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ASF w Wielkopolsce! Świńskie zagłębie walczy z wirusem
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ASF w Wielkopolsce! Stało się, co stać się miało i było kwestią czasu. Wirus
dotarł do największego zagłębia produkcji wieprzowiny w Polsce. Branża
mięsna się konsoliduje i walczy o odstrzał dzików, rolnicy – o ochronę
chlewni.
Wirus ASF w Wielkopolsce. Może znajdą się tacy, którzy powiedzą: wreszcie. Dlaczego? Może
w końcu wejście wirusa ASF w kluczowy obszar produkcyjny coś zmieni? Czy to początek końca
polskiej produkcji wieprzowiny?

Gdzie wykryto ASF?
Chorobę wykryto u dzika znalezionego w pobliżu miejscowości Kłębowo w powiecie wolsztyńskim –
poinformował na Twitterze wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
– Zostanie utworzona strefa czerwona. Na tym terenie hodowla trzody chlewnej wynosi 11 tys.
szt. W całym powiecie wolsztyńskim 100 tys. szt. Teren ten zostanie ogrodzony płotem – napisał
w mediach społecznościowych Krzysztof Grabowski.

ASF w Wielkopolsce!
Utworzenie strefy czerwonej oznacza dla producentów obostrzenia. Świnie przeznaczone do
sprzedaży będą musiały zostać przebadane. Dlatego informacja o przedostaniu się choroby do
świńskiego zagłębia wywołała wśród rolników prawdziwe poruszenie. Po tym jak gruchnęła ta feralna
wieść, rolnicy starali się sprzedać świnie jak najszybciej, ponieważ chcą zdążyć przed nałożeniem na
ten teren nowych wymogów.
Wielkopolska walczy z ASF. W Poznaniu zebrał się zespół zarządzania kryzysowego. Zapadła na
nim decyzja o podjęciu wśród hodowców pilnych działań bioasekuracyjnych oraz izolacji zagrożenia.
Trwają również prace nad budową ogrodzenia oddzielającego woj. lubuskie i wielkopolskie.
O pierwszym ognisku w województwie wielkopolskim informuje w komunikacie na swoich stronach
Główny Inspektorat Weterynarii.
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Zobacz mapę ognisk ASF w Polsce.

Odosobniony przypadek?
W Wielkopolsce trwają poszukiwania padłych dzików. Na szczęście – nie przyniosły one żadnych
rezultatów. Jak podkreślił zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Mirosław Welz, chory na ASF dzik
mógł być odosobnionym przypadkiem.

ASF w Wielkopolsce! Na hodowców świń padł blady strach.
fot. Fotolia

– Do chwili obecnej nie znaleziono w okolicy wystąpienia tego przypadku żadnych zwłok
padłych dzików, co jest dobrym prognostykiem – powiedział Mirosław Welz. Zaapelował
również do rolników o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji.

Odstrzał dzików
Rosnące zagrożenie ze strony ASF w województwie Wielkopolskim jest już faktem. Z tej
przyczyny wojewoda wielkopolski wydał rozporządzenie nakazujące odstrzał sanitarny
dzików w zachodniej części regionu.
Co jeszcze zrobiono? Nakazano również zgłaszanie wszystkich padłych dzików właściwemu
miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii. Apel do myśliwych. Przede wszystkim myśliwi muszą
dostarczać każdego odstrzelonego dzika do miejsca nadzorowanego przez organ Inspekcji
Weterynaryjnej.

Branża się konsoliduje
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Pojawienie się ASF w Wielkopolsce i rosnące zagrożenie ze strony wirusa zmusiło branżę
mięsną do konsolidacji, dlatego powstało Branżowe Porozumienie ds. Zwalczania ASF.
Zrzesza ono organizacje skupione wokół produkcji i przetwórstwa trzody chlewnej:
Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG (KZP-PTCH),
Związek Polskie Mięso,
Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polsus,
Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP
oraz Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI.
Cel porozumienia wydaje się całkowicie jasny, ponieważ dotyczy wspólnego interesu: Wspieranie
działań w poprawie skuteczności walki z ASF i ograniczanie skutków gospodarczych
rozprzestrzeniającej się choroby.

Konkluzja
Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej jest zdania, że ta sytuacja spowoduje
wystąpienie trudności w przemieszczaniu zwierząt zarówno do uboju jak i hodowli oraz do dalszej
produkcji nie tylko lokalnie, ale w całym kraju. Ponadto pojawią się ograniczenia dotyczące eksportu
wieprzowiny, co z pewnością jeszcze bardziej przysporzy kłopotów producentom trzody chlewnej. –
Po objęciu terenu Wielkopolski strefą z ograniczeniami (czerwoną) ze względu na przypadki
ASF u dzików przewiduje się pojawienie daleko idących zakłóceń na rynku mięsa
wieprzowego – informuje Aleksander Dargiewicz z KZP-PTCH.
Produkcja przemysłowa mięsa wieprzowego stoi w Polsce pod wielkim znakiem zapytania, a zatem
działa na branżę jak hamulec. Prawdopodobnie sprawa nie rozstrzygnie się szybko, w rezultacie
skutki ASF mają ogromny wpływ na rynek inwestycyjny i cały sektor mięsny. Co przyniosą nam
kolejne miesiące? Na to pytanie nie ma odpowiedzi.

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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