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12.1.

Wymogi zgodności

TAK

NIE

NIE
DOTYCZY

W przypadku grupowego utrzymywania warchlaków, tuczników,
knurów, loch i loszek po kryciu minimalna powierzchnia na 1
sztukę wynosi:
warchlaki i tuczniki:
do 10 kg - 0,15m2
powyżej 10 kg do 20 kg - 0,2 m2
powyżej 20 kg do 30 kg - 0,3 m2
powyżej 30 kg do 50 kg - 0,4 m2
powyżej 50 kg do 85 kg - 0,55 m2
powyżej 85 kg do 110 kg - 0,65 m2
powyżej 110 kg – 1 m2
knurki i loszki hodowlane o masie
ciała 30-110 kg - 1,4 m2,
lochy - 2,25 m2 przy czym:
lochy prośne mają zapewnione
minimum 1,3 m2 stałego podłoża, a
otwory odpływowe na tej powierzchni
nie stanowią więcej niż jej 15% (w
przypadku utrzymania na rusztach),
powierzchnia kojca, w którym
utrzymywane jest do 5 sztuk loch jest
zwiększona o 10%,
powierzchnia kojca, w którym
utrzymywane jest powyżej 39 sztuk
loch może być zmniejszona o 10%,
loszki po pokryciu - 1,64 m2, przy
czym:
loszki prośne mają zapewnione
min.0,95 m2 stałego podłoża, a
otwory odpływowe na tej powierzchni
nie stanowią więcej niż jej 15% (w

Opis stanu
stwierdzonego

przypadku utrzymania na rusztach),
powierzchnia kojca, w którym
utrzymywane jest do 5 sztuk loszek po
pokryciu jest zwiększona o 10%,
powierzchnia kojca, w którym
utrzymywane jest powyżej 39 sztuk
loszek może być zmniejszona o 10%,
12.2.

Betonowa podłoga szczelinowa w
pomieszczeniu zapewnia:
Otwory w podłodze:
prosięta – nie więcej niż 11 mm;
warchlaki, loszki hodowlane, knurki
hodowlane - nie więcej niż 14 mm;
tuczniki - nie więcej niż 18 mm;
loszki po pokryciu, lochy - nie więcej
niż 20 mm.
Szerokość beleczek w podłodze
prosięta i warchlaki - co najmniej
50 mm;
pozostałe grupy - co najmniej 80 mm.

12.3.

Świń nie utrzymuje się na uwięzi

12.4.

W gospodarstwach utrzymujących
ponad 9 sztuk loch i loszek prośnych
w kojcach grupowych minimalna
długość każdego z boków kojca
wynosi w przypadku grup:
do 5 sztuk w kojcu - 2,41 m;
powyżej 5 sztuk w kojcu - 2,81 m.

12.5.

Świniom zapewniono stały dostęp do
materiałów i przedmiotów
absorbujących ich uwagę,
w szczególności słomy, siana, drewna i
trocin, o jakości niewywierającej

szkodliwego wpływu na ich zdrowie.
12.6.

12.7.

12.8.

Świnie karmi się, co najmniej raz
dziennie, a jeżeli utrzymuje świnie
grupowo – zapewnia im się dostęp do
paszy w tym samym czasie.
Lochom w okresie między
odsadzeniem prosiąt a okresem
okołoporodowym i loszkom, zapewnia
się wystarczającą ilość pokarmu
wysokoenergetycznego oraz pokarmu
objętościowego lub wysoko
włóknistego.
Świnie chore, zranione, wykazujące
agresję lub atakowane przez inne
zwierzęta czasowo oddziela się od
grupy i utrzymuje pojedynczo.

12.9.

Świnie utrzymywane w pojedynczych
kojcach mają zapewnioną swobodę
ruchu, a w szczególności możliwość
kładzenia się, wstawania oraz leżenia.

12.10.

Hałas stały lub wywoływany nagle nie
przekracza 85 dB.

12.11.

Pomieszczenia dla świń są oświetlone,
co najmniej przez 8 godzin dziennie
światłem naturalnym lub sztucznym
o natężeniu, co najmniej 40 lx

12.12.

Pomieszczenia dla świń są zbudowane w sposób:
nieszkodliwy dla ich zdrowia,
niepowodujących urazów, uszkodzeń
ciała i cierpienia;
zapewniający swobodę ruchu;
umożliwiający kontakt wzrokowy z
innymi zwierzętami

12.13.

Podłoga jest twarda, równa i stabilna
a jej powierzchnia gładka i nieśliska

12.14.

