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Szanowna Pani Komisarz, Szanowny Panie Komisarzu,
Rozprzestrzenianie sie choroby ASF dziesiatkuje hodowle trzody chlewnej w wielu
krajach Unii Europejskiej i powoduje szczeg6lnie dotkliwe skutki w gospodarstwach
hodujacych swinie. Wiele gospodarstw, zwlaszcza malych, nie wytrzymuje obciazen
zwiazanych z bioasekuracja i rezygnuje z hodowli. Nie mamy najnowszych danych unijnych,
ale wg danych Eurostatu w latach 2010 - 2016 liczba gospodarstw rolnych hodujacych swinie
zrnniejszyla sie w UE z 2,6 mln do niespelna 1,2 mln. W naszym kraju, w Polsee odpowiednio
z 316 tysiecy do okolo 140 tysiecy, Oczywiscie ASF, kt6ry zaczal sie w UE w 2014 roku nie
jest tu jedyna przyczyna ale istotna.
Obserwujemy zroznicowanie zagrozenia ASF-em w zaleznosci od wielkosci stad w
gospodarstwach. Wedhig danych KE za lata 2014 - 2020 odsetek przypadk6w ASF w
gospodarstwach o najmniejszych stadach, 1-9 sztuk, wynosil 0,3 %., w gospodarstwach 10-99
sztuk 1,6%, natomiast w gospodarstwach powyzej 1000 sztuk - az 3,8 %. Patrzac na wielkosé
strat w postaci liczby swin poddanych ubojowi w zakazonych gospodarstwach w tym okresie
lat 2014-2020 - w gospodarstwach 1-9 sztuk bylo niespelna 10 tys. ubitych zwierzat, w
gospodarstwach 10-99 szt. - ok. 36 tys., natomiast w gospodarstwach powyzej 1000 sztuk -

prawie 1,1 miliona sztuk.
W przypadku naszego kraju Polski bylo podobnie - 0,2% zakazen w gospodarstwach
1 - 9 sztuk, 0,3 % zakazen w gospodarstwach 10-99 sztuk i az 3, 1 % zakazen w gospodarstwach
powyzej 1000 sztuk. Podobnie z liczba ubitych swin ze wzgledu na ASF. W gospodarstwach
1 - 9 sztuk jedynie 457 sztuk, w gospodarstwach 10 - 99 sztuk - ok. 6 tysiecy, a w
gospodarstwach najwiekszych powyzej 1000 sztuk - ubié trzeba bylo ponad 100 tysiçcy

swiïi.
Te dane jasno pokazuja, ze ryzyko zakazenia ASF jest tym wieksze im wieksze stada
w gospodarstwach. Jest to oczywiste, bo w wielkich gospodarstwach hodowlanych, przy
najwiekszej nawet bioasekuracji jest tak wiele kontakt6w zewnetrznych (transport zwierzat i
pasz, pracownicy, sluzby weterynaryjne itp.) natomiast w rnalych gospodarstwach i
niewielkich stadach obsluga zwierzat zajmuje sie najczesciej sam rolnik i kontakty zewnetrzne
Sil znikome, przez co ryzyko zakazenia spada. Spada ono tym bardziej gdy male hodowle
prowadza zazwyczaj zamkniety cykl produkcji, gdzie zwierzeta Sil wlasnego chowu a pasze z
wlasnego gospodarstwa. Te okolicznosci wskazuja, ze walka z ASF powinna polegaé nie na

koncentracji hodowli swin lecz na JeJ rozproszeniu. Oczywiscie wszystkie gospodarstwa
powinny przestrzegaé wymog6w bioasekuracj i, ale poziom wyrnagan powinien tez
uwzgledniaé zroznicowanie ryzyka zakazenia,
Reguly bioasekuracji na poziomie unijnyn:i. okresla Rozporzadzenie wykonawcze
Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiajace szczeg6lne srodki zwalczania
afrykanskiego pomoru swin;
C/2021/2087, w zalaczniku II pkt. 2, kt6ry stanowi, ze ...
,, ... Podmioty prowadzace zaklady, w kt6rych utrzymywane sa swinie, znajdujace sie
w obrebie obszar6w objetych ograniczeniami I, II i III w zainteresowanych panstwach
czlonkowskich w przypadku dozwolonych przernieszczen poza te obszary, zapewniaja
stosowanie w zakladach, w kt6rych utrzymywane sa swinie, nastepujacych wzmocnionych
srodkéw bioasekuracji:
a)

brak bezposredniego lub posredniego kontaktu miedzy utrzymywanymi swiniarni oraz
co najmmej:
(i) innymi utrzymywanymi swiniami z innych zakladôw;
(ii) dzikimi swiniarni;

b)

