ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU
OCHRONY ZASOBÓW GENETYCZNYCH ŚWIŃ RAS ZŁOTNICKIEJ PSTREJ i ZŁOTNICKIEJ
BIAŁEJ oraz UZYSKANIA PŁATNOŚCI W ZAKRESIE PAKIETU 7. PROW 2014 - 2020
Ważne: Aby przystąpić do Programu w kolejnym roku kalendarzowym należy pamiętać, aby
zakupić samice odpowiednio wcześniej, aby prosięta z ich pierwszego miotu ukończyły 21 dni
życia najpóźniej do 15 marca danego roku. Odchowanie prosiąt do 21 dnia życia jest warunkiem
niezbędnym do wpisania lochy do księgi hodowlanej.
Ważne:
Przed podpisaniem umowy należy sprawdzić czy limit zwierząt, na które mogą być w danym
roku przyznane płatności nie został wykorzystany. Informacji udziela Pełnomocnik ds.
prowadzenia ksiąg hodowlanych.
KROK 1.
Podpisanie umowy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu (Prowadzącym księgi hodowlane świń
ras złotnickich) dotyczącą realizacji Programu ochrony zasobów genetycznych świń rasy złotnickiej
pstrej lub/ i rasy złotnickiej białej*.
* Przystępujący do Programu ochrony powinien zapoznać się warunkami określonymi w programie
ochrony zasobów genetycznych świń rasy złotnickiej białej lub/ i złotnickiej pstrej. Biorący udział w
programie ochrony akceptuje i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania wszystkich warunków
określonych w programie ochrony zasobów genetycznych (patrz Program ochrony złp lub/ i Program
ochrony złb)
KROK 2.
Zakup zwierząt (loch i knurów) ze stad** wskazanych przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu. Należy pamiętać, że Hodowca musi posiadać zwierzęta / stado świń rasy złotnickiej białej
lub/ i złotnickiej pstrej, zakwalifikowane przez Prowadzącego księgi hodowlane danej rasy do
programu ochrony o liczebności minimum:
8 loch rasy złotnickiej białej w stadzie podstawowym i 1 knura lub/ i
8 loch rasy złotnickiej pstrej w stadzie podstawowym i 1 knura
W zakresie Pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie płatność
przysługuje do maksymalnej liczby zwierząt w jednym stadzie tj.:
100 loch stada podstawowego świń rasy złotnickiej białej
100 loch stada podstawowego świń rasy złotnickiej pstrej
** wskazanie stada związane jest z realizacją Programu i koniecznością doboru zwierząt nie
spokrewnionych. Prowadzący księgi nie ingeruje w ustalenia finansowe stron umów kupna-sprzedaży
zwierząt.
KROK 3.
Wniosek o przyznanie płatności*** wraz z wymaganymi załącznikami (między innymi Wykazem loch,
plan działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej), składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia
15 czerwca do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika. Płatności w ramach działania są
przyznawane corocznie, przez okres 5 - letniego zobowiązania, rolnikom, którzy dobrowolnie przyjmują
na siebie zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w zakresie danego pakietu lub wariantu.
Płatność w całości lub w części rekompensuje utracony dochód i dodatkowo poniesione koszty.
*** Płatność w ramach pakietu 7.4. Zachowanie lokalnych ras świń wynosi 1140 zł rocznie na lochę.

