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Co dalej z ASF? Do akcji wkroczą służby specjalne?
Autor: Magdalena Kowalczyk
Data: 30 listopada 2019

Wirus ASF rozprzestrzenia się po zachodniej Polsce! Dziki zarażone tą
chorobą znaleziono w województwie lubuskim, a kilka dni temu również na
Dolnym Śląsku. Co dalej z ASF – jak zatrzymać świńską zarazę? Minister
rolnictwa chce, aby do akcji wkroczyły służby specjalne. Rolniczy związkowcy
domagają się natomiast powołania nowej rządowej agencji w miejsce
Polskiego Związku Łowieckiego.
Wykryto pierwszy przypadek wirusa ASF na Dolnym Śląsku. Służby weterynaryjne potwierdziły
wystąpienie tej choroby u dzika pod Głogowem. Na terenie całej gminy Kotla ustanowiono obszar
objęty ograniczeniami (strefa czerwona).

Spis treści

ASF podbija zachód Polski!
Co dalej z ASF?
Odstrzał dzików konieczny?
Nowa rządowa agencja

ASF podbija zachód Polski!
Jak dotąd znaleziono również 22 przypadki wystąpienia ASF u dzików w Lubuskiem (powiat
wschowski i nowosolski). Tym samym choroba niespodziewanie przedostała się 300 km na zachód
i dotarła do regionu, który bezpośrednio sąsiaduje z Wielkopolską, największym ośrodkiem
koncentracji produkcji świń w Polsce.
W jaki sposób wirus przedostał się do zachodniej Polski? Tą sprawę chce wyjaśnić minister rolnictwa
Jan Krzysztof Ardanowski. Szef resortu chce, by w ustaleniu tego pomogły mu służby specjalne –
podaje money.pl. – Są metody badań DNA, które pozwalają określić, z której części świata
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pochodzi wirus. To trzeba wyjaśnić – powiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski w programie
„Money. To się liczy”.

Co dalej z ASF?

Co dalej z ASF? Rolniczy związkowcy chcą powołania nowej rządowej agencji do walki z tą chorobą.

Na hodowców świń padł blady strach. Nad branżą zawisło widmo bankructwa zakładów
przetwórczych i upadku wielu gospodarstw! Pojawiły się obawy, że pojawienie się ASF 100 km od
granicy z Niemcami może spowodować drastyczny spadek cen wieprzowiny i kryzys w całej Unii
Europejskiej.
Co dalej z ASF – jak zatrzymać chorobę? Trzodziarze domagają się podjęcia natychmiastowych
działań! KZP-PTCH zastanawia się, dlaczego nadal brakuje zdecydowanych działań
administracji w ograniczaniu populacji dzików, czy likwidowaniu produkcji
w gospodarstwach niespełniających podstawowych zasad bioasekuracji. Jako przykład
wskazuje Czechy, które poradziły sobie z wirusem, bo do odstrzału dzików wykorzystywały…
snajperów.

Odstrzał dzików konieczny?
„Bez odstrzału dzików, bez depopulacji nie da rady opanować tej choroby”– powiedział
w TVP Info minister Ardanowski. Z kolei wiceminister Szymon Giżyński przypomniał niedawno, że
Niemcy odstrzelili 1 mln dzików w sytuacji prewencyjnej. Francuzi 750 tys. sztuk, a choroby przecież
u nich nie ma. Tymczasem w Polsce zapowiedzi odstrzału spotykają się z falą krytyki mediów
i aktywistów.
– Mówi się o konieczności odstrzałów dzików, a tymczasem w kołach myśliwskich nie ma
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zrozumienia dla tej sprawy – twierdzi Sławomir Izdebski, przewodniczący Ogólnopolskiego
Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych.

Nowa rządowa agencja
OPZZRiOR chce zmiany Prawa Łowieckiego. Przygotowany przez rolniczych związkowców
projekt zakłada likwidację Polskiego Związku Łowieckiego. Zastąpiony on ma być rządową
Agencją Rozwoju Gospodarki Łowieckiego. Kolejną zmianą ma być to, żeby za straty wywołane
przez wirus ASF odpowiadały koła łowieckie. Tym samym OPZZRiOR chce wywrzeć presję na
myśliwych, by zwiększyli odstrzał dzików.
Wartość krajowej produkcji wieprzowiny szacuje się na około 20 mld złotych rocznie.
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