ROLNIKU, HODOWCO ŚWIŃ !
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bełchatowie informuje o regułach obowiązujących
w obrocie świniami, w związku z programem zwalczania choroby Aujeszkyego.
 W Polsce, w kierunku choroby Aujeszkyego, badane mogą być tylko stada świń zarejestrowane w ARiMR,
w odstępach dwu – sześciu miesięcznych
 dwukrotnie (tuczarnie)
 lub trzykrotnie (stada z maciorami).
 Przebadane stada otrzymują wydawane z urzędu (bezpłatne) decyzje nadające status stada świń.
 W obrocie krajowym dokumentem obowiązującym i koniecznym jest świadectwo zdrowia świń.
 Świnie kierowane do uboju i kupowane prosięta muszą posiadać świadectwo zdrowia, które może zostać
wystawione przez lekarzy wolnej praktyki wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 Świadectwa mogą być wystawione tylko dla zwierząt pochodzących z gospodarstw przebadanych
w kierunku choroby Aujeszkyego.
 Świadectwa mogą być wystawione jedynie w gospodarstwie z którego są sprzedawane świnie, po kontroli księgi
stada świń i przeliczeniu świń w gospodarstwie i tylko dla świń oznakowanych nr stada gospodarstwa w którym
zostały po raz pierwszy zarejestrowane.
 Opłata za świadectwo wynosi nie mniej niż 17 zł i jest powiększona o koszt dojazdu.
 Świadectwa zachowują ważność przez:
 10 dni przy przemieszczaniu między gospodarstwami,
 3 dni w przypadku świadectw do rzeźni.
 Chcąc zachować ważność decyzji nadającej status stada świń, świadectwa należy przechowywać przez 3 lata
od dnia zakupu świń.
 Dodatkowo dokumentem koniecznym dla ubojni jest tzw. „łańcuch żywieniowy”.
 Transport świń może się odbywać jedynie bezpośrednio z gospodarstwa z którego pochodzi świnia
do ubojni lub do gospodarstwa docelowego.
 Transportowaniem świń mogą się zajmować jedynie rolnicy sprzedający własne świnie lub kupujący świnie, lub
podmioty posiadające decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii zezwalającą na prowadzenie takich usług.
 Transportowane zbiorczo mogą być jedynie świnie pochodzące z jednego gospodarstwa.

Uwaga !
Rolnik kupujący świnie bez świadectwa, lub nie przechowujący świadectwa przez 3 lata:
 traci uprawnienia do sprzedaży świń,
 naraża się na sankcje karne (także finansowe),
 powoduje unieważnienie decyzji nadającej status stada świń,
 sprawia, że badania stada należy przeprowadzić od początku.
Rolnicy, którzy nie poddali stada świń badaniom powinni:
• zarejestrować stado w ARiMR i wypełnić księgę stada świń,
• zgłosić się z wypełnioną księgą stada świń i zaświadczeniem z ARiMR potwierdzającym rejestrację stada
świń (może być raport stada świń) do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
• w razie wątpliwości zadzwonić pod nr 44 6350953 do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,
najlepiej w godzinach 7:30 – 8:30.
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