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Co z alpaką? Ustawa o zwierzętach gospodarskich.
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Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi szykuje projekt ustawy o organizacji,
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. W wykazie zwierząt
gospodarskich pojawiła się alpaka. Co z alpaką, jakie zmiany się szykują i co
sądzi samorząd rolniczy?
W Polsce alpaki mogą być utrzymywane przez rolników w celu pozyskiwania wełny i mięsa

MRiRW przygotowuje projekt ustawy zgodnie z mającymi obowiązywać od listopada 2018 r.
przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Rozporządzenie dotyczy
zootechnicznych i genealogicznych warunków hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych
i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem
biologicznym wykorzystywanym do rozrodu itd.

Ustawa o zwierzętach gospodarskich budzi wątpliwości
Krótko mówiąc wymagane jest dostosowanie przepisów krajowych do prawa europejskiego, aby
ułatwić handel zwierzętami hodowlanymi i materiałem biologicznym pochodzącym od nich. W tej
sprawie Krajowa Rada Izb Rolniczych wydała opinię, w której prezentuje wątpliwości wobec
niektórych propozycji projektu. W Rozporządzeniu KE ustanawia się przepisy dotyczące hodowli
i zasad handlu zwierzętami hodowlanymi z wymienionych w nim gatunków. Natomiast projekt
ustawy rozszerzył wykaz zwierząt gospodarskich o alpakę. Uznanie tego zwierzęcia za
gospodarskie oznacza dopuszczenie do hodowli i chowu przez polskich rolników. Co za tym idzie,
powinno to wiązać się ze zmianami pozostałych przepisów dotyczących dobrostanu i warunków
utrzymywania tych zwierząt w gospodarstwie.
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Alpaki

Co z alpaką?
W Polsce alpaki mogą być utrzymywane przez rolników w celu pozyskiwania wełny i mięsa. Dlatego
zasadnym byłoby dokonanie pewnych zmian w przepisach weterynaryjnych. Chodzi przede
wszystkim o zwalczanie i monitorowanie chorób zakaźnych, nadzór nad rozrodem i przemieszaniem
zwierząt. Istotne są też warunki uboju, wystawianie świadectw zdrowia, badanie mięsa,
wprowadzanie go do obrotu i identyfikacja zwierząt. KRIR jest zdania, że istotnym jest, aby przy
obecnej populacji alpak ustawa o zwierzętach gospodarskich zawierała odpowiednie zapisy.
Według Krajowej Rady Izb Rolniczych, po wprowadzeniu nowej ustawy, dotychczasowe programy
hodowlane powinny ulec korekcie i ponownej akceptacji ministerstwa.
Więcej na temat hodowli alpak można przeczytać w agroFakt.pl pod tym linkiem.
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