Ulotka dla hodowców utrzymujacych

swinie

Jesli Pan/Pani l-.
hoduje swinie
.
.

-

prosImy o zwrocenle uwagI

Zgodnie

z

przepisami

rozporzadzenia

Ministra

Rolnictwa

1 Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie
l sposobu postepowania
gospodarskich,

przy utrzymywaniu

dla których

w przepisach

normy

Unii Europejskiej

ochrony

wymagan

gatunków

zwierzat

zostaly

okreslone

(Dz. U. 2010, Nr 56, poz. 344

z pózno zm.)
od dnia l stycznia
utrzymywanie

grupowe loch i loszek od czwartego

po pokryciu
proszenia.

2013 r. wchodzi w zycie przepis, nakazujacy

do tygodnia
Nakaz

przed przewidywanym

ten

dotyczy

gospodarstw,

tygodnia
terminem

w

których

utrzymywanych jest 10 lub wiecej loch lub loszek po pokryciu.
Ponadto,

w przypadku

kojca przypadajaca
a) dla loch

- co

kojca powinno

utrzymywania

na jedna

najmniej

grupowego

loch i loszek powierzchnia

sztuke powinna wynosic:

2,25 m2, przy czym nie mniej

stanowic

niz 1,3 m2 powierzchni

stale podloze i nie wiecej niz 15 % tego podloza

-

otwory odplywowe;
b) dla loszek po pokryciu
m2 powierzchni

- co najmniej

kojca powinno

1,64 m2, przy czym nie mniej niz 0,95

stanowic

stale podloze i nie wiecej niz 15 %

tego podloza - otwory odplywowe.
W przypadku

utrzymywania

loch lub loszek po pokryciu

w grupie:

1) do 5 sztuk

- powierzchnia

kojca,

o 10 %;

2) powyzej 39 sztuk - powierzchnia

powinna

byc wieksza

kojca moze byc mniejsza

Dlugosc kazdego z boków kojca powinna wynosic w przypadku
1) do 5 sztuk - co najmniej

-

o 10 %.
grup:

2,41 m;

2) powyzej 5 sztuk - co najmniej

2,81 m.
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Ulotka dla hodowców utrzymujacych
Majac powyzsze

na wzgledzie

loch i loszek od czwartego
przewidywanym
dopuszczalne

tygodnia po pokryciu

terminem
jedynie

proszenia

w gospodarstwach

10 loch lub loszek po pokryciu.
zwierzat

nalezy pamietac,

do grupowego

iz utrzymywanie
do tygodnia

pojedynczo,

loch

skutkowalo

Weterynaryjna

lub

przekazaniem

sprawy

mniej niz

pomieszczen
lub

koniecznoscia
zmniejszenia
ich stanu
9
sztuk
lub
zastosowaniem
maksymalnie
administracyjnego

przed
bedzie

utrzymujacych

Niedostosowanie

utrzymywania

swinie

loszek

dla

bedzie

liczebnego

do

przymusu

przez

Inspekcje

do organów scigania.

-
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