
WAiNE DATY 

15 lipca 2017 r. - wejscie w zycie nowej edycj i Programu bioasekuracji 

14 sierpnia 2017 r. - t ermin na dostosowa nie gospodarstwa do wymagan Programu 
lub na zlozen ie przez posiadacza swin oswiadczen ia do powiatowego lekarza weterynarii, 
ze gospodarstwo, w kt6rym przebywajq swinie, nie spelni wymagan okreslonych w Programie; 
swinie z takiego gospodarstwa zostanq pod dane ubojowi lub zabiciu po przeprowadzen iu kontroli 
przez powiatowego leka rza weterynarii (wz6r oswiadczenia w zalqczeniu) 

15 wrzesnia 2017 r. - termin na zlozenie wn iosku do biura powiatowego ARiMR 0 przyznanie 
rekompensat y za nieprzerwane nieut rzymywan ie swin w gospodarstwach, kt6rych posiadacze 
wczesniej zlozyli oswiadczenie do powiatowego lekarza weterynarii 

31 grudnia 2017 r. - ostateczny termin spelnienia obowiqzku zabezpieczenia budynk6w inwentarskich 
oraz budynk6w i miej sc wykorzystywanych do przechowywania pasz i sci61ki pojedynczym 
ogrodzeniem (min. 1,5 m wysokosci na calej dlugosci), zwiqzanym na state z podlozem, wykluczajqcym 
dost~p wolnozyjqcych dzik6w na teren gospodarst wa 

ZASADY PRZYZNAWANIA ODSZKODOWAN ZA 5WINIE UBITE LUB ZABITE, 
POCHODZJ\CE Z GOSPODARSTW NIESPEtNIAJJ\CYCH WYMAGAN PRZEWIDZIANYCH 

PROGRAM EM BIOASEKURACJI 

• w przypadku swin ubij anych w rzeini, kt6rych mi~so zostanie uznane za zdatne do spoiycia, 
odszkodowanie b~dz ie pomniej szane 0 kwot~ uzyskanq przez posiadacza ze sprzedazy swini 
do rzeini; 

• w przypadku swini poddanej ubojowi na uzytek wlasny, kt6rej mi~so zostanie uznane 
za zdatne do spoiycia, posiadacz otrzyma odszkodowanie w pelnej wysokosci wartosci 
rynkowej zw i erz~cia; 

• w przypadku swin zabitych z nakazu powiatowego lekarza weterynarii, posiadacz otrzyma 
odszkodowanie w pelnej wysokosci wartosci rynkowej zwierz~cia. 

Producenci rolni, kt6rzy do 14 sierpnia 2017 roku nie spelniq wymagan programu bioasekuracji 
lub nie dostarcz'l oswiadczenia do powiatowego lekarza weterynarii nie otrzymaj'l rekompensat z ARiMR. 

CO TO JEST ASF? 
Wirus ASF (afrykanski pom6r swin) wystqpil w Polsce po raz pierwszy w lutym 2014 roku i rozprzestrzenia si~ 
na terytorium p6lnocno-wschodniej cZElsci Polski. To smiertelna, zakaina oraz zarailiwa choroba swin 
i dzik6w. Nie zagraia iyciu i zdrowiu czlowieka. Powoduje jednak znaczne straty dla wlascicieli swin 
oraz dla producent6w miEisa i jego przetworow. 

JAK ROZPOZNAC ASF? 

U swirl wystEiPujEi gorqczka nawet do 42°C, przyspieszony oddech, osowialosc, moiliwa utrata apetytu 
i pragnienia oraz przekrwienia (na uszach, ogonie, konczynach i klalce piersiowej). Zazwyczaj pierwsze 
w stadzie chorujq duie sztuki: lochy, knury, tuczniki. 

WSPARCIE ARR A ASF 

Agencja Rynku Rolnego realizuje pomoc dla producent6w rolnych w tym producentow swirl. 
W tzw. "pakiecie Hogana" jednym z dzialan jest pomoc dla producent6w swin na wyrownanie ceny sprzedaiy 
(st refa objElla restrykcjami z tytulu ASF). Polega ono na wyplacie rOinicy w cenie miEidzy sredniq cenq 
w regionie a Ii! uzyskanq przez producenta swin. Na to dzialanie przeznaczono 22 min zlotych. 
Iilodatkowq pomocq jest moiliwosc dofinansowania zmiany kierunku produkcji z trzody chlewnej na bydlo. 

Szczegotowe informacje na stronach: www.wetgiw.gov.pl/ASF, www.minrol.gov.pl 
albo u wojew6dzkiego lub powiatowego lekarza weterynarii. 


