Procedura de eliberare a CO – Certificatelor Zootehnic

 Se verifică dacă Cererea de eliberare a CO (Certificatelor Zootehnice) este întocmită de către
fermierul în a cărei exploatație au fost fătate animalele pentru care se solicită certificatul
(Pașapoartele animalelor).
 Se verifică existența și valabilitatea Contractului de Registru Genealogic cu solicitantul.
 Se verifică dacă se poate dovedi originea pe 2 generații pentru animalele pentru care se solicită
CO (Certificate de Origine).
 Se verifică dacă animalele pentru care se solicită CO îndeplinesc condițiile de eligibilitate
stabilite de către Comisia Tehnică Centrală a Registrului Genealogic pentru rasa Aberdeen
Angus după cum urmează:
Femele:









Se cunoaște greutatea la naștere;
Se cunoaște minim o greutate la 200 de zile și/sau 365 de zile , iar sporul mediu zilnic este de
minim 600 g/zi;
Vârsta minimă – 12 luni;
Provin din tată autorizat pentru montă naturală/însămânțare artificială și testat ADN;
Se cunoaște numele (numele fermei + numele mamei + litera alocată la nivel internațional anului
nașterii + ultimele 3 cifre ale crotaliului )
Se cunoaște originea pe două generații;
Femelele cu o vârsta mai mare de 32 luni trebuie să aibă cel putin un produs notificat.
Se acceptă un grad de consangvinizare de maxim 6,25 % între taurinele din rasa Aberdeen Angus.

Masculi:









Se cunoaște greutatea la naștere;
Se cunoaște minim o greutate la 200 de zile și/sau 365 de zile , iar sporul mediu zilnic este de
minim 900 g/zi;
Sunt testați ADN;
Vârsta minimă 12 luni;
Provin din tată autorizat pentru montă naturală/însămânțare artificială și testat ADN;
Se cunoaște numele ( numele fermei + numele tatălui + litera alocată la nivel internațional
anului nașterii + ultimele 3 cifre ale crotaliului )
Se cunoaște originea pe două generații;
Se acceptă un grad de consangvinizare de maxim 6,25 % între taurinele din rasa Aberdeen Angus.

1. Se verifică Cererea de eliberare a CO (Certificatelor Zootehnice) venită de la fermier.
2. Se verifică Pașapoartele animalelor pentru care se solicită CO
3. Se verifică Anexa 3 / Adeverința de montă / Buletinele de însămânțare, datele acestora trebuie să
coreleze cu Anexa 8, monta să coreleze d.p.d.v. fiziologic cu fătarea .
4. Se verifică data fătări, respectiv crotaliul mamei in Pașapoarte care trebuie să coreleze cu datele
din Anexa 8.
5. Se verifică dacă avem CO și Pașapoartele mamelor și a taților.
6. Se verifică dacă avem autorizația de montă a taurului, dacă monta a fost făcută pe teritoriul
României și se verifică dacă monta a fost făcută în perioada de autorizare a taurului.
7. Se verifică dacă monta este trecută pe CO la vacile venite gestante din străinătate.
8. Se verifică dacă avem Adeverință de montă sau Buletine de însămânțare artificială pentru
taurinele montate pe teritoriul altor țări.
9. Se verifică dacă avem CO al taurului cu care s-a făcut monta.
10. Se verifică și se actualizează în sistemul informatic “BIDAA – Baza Informatică de Date
Aberdeen Angus” , TOATE datele anterior menționate referitoare la animalul pentru care s-a
făcut solicitarea de eliberare a Certificatului Zootehnic precum și a datelor referitoare la arborele
genealogic al părinților materni și paterni (bunici, străbunici, etc.).

