Intervenția – bunăstarea animalelor
Alocare:
Țintă:
Plăți:

736,25 mil. EUR
8,32 mil. UVM
costuri standard care acoperă costurile suplimentare și/sau pierderile de venituri
Pachet
bunăstare porci
bunăstare păsări
TOTAL

Plăți anuale 2023-2027
70,05
77,20
147,25

Alocare totală
350,23
386,02
736,25
(mil. EUR)

Beneficiari eligibili:
✓ exploatațiile comerciale din sectorul de creștere a porcinelor și din sectorul avicol, autorizate sanitar
veterinar, înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor al ANSVSA cu cod de exploatație.
Cerințe:
✓ standardele suplimentare de bunăstare sunt aplicate printr-o combinaţie de minim două subpachete
Pachetul a) privind acordarea plăţilor în favoarea bunăstării porcinelor
Animale de
Porci graşi
reproducție femele
euro / UVM / ciclu

Subpachet
Subpachetul 1 a) – Cresterea cu cel putin 10% a spatiului alocat disponibil
fiecarui animal.
Subpachetul 2 a) – Creşterea cu cel puţin 15% a spaţiului alocat disponibil
fiecărui animal.
Subpachetul 3 a) – Reducerea pulberilor cu 30% față de nivelul minim obligatoriu
prin menținerea în limite optime a parametrilor de microclimate
3.1 a) fără reducere a densității efectivului
3.2 a) cu reducerea densității de 10% a efectivului
3.3 a) cu reducerea densității de 15% a efectivului
Subpachetul 4 a) – Îmbunătățirea condițiilor zonei de odihnă

18,35

92,95

29,14

149,50

13,49
13,09
12,89
4,00

89,63
86,94
85,60
23,36

Pachetul b) privind acordarea plăţilor în favoarea bunăstării păsărilor
Subpachet

Pui de carne

Pui de curcă

Găini
ouătoare

Găini de
reproducţie
rase grele

euro / UVM / ciclu
Subpachetul 1b) – reducerea densităţii păsărilor cu 10% faţă
de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime
obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare
categorie de păsări
Subpachetul 2 b) - reducerea densităţii păsărilor cu 15% faţă
de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime
obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare
categorie de păsări
Subpachetul 3 b) – reducerea noxelor cu 30% față de nivelul
minim obligatoriu prin menținerea în limite optime a
parametrilor de microclimate
3.1.b) cu reducerea densității efectivului de 10% (1b)
3.2.b) cu reducerea densității efectivului de 15% (2b)

3,19

20,34

84,41

133,73

4,79

30,51

126,62

200,60

1,46
1,42

4,85
4,73

14,17
13,80

33,23
32,36

