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Zakaz hodowli zwierząt futerkowych? Resort rolnictwa mówi
NIE!
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Zakaz hodowli zwierząt futerkowych? Resort rolnictwa mówi zdecydowane
NIE! Nie będzie też zakazu uboju rytualnego – zapowiada minister rolnictwa
Jan Krzysztof Ardanowski. Jak informuje resort, będą za to zwiększone
kontrole na fermach.
Niektóre zmiany w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt dotyczące zakazu
hodowli zwierząt na futra i zakazu uboju rytualnego trafią do kosza. Ustawa nie zostanie
jednak wycofana z Sejmu. Jak mówi minister rolnictwa, zawiera szereg pożytecznych elementów.
– Z ustawy o ochronie zwierząt zostaną wycofane punkty dotyczące zakazu hodowli zwierząt
futerkowych i zakazu uboju rytualnego. Pozostałe rzeczy utrzymujemy np. zaostrzenie
warunków dla utrzymania zwierząt gospodarskich, sprawdzenie co się dzieje w schroniskach, na co
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idą pieniądze, od tego nie zamierzamy odstąpić – zapowiada minister rolnictwa Jan Krzysztof
Ardanowski.

Drakońskie kontrole

fot. Fotolia
Zakaz uboju rytualnego i zakaz hodowli zwierząt futerkowych? Resort rolnictwa mówi tym zakazom
NIE!

Resort rolnictwa zapowiada też kontrole na fermach zwierząt hodowanych na futra.
– Wprowadzimy drakońskie formy kontroli na fermach zwierząt futerkowych. Poddamy
każdą fermę certyfikacji. Jeśli będzie brak zaufania dla polskich firm certyfikujących to
będzie poddanie certyfikacji przez firmy międzynarodowe, które sprawdzą każdą fermę –
informuje minister rolnictwa.

Zakaz hodowli zwierząt futerkowych znika z nowelizacji
O zakaz hodowli zwierząt futerkowych walczą obrońcy praw zwierząt. Przeciwni takiemu rozwiązaniu
są hodowcy tych zwierząt, a także samorząd rolniczy.
– Polska dzięki długoletniej pracy naukowców i hodowców zwierząt futerkowych jest
obecnie jednym z czołowych producentów najwyższej jakości skór zwierzęcych.
Wprowadzenie całkowitego zakazu chowu – w naszej opinii byłoby ewidentnym działaniem
mającym na celu wyeliminowanie polskich producentów z handlu światowego – mówi dla portalu
agroFakt prezes KRIR Wiktor Szmulewicz.
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Jak podkreślał w rozmowie z portalem agroFakt Wiktor Szmulewicz prezes KRIR, zakaz hodowli
zwierząt futerkowych oznaczać może wzrost cen zbytu wielu produktów.
– Chów mięsożernych zwierząt futerkowych, przyczynia się do znacznego obniżenia
kosztów utylizacji, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, szczególnie
wytwarzanych w zakładach przetwórstwa drobiu i ryb. Inne metody, w przypadku
wprowadzenia zakazu, ich utylizacji spowodują wzrost kosztów produkcji, a tym samym cen
zbytu produktów spożywczych dla wszystkich zakładów mięsnych branż drobiarskiej,
rybnej, wołowej i wieprzowej – podkreśla Wiktor Szmulewicz.

Nie będzie zakazu uboju rytualnego
Resort rolnictwa zapewnia również, że nie zostanie wprowadzony zakaz uboju rytualnego na eksport.
Po tych zapowiedziach, przedstawiciele branży mięsnej mogą odetchnąć z ulgą.
– Straty związane z wprowadzeniem takiego zakazu by były już liczone w miliardach złotych.
Eksport wołowiny wyprodukowanej w procesie halal albo koszer to ponad 100 tys. ton,
drobiu 500 tys. ton. To są ogromne ilości, które dziś eksportujemy na potrzeby rynku
muzułmańskiego czy żydowskiego – mówi dla portalu agroFakt Witold Choiński, ze Związku
„Polskie Mięso”.
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