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Wyrównanie dochodu ASF 2021 - MRiRW odpowiada
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Producenci świń w dalszym ciągu borykają się z problemami. Z jednej strony
muszą się zmierzyć z niskimi cenami skupu żywca, z drugiej natomiast nie
gaśnie problem związany z ASF. Dlatego też hodowcy oczekują wsparcia
finansowego, jednym z nich może być wyrównanie dochodu w związku z ASF
2021.
O pomoc finansową zawnioskował samorząd rolniczy na początku lutego br. Zaproponował
wprowadzenie zmian w przepisach w zakresie ustalania pomocy na wyrównanie dochodu ASF 2021.
Przypomnijmy, że pomoc przyznawano już wcześniej, dlatego KRIR uważa, że należy wznowić nabór
uwzględniając również IV kwartał 2020 r.

Wyrównanie dochodu ASF 2021 – sytuacja na rynku wieprzowiny nie
jest taka zła?
Resort rolnictwa odpowiadając na pismo KRIR podkreślił, że od dwóch tygodni odnotowuje się
niewielki wzrost cen skupu trzody chlewnej. Potwierdził to danymi z ZSRIR, które wskazują, że: –
w okresie 8-14 lutego 2021 r. (6. tydzień) cena skupu żywca wieprzowego wyniosła 4,16 zł/kg
i była o +3,1% wyższa niż tydzień wcześniej, +6,6% wyższa w relacji miesięcznej i jednocześnie
o 31,5% niższa w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r.

MRiRW analizuje na bieżąco sytuację na rynku wieprzowiny
MRiRW przypomniał również, że producenci prowadzący chów, bądź hodowlę trzody chlewnej na
obszarze zapowietrzonym i zagrożonym mogli już ubiegać się o wyrównanie dochodu w związku
z ASF. Było to możliwe od IV kwartału 2019 r. do III kwartału 2020 r. Zgodnie z danymi z ARiMR
wnioski złożyło 1 944 producentów świń na kwotę 56,4 mln zł.
Natomiast odnosząc się do bieżącej sytuacji na rynku trzody chlewnej MRiRW informuje, że: – na
bieżąco analizowana jest sytuacja na rynku trzody chlewnej w kontekście ASF oraz możliwość
wznowienia pomocy na wyrównanie utraconych dochodów uzyskanych ze sprzedaży świń
w strefach z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z ASF.
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Czytaj również: Rekompensaty za ASF 2021 i klęski żywiołowe niebawem do wzięcia
Źródło: KRIR

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Submit Rating
Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0
Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

