
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzier2oniowie w sprawie
mo2liwoSci uznania regionu III wojew6dztwa dolnoSl4skiego za atzgdowo wolne od

choroby Aujeszky'ego u Swif,..

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierzoniowie informuje, 2e w zwiaal<t
z dobra, sytuacj4 epizootyczna na terytorium Polski w zakresie wystgpowania choroby
Aujeszky'ego u Swin Glowny Lekarz Weterynarii planuje napocz4tku 2OI9 r. zloiryc do
Komisji Europejskiej wniosek o uznanie kolejnych regionow kraju za urzgdowo wolne oc
tej choroby, w tym region III wojewodztwa dolnoSl4skiego skladajacy sig z powiatow:
dzietioniowskiego, klodzkiego, olawskiego, strzelinskiego, Swidnickiego, walbrzyskiego,
wroclawskiego i z4bkowickiego.

W nnriry,ku z powylszyrn, w najbli2szym czasie, w siedzibie Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Dzier2oniowie, ul Batalionow Chlopskich 7, planowane s4
spotkarria/konsultacje z hodowcami ftzody chlewnej z terertu powiatu, na kt6re
serdecznie Panstwa zapraszarn w dowolnym dniu w godz. od 8oo - 1500.

Na przedmiotowych spotkaniach/konsultacjach zapoznani Panstwo zostantecie ze
wszystkimi konsekwencjami :uznania regionu za urzgdowo wolny, ze szczegolnyrn
uwzglgdnieniem korzySci oraz ewentualnych utrudnien nviaz,arrycIt z przemieszczaniem
Swin pomLadzy regionami o ro2nym statusie epizootycznyrn oraz bgdziecie Panstwo mieli
mozliwoSi podpisania deklaracji, wyra1,ajqc tyrrr samym swoje stanowisko odnoSnie
ewentualnego uznania regionu zaurzgdowo wolny od choroby Aujeszky'ego.

Po uznartiu regionu niew4tpliwa, korzyScia bedzie mozliwoSi wysylki Swin bez
koniecznosci dodatkowych badan i kwarantanny do wszystkich regionow w UE uznanych
zaurzgdowo wolne, ktore stanowi4 wigkszoSi we wspolnocie.

Po uznaniu wigkszoSci regionow Polski za urzgdowo wolne na poczqtku 2019 r.
oraz planowa-trym uznaniu calego terytorium kraju do konca 2O2O r. zwigkszy sig
konkurency'noSi i nxiry,ana z tyrn wysylka do innych krajow polskiej trzody chlewnej
i produktow z migsa wieprzowego, co niew4tpliwie korzystnie wplynie na krajowy rynek
wieprzowiny.

W regionie uznanym za urzgdowo wolny od choroby Aujeszlry'ego radykalnie
zmniejszy sie iloSi prob pobieranych przez Inspekcjg Weterynaryjn4 w ramach stalego
monitorowania choroby.

TrudnoSci moga dotyczyc jedynie przernieszczaiara na teren powiatu Swin
z regionow kraju i UE, ktore jeszcze nie b9d4 posiadaly statusu urzgdowo wolnego od
choroby, co dla hodowcow z terenu powiatu dzierhoniowskiego praktycznie nie ma
2adnego znaczertia.

Dodatkowe informacje rno2na uzyskai w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii
w Dzierioniowie, ul Batalionow Chlopskich 7 lub pod tel. Nr 748312809 i748324657


