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Deryzja Wykonawc a Komisji z dnia 18 ]utego 2014 roku dotyc ąca niektórych ś rodków

ochronnych w odniesieniu do af.ykańskiego pomoru ś wiń W Polsce mimo,  e oparta

ty ko na przypadkach stwierd enia tej choroby u dzikóW doprowad ił a do tragiczne8o

 ał amania na rvnkU tr ody w Po sce'

od ogł oszenia informac.ji o zagro eniu Większoś ć   akł adów mięsnych ro poc ęł a

ograniczanie zakupu ś Wiń, a przede Wszvstkim drastyc nie obni ono ceny skllpu'
ś rednio ceny spadł y o ok' 1,5 - 2,o  ł  na kiIogramie  ywca, a W niektórych pr ypadkach

proponowana jest cena 2  ł  za kilogram  ywca' oznacza to ogromne straty dla

producentóW trzody sięgające 150 200 zł  na tuczniku o tyle są mniejsze ceny od

kosztów produkcji. Tak ogromna nie rentownoś ć  spowodował a zał amanie na rynkll
prosiąt i zwierząt hodowlanych'

Najgorszy jest los rolników na terenie powiatów u nanych Decyzją Wykonawczą jako

obszar  aka ony: powiat sejneński; w powiecie augustowskjm gminy Pł aska, Lipsk i

sztabin; powiat sokólskl; W powiecie bjał ostockim gmjny czarna Biał ostocka, supraś l,

Zabudów, Mjchał owo, iGródek; oraz powiatv hajnowski, bielsk] isiemiatycki; powiat

ł os;cki, lrialski i wł odawski'

Na terenie tym znajduje się Wie|e gospodarstw itysiące ś Wiń. obowjązywał  zakaz

przemieszczania ś wiń do uboju ispr eda  po a strefę' W efekcie następuje cora 

Wieksze zagęszczenie ś wiń, trudnoś ci z paszą i rosnącymi kos tami' Rolnicy z tych

terenóW 5ą w tra8ic nej sytuacji' Tym bardziej,  e W regionach tych nie ma powa nych

ubojni.

co Więcej trwa chaos informacyjny idochodzą spr eczne decYzje. Lekarze Weterynarii

nie są w stanie podejmować  wł aś ciwych decyzjj itrwa degradacja gospodarstw W

największym stopniu tYch ze streĄ/ Uznanej 7a aaka oną. ]ak dotychczas nie

pr ekazano,  adnej sensownej informacjljak problem będzie rozwiązany' Ustalenie,  e

mo na będzie ś Winie 2e strefy zaka onej wysył ać  do uboju na terenje kraju wcale nie
jest rozwiązaniem prob]emu. Mięso tych ś Wiń mimo,  e W peł ni wartoś ciowe będ ]e

stygmatyzowane czerwonym paskiem na  aś Wiadczeniu lekar5kim. Wobec nikł ej akcjr

informacyjnej o nies kodljWoś ci wirusa AsF dla ]udzi będz:e traktowane jako niepeł no



Wartoś ciowe i niechciane' ś w]nie z terenów uznanych za zakaź one powinny trafić  do wyznaczonych W

drodze pr etargu zakł adów i tam przetworzone z obróbką cieplną,  apewne na konserwy. A dostawcy

ź Ywca mUszą mieć  gwarancję rekompensaty ceny, aby nie bylidoprowad enido bank.Uctwa-

Zastanawiający jest fakt  e mimo tak dUź ego zagroź enia pr edostan]em się AsF do Polski nie  ostał
przygotowany scenarius 'd jał ań po Wystąp]eniu Wirusa na terenie naszego kraju, tylko dziś
poszukuje się rozwią ań, sprawd a umowy eksportowe itp. powodując ogólny chaos.

co robił y sł u bY Weterynaryjne do tej pory ?

skutki pojawienia się pomoru u d ików na terenie naszego kraju mogą być  zmniejszone poprze 

ograniczenie importu. ]esteś my krajem o Ujemnym sa|dzie ekspoń-import ikrajowej produkcji nie

starcza nawet na pok.ycie Wewnętr nej konsumpcji. stąd przy ograniczeniu impońu syiuacja
powinna się znacząco poprawić ' Jako producencizaspakajamy ledwie 80% krajowych potr eb.