odpowiednie srodki higieniczne, takie jak zmiana odziezy i obuwia przy wchodzeniu
do i opuszczaniu pomieszczen, w kt6rych utrzymywane sa swinie;
mycie i odkazanie rak oraz odkazanie obuwia przy wchodzeniu do pomieszczen,
w kt6rych utrzymywane sa swinie;
brak kontaktu z utrzymywanymi swiniarni przez okres co najmniej 48 godzin po
polowaniu na dzikie swinie lub jakimkolwiek innym kontakcie z dzikimi swiniami;
zakaz wstepu nieupowaznionych os6b lub srodkow transportu do zakladu, w tym do
pomieszczen, w kt6rych utrzymywane sa swinie;
odpowiednie prowadzenie ewidencji os6b i srodkôw transportu rnajacych dostep do
zakladu, w kt6rym utrzymywane sa swinie;
pomieszczenia i budynki zakladu, w kt6rym utrzymywane sa swinie, musza:
(i) byé zbudowane w taki spos6b, aby zadne inne zwierzeta nie mogly weise do
pomieszczen i budynk6w ani mieé kontaktu z utrzymywanymi swiniami, ich
pasza i materialem sciolkowyrn;
(ii) umozliwiaé mycie i odkazanie rak;
(iii) umozliwiaé czyszczenie i odkazanie pomieszczen;
(iv) posiadaé odpowiednie warunki do zmiany obuwia i odziezy przy wejsciu do
pomieszczen, w kt6rych utrzymywane sa swinie;

c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)

posiadaé ogrodzenia ochronne co najmniej pomieszczen, w kt6rych utrzymywane sa
swinie, oraz budynk6w, w kt6rych przechowuje sie pasze i sciélke;
musi istnieé plan bioasekuracji zatwierdzony przez wlasciwy organ zainteresowanego
panstwa czlonkowskiego z uwzglednieniem profilu zakladu i ustawodawstwa
krajowego; ten plan bioasekuracji obejmuje co najmniej:
(i)
ustanowienie ,,czystych" i ,,brudnych" stref dia pracownik6w, wlasciwych dla
typologii gospodarstw, takich jak przebieralnie, prysznice, jadalnie;
(ii) ustanowienie i, w stosownych przypadkach, przeglad rozwiazan logistycznych
dotyczacych wprowadzania do zakladu nowych utrzymywanych swin;
(iii) procedury czyszczenia i dezynfekcji obiekt6w, srodkow transportu, wyposazenia
i higieny personelu;

(iv)

przepisy dotyczace zywnosci dia personelu znajdujacego sie na miejscu oraz
zakaz utrzymywania swin przez personel, tam gdzie jest to istotne
i w stosownych przypadkach;
(v) specjalny, powtarzajacy sie program podnoszenia swiadomosci dla personelu
w zakladzie;
·
(vi) ustanowienie i, w stosownych przypadkach, przeglad rozwiazan logistycznych
w celu zapewnienia wlasciwego rozdzielenia roznych jednostek
epidemiologicznych oraz unikniecia bezposredniego lub posredniego kontaktu
swin z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzecego i innymi jednostkami;
(vii) procedury i instrukcje dotyczace egzekwowania wymog6w w zakresie
bioasekuracji podczas budowy lub naprawy pomieszczen lub budynk:6w;
(viii) audyt wewnetrzny lub samoocena w celu egzekwowania srodkow bioasekuracji.
Powyzsze przepisy nie zawieraja jednak rozroznienia, kt6re z nich dotycza wielkich
hodowli, a kt6re niewielkich stad w malych gospodarstwach. Oczywiscie logika wskazuje, ze
niekt6re z tych wymog6w dotycza tylko duzych gospodarstw, kt6re na przyklad zatrudniaja
pracownik6w czy tez S£!. obslugiwane przez zewnetrznych uslugodawc6w. Obserwujemy
jednak, ze w praktyce sluzby weterynaryjne z ostroznosci wymogi te interpretuja bardzo
rygorystycznie i stawiaja warunki w malych gospodarstwa i hodowlach niernozliwe do
spelnienia. W konsekwencji male gospodarstwa nie mogac sprostaé wysokim wymaganiom
weterynaryjnym zaprzestaja hodowli, liczba tych gospodarstw gwaltownie spada, a hodowla
koncentruje sie w najwiekszych gospodarstwach, co ma negatywny wplyw na zrownowazenie
produkcji rolniczej, na bezpieczenstwo zywnosciowe, a poza tym coraz wieksza koncentracja
chowu swin to coraz wieksze ryzyko rozprzestrzeniania sie ASF.
W zwiazku z tym prosimy Pania Komisarz Kyriakides o wydanie wytycznych dia
sluzb weterynaryjnych w paûstwach czlonkowskich, wskazujacych prawidlowa
interpretacjç zalacznika II z rozréznieniem, co w zakresie bioasekuracji jest niezbedne
we wszystkich gospodarstwach hodujacych swinie, a co moze byé zlagodzone w
odniesieniu do malych gospodarstw, uwzglçdniajqc mniejsze ryzyko zakazenia, tak by
byly one w stanie sprostaé wymogom bioasekuracji i kontynuowaé dzialalnosé
hodowlana,
Do Pana Komisarza Wojciechowskiego mamy natomiast pytanie o mozliwosci
wsparcia malych gospodarstw hodujacych swinie (nie wiekszych niz 100 sztuk w jednym
gospodarstwie) ze srodkow WPR. Naszym zdaniem niezbedne S£!. programy zatrzymania
likwidacji hodowli swin w rnalych gospodarstwach i podjecie pr6by przywr6cenia tej hodowli
przez jakas czesé malych gospodarstw, kt6re z tej hodowli, z uwagi na ASF i ograniczenia
sanitame, zrezygnowaly. Czy Komisja Europejska bedzie wspieraé przywr6cenie hodowli w
malych gospodarstwach, czy bedzie je wspieraé w zakresie niezbednej i rozsadnej
bioasekuracji, czy Komisja bedzie zachecaé panstwa czlonkowskie do uwzglednienia tej
kwestii w krajowych planach strategicznych WPR?
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