
」ubeIska Izba RoInicza

Stanowisko

ZarzaduしubeIskiej izby Roiniczej

Z dnia 4 Iistopada 2020 roku

w sprawie niskiej ceny skupu trzody chiewnej

Zarzadしubeiskiej lzby RoIniczej pragnie zwr6cifuwage na bardzo z†a sytuacje producent6w

trzody chIewnej, kt6ra zwiazana jest z niska cena jej skupu" Stawki na poziomie 3,5 do 4,2 z†/kg Zywca

nie sa w stanie pokry6 koszt6w zwiazanych z produkcja. Niestety aie ma to zwiazek z jednej strony ze

wzgIedu na duZa iIoScia zachorowah na koronawirusa, kt6「e nie omjjaja zak†ad6w miesnych, CZy

pracownik6w firm przewozowych a z drugiej strony na staie rosnace ceny paszy. Nie bez znaczenia na

cene skupu tucznik6w ma teZ bIokada eksportu wieprzowiny do Chin z Niemiec" Potwierdzenie

przypadk6w ASF oraz szerzacy sie 」e」 WlruS, Zamkniecie importu do Korei Po†udniowej i Chin z terenu

Niemiec bedzie mia† dramatyczne konsekwencje dIa poIskiego rynku wieprzowiny・ Zaktady wytw6rcze

tez wykorzystuja panujacywirus ASF, kupujac ;winie ze strefy czerwonej czy niebieskiej w lOO% zdrowe

po niskich cenach wykorzystujac sytuacje do dobrego zarobku・

W ostatnim czasie mocno w g6re ida ceny zb6Z paszowych oraz soi. Zgodnie z obowiazujacym

memorandum stosowanie soi GMO moZIiwe jest jedynie do stycznia 2021 roku. Po zakohczeniu

pierwszego miesiaca przysz†ego roku roInicy nie beda mogIi uZywa6 juZ soi GMO, jako surowca

paszowego, Hodowcy zdaja sobie sprawe, Ze Srute sojowa (kt6ra jest pozyskiwana z roSIin

modyfikowanych genetycznie) trudno jest zastapi6 innym surowcem, dostarczajacym podobna =oS6

bia†ka. Sytuacja zwiazana ze zmiana prawa doprowadzi†a do tego, Ze cena soi w zastraszajacym tempie

roinie co bezpoSrednio przek†ada sie na wzrost koszt6w produkdi.

Biorac powyZsze pod uwage Za「zad Lubelskiej lzby RoIniczej zwraca sie do Ministra Rolnictwa

i Rozwoju Wsi o piIng interwenc壇atym samym popiera apel o pilna noweIiza東ustawyzdnia 22 Iipca

2006 roku o paszach w zakresie usuniecia wejScia w Zycie z dniem OI stycznia 2021 roku zakazu

wytwarzania, WPrOWadzania do obrotu i stosowania w Zywieniu zwierzat pasz genetycznie

zmodyfikowanych oraz organizm6w genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do uZytku

paszowego, kt6ry wystosowata lzba Gospodarcza Handlowc6w′ Przetw6rc6w Zb6Z i Producent6w Pasz

W dniu O3 =stopada 2020 roku.
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