Poni ej przedstawiamy nasze WypracoWane wnio5ki:

1' Uruchomić  r elelną kampanie informacyjną skierowaną do rolników, lekarzy weterynarii i

pr etwórcóW jak mają postępować  ijakie dział ania W stosunku do nich zostaną podjęte'

2' Pr ygotowanie W trybie pilnym rozwiązania problemu odbioru ś wiń z terenóW u nanych za

3' Przy8otowanie ś rodkóW finansowych na pokrycie strat ro]nikom   terenów u nanych za

4' Zagospodarowanie WieprzowjnY pozyskanej   obszaróW uznanych  a buforowe'
Wprowad enie pr ez administrację iokreś ]enie rejonów  akaź onych musi 5ię wiązac z:_

 asadami ochrony stad iterenóW poza tym rejonem zagospodarowania ś Wiń pochodzących z

tych terenów oraz ws e]kich spraw ods kodowawc ych  wią anych ze zwalczaniem chorób z

urzędu.

Natomiast takiego planu nikt do końca nie przyBotował    stąd obawY rolników do

zał atwienia sprawy do końca.

5. Dział anie W Radzie Europy, abY Unia WyasYgnował a ś rodki konieczne do podjęcia

nadzwyczajnych ś rodkóW Wspierania na rynku WieprzowinY'

6' Potraktować  nieu asadnione, radykalne obniź enie cen jako podejrzenie o  mowę cenową
zakł adóW mięsnych.

7. N'e udzielanie pomocy zakł adom mięsnym, które kontynuują import i drastycznie obni ają
cenY dla krajowych dostawców.
Nie powinny być  objęte pomocą zakł ady, które importują tr odę  e starej 15_ki i nie mają  

nimi aktualnYch kontraktów terminowych, cenowych i  decydowanje obni ają ceny w Polsce.

8' ogrodzenie wschodniej granicy metoda stosowaną powszechnie W ogrod eniu autostrad i

tras szybkiego ruchu. Jest to peł ni Wykonalne ;jak pokazuje praktyka dróg W peł ni 5kuteczne.

Koszty takiego ogrodzenia będą niewspółmiernie niź sze niź  kosztY gospodarcze pojawienia

się i zwalczania AsF w Polsce.

9- Uruchomienie (najlepiej pr e  Mjnisterstwo Zdrowia) kampanii informacy]ne] o

nieszkodliwoś ciwiru5a AsF na or8anizm czł owieka w mediach public nych-

Pa aferze a koniną fundus e promocji mięsa  aproponował Y stworzenie komó.ki , której

dział aniem będzie Ws e]kie informowanie o nas ych prodUktach i obrona przed fał s ywymi

ocenami' FUndUs e  aoferował y 5 % swoich przYchodów na ten cel'



10' Kontrola jic ebnoś ci populacji d ików wokół  obszarów zapowietrzonych'
Wy.jaś nienie decyz.ji Gł óWnego Lekar a po znale jeniu s c ątków dzika niewiadomego
pochodzenia  ostał y uruchomione d iał ania jak w przypadku stwierd enia AsF W stadzi€
hodowlanym co nie do końca jest zgodne z ro por ądzeniem Mjnistra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi   dn' 23 czerwca 2004 r W 5prawie  walc ania afrykańskiego pomoru ś wiń-

11. Zgł oszenie specjainYm sł u bom podejr enia sabota u lub d iał ania osób trzecich na szkodę
Polski.

12' Upowa nienie Minjstla Rolnictwa w specja]ne peł nomocnictwa od Premiera umo ]iwiające
natychmiastowe d iał ania jak naka  odstr ał u dzikóW itp' Wszystkiego co iest koniec ne do
likwidacji wykrytych ognisk AsF U dzikóW, oraz nie będne do  abezpiec ania przed
rozprzestr enianiem 5ię choroby.

13. ZWiększenie ś rodków dla hodoWcóW W hodowli  arodowej dla utrzymania rezerwy
genetycznej dla produkcji.

14.

15.

Utrzymanie jW  adnym wypadku nie zmienianie zasad wsparcia produkcji prosiąt ujętych W
PROW 2014 )O20

Pomoc Unii w zwalczaniu tej choroby na Biał orusi, Ukrainie i Rosji.


