
Lubelska Izba Rolnicza 

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 5.12.2016r. w 
sprawie zdj ęcia przero śniętych tuczników od rolników w województwie lubelskim. 

Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej na posiedzeniu w dniu 5.12.2016r., 
działając w imieniu samorządu rolniczego województwa lubelskiego wnosi o pilne podj ęcie 
działań  w celu zdj ęcia od rolników - producentów trzody chlewnej przero śniętych tuczników. 

Od kiedy w powiecie bialskim zacz ęły pojawiać  się  ogniska Afrykańskiego Pomoru 
Swiń  hodowcy trzody chlewnej przeżywaj ą  gehennę . Swinie przerastaj ą, rodzą  się  kolejne, 
dla których brakuje miejsca, bo tych, co si ę  nadaj ą  do sprzedaży, sprzedać  nie można. 
W niektórych gospodarstwach taki stan rzeczy trwa ju ż  dłuższy okres, dlatego z 
niecierpliwością  rolnicy czekaj ą  na dalsze konkretne rozwi ązania na szczeblu ministerialnym. 

Wykupem trzody chlewnej ze stref obj ętych ograniczeniami w pierwszej kolejno ści 
zostali obj ęci tylko duzi hodowcy- mogący przygotować  partię  min. 50 sztuk. Najwi ększe 
problemy ze sprzedażą  przerośniętych tuczników występują  w małych gospodarstwach 
posiadaj ących do 10 szt. świń . Nie wszyscy rolnicy, którzy sprzedali tuczniki w ramach 
wykupu są  zadowoleni z ceny. Swinie by ły przero śnięte, a rozliczenie obejmowało wagę  
poubojową, a nie żywca w związku z tym rolnicy dużo stracili. 

Samorząd Rolniczy Województwa Lubelskiego zwraca si ę  o pilne podj ęcie 
zdecydowanych działań, które doprowadzą  do skupu przero śniętych świń  z terenów obj ętych 
sankcjami w związku z ASF, jak również  uczynić  wszystko, aby doprowadzi ć  do skrócenia 
okresu blokady w obrębie obszaru zagro żenia. 

Zdaniem Walnego Zgromadzenia nale ży podjąć  niezbędne kroki w celu odzyskania 
kontroli Państwa nad działaj ącymi w kraju zak ładami, które skupuj ą  trzodę  chlewną. Pozwoli 
to na skuteczną  realizacj ę  podejmowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dzia łań  
w zakresie zapobiegania skutkom ASF. 
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