Dobrostan zwierząt:
W eko-schemacie „Dobrostan zwierząt” mogą uczestniczyć rolnicy użytkujący gospodarstwa rolne o
powierzchni od 1 do 300 ha i utrzymujący zwierzęta gospodarskie w liczbie od 0,2 do 150 DJP, przy
czym maksymalna obsada zwierząt może wynosić 2,5 DJP/ha.
Jeśli liczba zwierząt przewyższa 150 DJP ogółem i powyżej 2,5 DJP/ha, gospodarstwo
otrzymuje wsparcie do 150 DJP jednak eko-schematem „ Dobrostan zwierząt „ muszą być objęte
wszystkie zwierzęta danego gatunku w gospodarstwie realizującym eko-schemat.
Warunkiem podstawowym udziału w eko-schemacie jest zapewnienie zwierzętom w budynkach
gospodarskich powierzchni bytowej o co najmniej 20 % większej niż minimalne normy powierzchni
prawnie ustalone dla danego gatunku oraz przestrzeganie wszystkich pozostałych minimalnych norm
dobrostanu, ustalonych prawnie dla danego gatunku.
Płatności za eko-schemat „Dobrostan zwierząt” uzależnione są od spełnienia następujących warunków
dobrostanu, wykraczających poza normy minimalne dla określonego gatunku i ocenionych według
poniższej skali punktowej:

Minimalna liczba punktów uprawniających do udziału w programie wynosi - 6
Wysokość dopłaty za zwierzęta, których liczba nie przekracza 100 DJP wynosi:
• za spełnienie warunków o wartości 6 pkt – 13 Euro/DJP,
• za spełnienie każdego następnego pkt powyżej 6 – 8,67 Euro/DJP,
• maksymalna ilość punktów polegająca dopłacie wynosi 35.
Płatność za liczbę zwierząt w przedziale 100-150 DJP obniża się o 25 %. Nie udziela się pomocy na
zwierzęta powyżej 150 DJP.
Gospodarstwa, w których liczba zwierząt nie przewyższa 50 DJP uczestniczą w eko-schemacie na
zasadzie złożenia deklaracji pisemnej o spełnieniu warunków dobrostanu pod rygorem
odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy co do okoliczności mających znaczenie prawne.
Spełnienie warunku z pkt. 11 lub 12 powinno być udokumentowane umową z zakładem odległym od
gospodarstwa nie więcej niż 50 km( bądź najbliższym) lub prowadzącym ubój z ogłuszaniem. Jesli rolnik
nie ma takiej umowy, może udokumentować dostawę po jej dokonaniu i przedstawić dowód
sprzedaży, w celu korekty płatności.
Gospodarstwa posiadające liczbę zwierząt powyżej 50 DJP chcące uczestniczyć w eko-schemacie
obowiązane są przedstawić plan dobrostanu.
1. Zapewnienie zwierzętom przestrzeni bytowej w budynkach gospodarskich zwiększonej w stosunku
do minimalnych norm dla danego gatunku o co najmniej 50 % - 4 pkt.
1a. Zapewnienie zwierzętom przestrzeni bytowej w budynkach gospodarskich zwiększonej w stosunku
do minimalnych norm dla danego gatunku o co najmniej 20 % - 2 pkt.
2. Obsada zwierząt wyższa niż 0,3 DJP/ha i nieprzekraczająca 2,5 DJP/ha – 5 pkt.
3. Trzymanie zwierząt bez uwięzi – 3 pkt.
3a. W przypadku trzody chlewnej utrzymanie macior w kojcach grupowych – 3pkt.
3b. Utrzymanie macior w kojcach porodowych o podwyższonym standardzie powyżej 5,25 m2 – 3pkt
4. Zapewnienie zwierzętom wybiegu poza budynkami – 4 pkt.
4a w przypadku trzody chlewnej z powodu zagrożenia ASF należy zapewnić zapewnić przedmioty
(zabawki) zapewniające naturalny behawioryzm- 2 pkt.

5. Utrzymanie zwierząt na ściółce ze słomy lub innego podobnego materiału minimum 50%
powierzchni przypadającej na 1 sztukę zgodnie z normami minimalnymi dla określonego gatunku – 2
pkt.
6. Utrzymanie zwierząt na ściółce ze słomy w systemie głębokim lub płytkim, w celu wykorzystania
naturalnego obornika jako nawozu we własnym gospodarstwie 5 pkt.
7. Letni wypas przez co najmniej 120 dni w roku w przypadku krów mlecznych przez co najmniej, 6
godzin dziennie, wypasanie krów bez uwięzi. W przypadku krów mamek letni wypas trwa 140 dni w
okresie od 1 kwietnia do 15 października, wypasanie krów bez uwięzi – 4 pkt.
8. Chów zwierząt w cyklu zamkniętym (zwierzęta urodzone w gospodarstwie ) – 5 pkt.
9. tj. Chów zwierząt trawożernych oparty co najmniej w 80% na paszach z własnego gospodarstwa
innych niż kiszonki lub innych niż trawożerne oparty co najmniej w 60% na paszach przygotowywanych
we własnym gospodarstwie– 2 pkt.
10. nieoddzielanie młodych zwierząt od matek przez okres właściwy dla danego typu użytkowego i
typu produkcji – 3 pkt.
11. dostawa zwierząt do zakładów ubojowych w odległości nie większej niż 50 km lub najbliższego
zakładu ubojowego– 1 pkt.
12. Ubój zwierząt z ogłuszaniem – 2 pkt
13. Udział w systemach jakości - 3 pkt
14. Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej w stadzie – 3 pkt

W przypadku świń proponujemy również rozważenie dodatkowych kryteriów do uwzględnienia lub
do zastosowania zamiennego spośród wyżej zaproponowanych, które są możliwe do spełnienia
przez rolników
1. Kosze na pasze włókniste - na zielonkę, słomę siano w kojcach w tuczarni i na odchowalni
(warchlaki, młodzież hodowlana)
2. Lizawki – dodatek mikroelementów
3. Zwalczanie much w chlewni – preparaty np. Biomucha
4. Stosowanie dodatków do pasz wpływających na lepszą przemianę białka, poprawę
mikroklimatu (probiotyki, prebiotyki, synbiotyki, fitobiotyki)
5. Zwiększenie liczby poideł na sztukę
6. Kurtyzowanie ogonków do 3 dnia życia przy użyciu specjalistycznego sprzętu
7. Piłowanie kiełków przy użyciu specjalistycznego sprzętu –( zamiast obcinania)
8. Dostęp do wody – poidła samopoziomujące w kojcach u loch i w kojcach grupowych

