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Od 18 października – zmiany w identyfikacji i znakowaniu
zwierząt
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Za kilka dni wchodzą w życie przepisy specustawy dotyczącej
zwalczania ASF. Bardziej rygorystyczne będą obowiązki związane ze
znakowaniem i identyfikacją zwierząt.
Co prawda nowe regulacje dotyczą wszystkich zwierząt gospodarskich, lecz są one skierowane
przede wszystkim do właścicieli trzody chlewnej w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się
afrykańskiego pomoru świń w Polsce. Wszystkie zaostrzone zasady i nowe przepisy wchodzą
w życie 18 października. Co się zmieniło?
Po pierwsze, rolnicy mają obowiązek znakować wszystkie swoje zwierzęta w ciągu 30 dni od ich
urodzenia.
Numer identyfikacyjny to numer siedziby stada, w której zwierzę przyszło na świat bądź innej
siedziby, w której przebywało dłużej niż 30 dni.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

– Numer identyfikacyjny to numer siedziby stada, w której zwierzę przyszło na świat bądź innej
siedziby, w której przebywało dłużej niż 30 dni. Jeżeli hodowca planuje sprzedać przenieść
zwierzę do innego stada w czasie krótszym niż 30 dni od jego urodzenia, znakowanie
kolczykiem powinno odbyć się przed opuszczeniem stada przez zwierzę – informuje Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. – Po oznakowaniu zwierząt hodowcy mają obowiązek
przekazać Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informację o znakowaniu, a także
podać liczbę wszystkich oznakowanych zwierząt w stadzie. Zdarza się, że zwierzę gospodarskie
utraci kolczyk. Według nowych przepisów hodowca musi wtedy w ciągu 7 dni oznakować
zwierzę duplikatem kolczyka.
Zaostrzone przepisy dotyczą również zwiększenia lub zmniejszenia liczby świń w stadzie. Hodowca
musi zgłosić do ARiMR w ciągu 7 dni każdą zmianę liczebności zwierząt w stadzie – przywóz
z państw członkowskich lub państw trzecich oraz ubój zwierzęcia gospodarskiego. Jedynym
wyjątkiem jest tu urodzenie się zwierzęcia na terenie stada.
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Zaostrzenie przepisów, choć przekładać się będzie na więcej obowiązków, to dobre
rozwiązanie, szczególnie na Podlasiu, gdzie problem ASF jest naprawdę poważny.
Adam, rolnik spod Łomży

Mniej czasu, bo 24 godziny na poinformowanie ARiMR o zmianie liczebności zwierząt w stadzie będą
natomiast mieli hodowcy w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej podlegającej obowiązkowi
zwalczania bądź zagrożenia jej wystąpienia. Obowiązek ten dotyczy wszystkich hodowców
znajdujących się w obszarze wyznaczonego obszaru zapowietrzonego, zagrożenia czy
innego obszaru, który podlega ograniczeniom.
Wszyscy właściciele zwierząt gospodarskich (trzody chlewnej, bydła, owiec czy kóz) będą
również musieli co najmniej raz w roku (ale nie później niż do 31 grudnia) wykonać spis wszystkich
zwierząt znajdujących się w siedzibie stada. Informację o liczbie zwierząt oraz ich numerach
identyfikacyjnych trzeba będzie podawać w ciągu 7 dni od dokonania spisu.
– Zaostrzenie przepisów, choć przekładać się będzie na więcej obowiązków, to dobre rozwiązanie,
szczególnie na Podlasiu, gdzie problem ASF jest naprawdę poważny – uważa pan Adam, rolnik
spod Łomży. – Bo co z tego, że więksi hodowcy spełniają wszelkie wymogi bioasekuracji,
jeżeli w ich pobliżu są niewielkie gospodarstwa utrzymujące po kilka świń, w których panuje
czasem prawdziwa wolnoamerykanka i utrzymywanie świń niewiadomego pochodzenia.
Jeżeli za nowymi przepisami pójdą poważne kary za niestosowanie się do nich, być może będzie to
motywacja dla choć części tego typu hodowców.
Przeczytaj również:
1. Mieszkasz w strefie ASF? Zarejestruj świnie w ARiMR!
2. Kolejne ognisko ASF – to już 23 przypadek
3. Dziki z ASF wędrują w głąb kraju
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