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Strefa ASF: zdrowe świnie trafiają do utylizacji!
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Sytuacja hodowców trzody chlewnej w strefie objętej
ograniczeniami w związku z afrykańskim pomorem świń jest coraz
gorsza. Jedyny zakład, który skupował tuczniki w tym regionie
zaprzestał skupu. Doszło do sytuacji, w której zdrowe tuczniki
trafiają nie do skupu, a do utylizacji.
Hodowcy trzody chlewnej z niebieskiej strefy od kilku tygodni mają coraz większe problemy. Tuczniki
w ich gospodarstwach są przerośnięte, ale muszą być nadal utrzymywane, gdyż nie ma żadnego
zakładu, który by je odebrał. W wielu gospodarstwach sytuacja jest poważna, bo ze względu na
nadmierne zagęszczenie naruszony został dobrostan zwierząt. W jednym z gospodarstw w gminie
Biała Podlaska do utylizacji trafiło 300 świń z około 2-tysięcznego stada. Świnie były w pełni zdrowe,
miały wszystkie aktualne badania, łącznie z tymi pod kątem ASF. Decyzję o utylizacji wydał
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej z powodu naruszenia dobrostanu zwierząt.
– Utylizowanie zdrowych świń jest wbrew jakiejkolwiek logice – uważa Janusz Hodun
z miejscowości Bukowice Kolonia, właściciel hodowli. – Te świnie powinny trafić do skupu
z przeznaczeniem na żywność, a nie do zutylizowania. Niestety, powiatowy lekarz weterynarii nie
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jest nam w stanie wskazać zakładu, który by te tuczniki ubił z przeznaczeniem na żywność. Ubite
świnie były przerośnięte, już miesiąc temu powinny trafić do skupu. Przez miesiąc te świnie
karmiłem, inwestowałem w paszę, nikt mi tych środków nie zwróci. Takie działanie to po prostu
marnowanie naszej pracy.
Hodowcy, których świnie są utylizowane ze względu na zbyt dużą wagę i nadmierne zagęszczenie
w chlewni, będą mogli liczyć na odszkodowanie. Państwo ma im wypłacić odszkodowanie za każdą
sztukę w wysokości cen rynkowych oraz zwrot kosztów utylizacji. To koło 1500 zł. Tymczasem,
gdyby te same świnie trafiły do skupu, hodowca od sztuki, w zależności od wagi, otrzymałby 700-800
zł.
– To jest kompletnie bez sensu, że państwo zamiast zapewnić nam zbyt, płaci dwa razy więcej za
utylizowanie zdrowych świń – uważa hodowca. – Tyle się teraz mówi o marnowaniu żywności, a tu
właśnie żywność jest marnowana i to w świetle prawa.
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