Cerinte minime pentru acreditarea organizaţiilor de creştere
a porcinelor in rasă pură
Pentru obţinerea acreditării, organizaţiile de creştere în rasă pură trebuie sa
indeplinească următoarele condiţii:
a) sa deţină animale de rasă curată sau linii neconsangvinizate, atestate prin
certificate de origine, înscrise în registrul genealogic;
b) să utilizeze reproducţia în rasă pură;
c) dimensiunea minimă pentru fiecare rasă, pentru care se solicită
acreditarea, sa fie de 100 scroafe la rasele materne si 60 scroafe la rasele
paterne. Această dimensiune se poate realiza şi într-un grup de ferme
familiale, organizate într-o asociaţie cu personalitate juridică, care are un
program de ameliorare, coordonat de un specialist.
Condiţia care se impune unor astfel de situaţii este ca fiecare fermă,
membru al asociaţiei, sa deţina un efectiv matcă de minim 30 scroafe.
La infiinţare, organizaţia de creştere a porcinelor de reproducţie în rasă
pură, ferma sau grupul de ferme familiale poate avea un efectiv minim de
50 scroafe pe rasă, caz in care se va prezenta programul pentru realizarea
marimii stabilite;
d) animalele să fie individualizate;
e) să asigure condiţii de intreţinere a animalelor, în conformitate cu normele
in vigoare;
f) să asigure aparatura ( aparate cu ultrasunete, căntare, etc.) necesară pentru
controlul performanţelor animalelor din testare;
g) să infiinteze şi să intretină o bază de date computerizată cu toate datele
primare;
h) sa aibă personal instruit pentru efectuarea înregistrarii performantelor
(control oficial), acreditat de catre autoritatea competentă;
i) să aibă program de ameliorare propriu, care să fie în acord cu principiile
ameliorării;
j) să conduca evidenţe primare care să permită inscrierea animalelor în
registrul genealogic;
k) să aibă un sistem de estimare a valorii de ameliorare care să utilizeze
informaţiile înregistrate în testare si cele din registrele genealogice.

Cerinţe minime pentru acreditarea organizaţiilor de creştere
a porcilor de reproducţie hibrizi
Pentru obţinerea acreditării, organizaţiile de creştere a porcilor de reproducţie
hibrizi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să utilizeze la reproducţie scrofiţe şi vieruşi de rasă pură înscrişi în registrul
genealogic, iar în cazul aplicării unei scheme de hibridare cu mai multe rase,
reproducători hibrizi înscrişi în registrul zootehnic;
b) animalele să fie individualizate;
c) să înfiinţeze şi să întreţină o bază de date computerizată cu datele primare;
d) animalele să fie înscrise în registrul zootehnic;
e) să aibă personal instruit pentru efectuarea înregistrării performantelor
(control oficial), acreditat de catre autoritatea competentă;
f) să conducă evidenţe primare care să permită înscrierea animalelor în
registrul zootehnic;
g) să aibă un sistem de estimare a valorii de ameliorare care să utilizeze
informatiile înregistrate în testare şi cele din registrele zootehnice.
Cerinţe minime pentru acreditarea în vederea
înfiinţării şi conducerii registrului genealogic
Pentru acreditare, o asociaţie a crescătorilor sau o organizaţie de ameliorare
care înfiinţează şi conduce registru genealogic pentru porcine de rasă pură, trebuie sa
solicite aceasta autorităţilor statului membru pe teritoriul căruia se află sediul
acestora.
Autoritaţile statelor membre au obligaţia de a acredita asociaţiile crescătorilor
sau organizaţiile de ameliorare care infiinţează şi conduc registre genealogice
pentru rasă pură dacă acestea îndeplinesc urmatoarele condiţii:
1. sunt persoane juridice, conform legislaţiei;
2. dovedesc autorităţilor competente că:
a. funcţionează eficient,
b. au capacitatea de a înregistra corect datele în registru genealogic,
c. au un efectiv suficient de mare pentru derularea programelor proprii de
ameliorare a rasei sau pentru prezervarea rasei dacă se consideră
necesar,
d. pot utiliza toate datele rezultate din înregistrarea performanţelor pentru
derularea programelor proprii de ameliorare sau conservare.
3. au un set de reglementări care acoperă:
a) definirea caracteristicilor raselor ;
b) sistemul pentru identificarea animalelor ;
c) sistemul pentru înregistrarea ascendenţei;

d) definirea obiectivelor ameliorării ;
e) sistemul de utilizare a datelor privind performanţele efectivelor de animale
care să permită estimarea valorii de ameliorare a animalelor.
f) divizarea registrului genealogic dacă există diferite criterii pentru înscrierea
animalelor în registrul genealogic sau dacă există diferite proceduri pentru
clasificarea animalelor înscrise în registru genealogic.
Cerinţe minime pentru acreditarea în vederea
înfiinţării şi conducerii registrului zootehnic
Pentru acreditare, o asociaţie de crescători, o organizaţie de ameliorare sau o
intreprindere privată care înfiinţează şi conduce registru zootehnic pentru porci
hibrizi trebuie să solicite aceasta autorităţilor statului membru pe teritoriul căruia se
află sediul acestora.
Autorităţile statelor membre au obligaţia de a acredita asociaţiile crescătorilor,
organizaţiile de ameliorare sau întreprinderile private care înfiinţează şi conduc
registre zootehnice pentru porci de reproducţie hibrizi dacă îndeplinesc urmatoarele
condiţii:
1. sunt persoane juridice, conform legislaţiei;
2. dovedesc autorităţilor competente că:
a. funcţionează eficient,
b. au capacitatea de a înregistra corect datele în registru zootehnic,
c. au un efectiv suficient de mare pentru derularea programelor proprii de
ameliorare,
d. pot utiliza toate datele rezultate din înregistrarea performanţelor pentru
derularea programelor proprii de ameliorare sau conservare.
3. au un set de reglementări care acoperă:
a) sistemul pentru identificare a animalelor ;
b) sistemul pentru inregistrarea ascendentei;
c) definirea obiectivelor ameliorării;
d) sistemul de utilizare a datelor privind performanţele efectivelor de
animale care sa permită estimarea valorii de ameliorare a
animalelor.

