Uwaga! Zmiany w programie bioasekuracji!
Nowy program bioasekuracji:
Celem programu jest zwiększenie ochrony przed ASF w gospodarstwach, w których są utrzymywane
świnie oraz wsparcie finansowe producentów rolnych w przypadku czasowej rezygnacji
z utrzymywania trzody chlewnej.
Program bioasekuracji obowiązuje na terenie wybranych gmin województwa podlaskiego,
lubelskiego i mazowieckiego. Szczegółowa lista gmin oraz mapa na https://www.wetgiw.gov.pl/ASF
i www.minrol.gov.pl.
Wymagania dotyczące bioasekuracji:
1. zabezpieczenie gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie w systemie otwartym,
wymagane jest podwójne ogrodzenie (min. wysokość 1,5 m, podmurówka lub wykopany
krawężnik);
2. wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni;
3. przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku);
4. prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, które wjeżdżają na teren
gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;
5. zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;
6. utrzymywanie świń w gospodarstwach w zamkniętych pomieszczeniach, z wyjątkiem świń
utrzymywanych w systemie otwartym;
7. zapewnienie aby:
 osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie utrzymywały własnych świń poza tym
gospodarstwem oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą świń w innych gospodarstwach,
 do budynków, w których są utrzymywane świnie, nie wchodziły osoby postronne,
 osoby przebywające w budynkach inwentarskich używały odzieży ochronnej oraz obuwia
ochronnego;
8. posiadanie w gospodarstwie, w którym są utrzymywane świnie, pisemnego planu bioasekuracji
obejmującego: dokumentację przestrzegania wymagań określonych w pkt 2–4, rejestr produktów
biobójczych używanych w gospodarstwie, program czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń
i sprzętu mającego kontakt ze świniami, zasady używania oraz czyszczenia i dezynfekcji odzieży
ochronnej i obuwia;
9. zabezpieczenie budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do
przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5
m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących
dzików na teren gospodarstwa. Wymagania są spełnione także wtedy gdy całe siedlisko jest
ogrodzone w wyżej określony sposób;
10. utrzymywanie świń w gospodarstwie w budynkach, w których nie są jednocześnie utrzymywane
inne zwierzęta gospodarskie kopytne.
Ważne daty
15 lipca 2017 r. – wejście w życie nowej edycji Programu bioasekuracji
14 sierpnia 2017 r. – termin na dostosowanie gospodarstwa do wymagań Programu lub na złożenie
przez posiadacza świń oświadczenia do powiatowego lekarza weterynarii, że gospodarstwo,
w którym przebywają świnie, nie spełni wymagań określonych w Programie. Świnie z takiego
gospodarstwa zostaną poddane ubojowi lub zabiciu po przeprowadzeniu kontroli przez powiatowego
lekarza weterynarii (wzór oświadczenia w załączeniu).
15 września 2017 r. – termin na złożenie wniosku do biura powiatowego ARiMR o przyznanie
rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwach, których posiadacze
wcześniej złożyli oświadczenie do powiatowego lekarza weterynarii

31 grudnia 2017 r. ostateczny termin spełnienia obowiązku zabezpieczenia budynków inwentarskich
oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym
ogrodzeniem (min. 1,5 m wysokości na całej długości), związanym na stałe z podłożem,
wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa.
Zasady przyznawania odszkodowań za świnie ubite lub zabite, pochodzące z gospodarstw
niespełniających wymagań przewidzianych Programem bioasekuracji:




w przypadku świń ubijanych w rzeźni, których mięso zostanie uznane za zdatne do spożycia,
odszkodowanie będzie pomniejszane o kwotę uzyskaną przez posiadacza ze sprzedaży świni do
rzeźni;
w przypadku świni poddanej ubojowi na użytek własny, której mięso zostanie uznane za zdatne
do spożycia, posiadacz otrzyma odszkodowanie w pełnej wysokości wartości rynkowej
zwierzęcia;
przypadku świń zabitych z nakazu powiatowego lekarza weterynarii, posiadacz otrzyma
odszkodowanie w pełnej wysokości wartości rynkowej zwierzęcia.

Producenci rolni, którzy do 14 sierpnia 2017 roku nie spełnią wymagań programu bioasekuracji lub
nie dostarczą oświadczenia do powiatowego lekarza weterynarii nie otrzymają rekompensat
z ARiMR.

Co to jest ASF?
Wirus ASF (afrykański pomór świń) wystąpił w Polsce po raz pierwszy w lutym 2014 roku
i rozprzestrzenia się na terytorium północno-wschodniej części Polski. To śmiertelna, zakaźna oraz
zaraźliwa choroba świń oraz dzików. Nie zagraża życiu i zdrowiu człowieka. Powoduje jednak znaczne
straty dla właścicieli zwierząt oraz dla producentów mięsa i jego przetworów.
Jak rozpoznać ASF?
U zwierząt występuję gorączka nawet do 420C, przyśpieszony oddech, osowiałość, możliwa utrata
apetytu i pragnienia oraz przekrwienia (na uszach, ogonie, kończynach i klatce piersiowej). Zazwyczaj
pierwsze w stadzie chorują duże sztuki: lochy, knury, tuczniki.
Wsparcie ARR a ASF
Agencja Rynku Rolnego realizuje pomoc dla producentów rolnych w tym producentów trzody
chlewnej. W tzw. „pakiecie Hogana” jednym z działań jest pomoc dla producentów świń na
wyrównanie ceny sprzedaży (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF). Polega ono na wypłacie różnicy
w cenie między średnią ceną w regionie a tą uzyskaną przez producenta trzody chlewnej. Na to
działanie przeznaczono 22 mln złotych. Dodatkowa pomocą jest możliwość zmiany kierunku
produkcji z trzody chlewnej na bydło.

Szczegółowe informacje na stronach: https://www.wetgiw.gov.pl/ASF www.minrol.gov.pl albo
u wojewódzkiego lub powiatowego lekarza weterynarii.

