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Co da Rada ds. Hodowli Koni?
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Sytuacja w polskich stadninach, szczególnie w kontekście ostatnich
wydarzeń, nie napawa hodowców koni optymistycznie. Czy jest
szansa na jej poprawę?
Zbigniew Babalski, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wziął udział
w roboczym spotkaniu w sprawie powołania Rady ds. Hodowli Koni w Polsce. W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele środowisk naukowych i hodowców. Podniesiono także temat
konieczności uwzględnienia w składzie Rady specjalistów z zakresu ekonomii i prawa.
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Rada ds. Hodowli Koni ma się zająć nie tylko hodowlami koni arabskich.

– Podczas tego pierwszego spotkania nie zapadły jeszcze żadne wiążące decyzje. Na chwilę
obecną trudno też jest mi powiedzieć, jaką ostatecznie formę będzie miała rada. Więcej
szczegółów znać będziemy za kilka tygodni, po kolejnym spotkaniu. Pewne jest natomiast, że
Rada służyć ma nie tylko problemom arabów. W zamyśle mamy zamiar zająć się wszystkimi
końmi. Każda rasa ma swoje problemy i do każdej z nich należałoby podejść z równie wielką
uwagą – mówi nam obecny na spotkaniu prof. dr hab. Zbigniew Jaworski, prezes Polskiego Związku
Hodowców Koni.
Podczas pierwszego spotkania skupiono się przede wszystkim na propozycjach kierunków pracy
Rady oraz konieczności kompleksowej oceny stanu hodowli koni w Polsce, a także
opracowania strategii zmian systemu ich hodowli, tak aby była ona konkurencyjna. Wskazywano na
potrzebę opracowania krajowego programu dotyczącego zarówno hodowli, jak również kierunków
użytkowania koni z uwzględnieniem kryteriów dla poszczególnych ras i etapów hodowli.
– Z mojej perspektywy na chwilę obecną trudno mi cokolwiek powiedzieć. To są sprawy bardzo
polityczne. Mam nadzieję, że zmiany idą w dobrym kierunku. Liczę na to, że w polskich
stadninach dojdzie do pozytywnych zmian. Jak się stanie? Czas pokaże – komentuje
spotkanie Jacek Bondaruk ze Związku Hodowców Koni Ziemi Lubuskiej.
Pewne jest, że wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili chęć udziału w pracach Rady i w ciągu
najbliższych tygodni zostanie skompletowany jej skład.
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