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Zniesienie stref niebieskich ASF będzie możliwe?
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Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej zwrócił po
raz kolejny uwagę na problem dotyczący stref ASF. Według POLPIG
konieczne jest zniesienie stref niebieskich ASF, ponieważ podjęcie takich
kroków może uchronić producentów przed widmem bankructwa.
W związku z wystąpieniem ASF na terenie Polski wyznaczono obszary objęte restrykcjami.
Największe z nich występują na obszarze zagrożenia, czyli w strefie niebieskiej. W 2020 r. zniesienie
stref niebieskich ASF nastąpiło w 150 gminach. POLPIG uważa że w 2021 r. również należy
wyłączyć z tego obszaru kolejne gminy, o co zaapelował do GLW.

Zniesienie stref niebieskich ASF konieczne ze względu na różnicę
cen
POLPIG we wniosku skierowanym do GLW podkreśla – Różnica cen skupu w strefie niebieskiej
i czerwonej sięga ponad 50 groszy za kg żywca. Zważywszy na obecną sytuację rynkową, zmiana
strefy z niebieskiej na czerwoną może uchronić wielu producentów przed bankructwem.
W związku z tym, Związek przypomina, że działając w ramach Branżowego Porozumienia ds./ Walki
z ASF (dalej POROZUMIENIE) niejednokrotnie wnioskował o wystąpienie do KE o znoszenie stref
niebieskich już po 3 miesiącach od daty zlikwidowania ogniska w stadzie świń.
We wnioskach ze spotkania POROZUMIENIA z GIW z dnia 25 listopada 2020 roku w punkcie
6 zapisaliśmy:
,, Zarówno PLW jak i organizacje branżowe powinny wykazać inicjatywę i wskazywać strefy,
które mogą być zgłaszane do KE. Wnioski kierowane do KE przez stronę rządową o zdjęcie
strefy powinny być wspierane stanowiskiem organizacji branżowych, co może przyspieszyć
wydawanie pozytywnych decyzji przez unijny komitet”.

Wniosek o zniesienie stref niebieskich ASF na Warmii i Mazurach
W związku z tym, zasadne jest uwolnienie kolejnych stref z gmin znajdujących się w woj. warmińsko
– mazurskim.
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POLPIG chce uwolnić gminy znajdujące się przede wszystkim w powiatach:
bartoszycki: gm. Bartoszyce, Bisztynek,
lidzbarski: gm. Kiwity, Lidzbark Warmiński,
ostródzki: gm. Małdyty, Miłakowo, Morąg, Łukta, Ostróda, Miłomłyn,
olsztyński: gm. Jeziorany,
olecki: gm. Olecko, Świętajno Wieliczki, Kowale Oleckie.
Czytaj również: Nowe przypadki ASF 2021 wykryte u prawie 200 dzików
Źródło: KZP-PTCh – POLPIG
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