Świnie powyżej 2. tygodnia życia mają
dostęp do wystarczającej ilości

świeżej wody.
12.15.

W gospodarstwie, na świniach nie są
wykonywane zabiegi, w celach innych
niż lecznicze lub diagnostyczne, albo
w celach identyfikacji świń, zgodnie z
odpowiednimi przepisami, a które w
rezultacie prowadzą do uszkodzenia
lub utraty wrażliwej części ciała albo
zmiany układu kostnego.
W gospodarstwie wykonuje się
dozwolone prawem zabiegi tj.
a) redukcje kłów u prosiąt i knurów,
b) obcinanie części ogona,
c) kastrację samców,
d) kolczykowanie nosa u świń
utrzymywanych w systemie otwartym
ale: zabiegi te prowadzone są z
uwzględnieniem warunków:
w przypadku pkt. a, b – wykonuje się
tylko ze względu na przeciwdziałanie
okaleczeniu innych świń i najpierw
podjęto środki zapobiegające agresji
świń;
redukcję kłów u prosiąt (poprzez
ścieranie lub obcinanie) przeprowadza
się nie później niż w 7 dniu życia;
Jeżeli obcinanie ogonów lub kastracja
prowadzone są po 7 dniu życia zabiegi
te przeprowadza się w długotrwałym
znieczuleniu.
kastracje samców przeprowadza się z
zastosowaniem technik
niepowodujących rozrywania tkanek.

12.16.

Zabiegi lekarsko-weterynaryjne i
zootechniczne lub inne zabiegi
wynikające z technologii produkcji,
wykonywane są na zwierzętach

wyłącznie przez osoby posiadające
kwalifikacje określone odrębnymi
przepisami, z zachowaniem
koniecznej ostrożności, w sposób
zapewniający ograniczenie cierpień i
stresu zwierzęcia.
12.17.

Powierzchnia kojca, w którym knury
utrzymywane są pojedynczo, wynosi,
co najmniej 6 m2, a gdy krycie odbywa
się w kojcu – co najmniej 10 m2

12.18.

W przypadku utrzymywania loch,
loszek, warchlaków i świń na chów
grupowo, podejmowane są działania
minimalizujące agresję i
zapobiegających walkom zwierząt, w
szczególności:
izolacja świń chorych, zranionych,
agresywnych;
stały dostęp do materiałów
absorbujących ich uwagę.

12.19.

W przypadku konieczności prośne
lochy i loszki umieszczone w kojcach
do proszenia poddaje się zabiegom
przeciwko zewnętrznym
i wewnętrznym pasożytom.

12.20.

Kojec, w którym utrzymuje się lochy i
loszki w tygodniu poprzedzającym
przewidywany termin ich proszenia
zaopatruje się w materiał
umożliwiający budowę gniazda,
chyba, że nie jest to możliwe ze
względu na stosowany w
gospodarstwie system odprowadzania
gnojowicy.

12.21.

Powierzchnia kojca do proszenia
umożliwia proszenie naturalne lub
zapewnia osobie obsługującej dostęp
do zwierzęcia.

12.22.

W przypadku utrzymywania loch z

prosiętami, zapewnia się:
1) kojec wyposażony jest
w przegrodę zapobiegającą
przygnieceniu prosiąt przez lochę;
2) w kojcu wydzielona jest część całej
podłogi, wystarczającej, aby zwierzęta
mogły odpoczywać wspólnie w tym
samym czasie, trwałej albo pokrytej
matą, albo wyściełanej słomą lub
innym odpowiednim materiałem.
12.23.

Prosięta mają swobodny dostęp do
karmiącej lochy.

12.24.

Prosięta, co najmniej do 28. dnia od
dnia ich urodzenia przebywają lochą
chyba, że wystąpi zagrożenie zdrowia
lochy lub prosięcia.
W gospodarstwie prosięta są
odsadzane w 21. dniu od dnia
urodzenia i umieszczone
w pomieszczeniu uprzednio
oczyszczonym, odkażonym
i odizolowanym od pomieszczeń,
w których utrzymuje się lochy.

12.25.

W przypadku konieczności mieszania
warchlaków i świń utrzymywanych na
chów grupowo w grupę łączy się
zwierzęta o zbliżonym wieku, gdy są
one jak najmłodsze, najlepiej przed
upływem tygodnia po odsadzeniu.

12.26.

Wszystkie produkty lecznicze
weterynaryjne wydawane z przepisu
lekarza, w tym uspokajające,
podawane są zwierzętom, z których
lub od których pozyskuje się produkty
pochodzenia zwierzęcego wyłącznie
przez lekarza weterynarii.

