajdują się zapisy dawek pokarmowych
stosowanych w żywieniu prosiąt/tuczników
W gospodarstwie znajduje się Oświadczenie żywieniowe*,
potwierdzające żywienie zwierząt zgodnie z wymogami
systemu
Obrót przedubojowy - gospodarstwo
W gospodarstwie prowadzony jest prawidłowo obrót
przedubojowy w zakresie
przygotowania zwierząt do transportu
minimalizacji/eliminacji czynników stresogennych
W przypadku jednoczesnej sprzedaży zwierząt objętych
Systemem PQS i spoza Systemu, warunki
transportu
uniemożliwiają mieszanie się obu ww. grup zwierząt
W przypadku transportu zwierząt przez podwykonawcę
(innego niż zakład mięsny) w gospodarstwie znajduje się
umowa na transport zwierząt zgodny z wymogami Systemu
PQS

*Wzory dokumentów dostępne są do pobrania na stronie internetowej www.polsus.pl lub w Biurze
Systemu PQS, ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa.

Data

…………………………………........

Czytelny podpis …………………………………........
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