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AKTUALNOŚCI 
 

Jest szczepionka na ASF 
 

Źródło: Navetco. 

 
Wietnamska firma Navetco ogłosiła, że posiada skuteczną szczepionkę na afrykański 

pomór świń (ASF).  

 

Szczepionka o nazwie o nazwie NAVET-ASFVAC jest w dużej mierze efektem prac 

wietnamskich naukowców. Wsparcia im udzielili także amerykańscy badacze  

z Agricultural Research Service podlegającego pod amerykański Departament Rolnictwa 

USDA.  

https://www.ars.usda.gov/news-events/news/research-news/2022/african-swine-fever-

virus-vaccine-passes-tests-required-for-regulatory-approval/  

 

Pierwsze potwierdzone informacje o posiadaniu leku pojawiły się w kwietniu tego roku, 

Wówczas producent oświadczył, że szczepionka przeszła pozytywnie testy 

bezpieczeństwa 

 

Wietnamscy badacze w ubiegłym roku w opublikowanym artykule naukowym wyjaśnili, 

że najlepsze rokowania dla skonstruowania skutecznej i pewnej szczepionki są związane 

z modyfikacją w wirusie genu I177L. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/tbed.14329 

 

Według Phung Duc Tien, wietnamskiego wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi, 

wietnamska produkcja szczepionki ASF ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju produkcji 

trzody chlewnej. Jak podkreślił, że będzie ona „żelazną tarczą” w rozwoju hodowli świń. 

 

Cena szczepionki ma kształtować się w przedziale 1,47-1,55 USD za dawkę. 

https://en.vietnamplus.vn/vietnam-successfully-produces-vaccine-against-african-swine-

fever/229505.vnp 

 

https://www.ars.usda.gov/news-events/news/research-news/2022/african-swine-fever-virus-vaccine-passes-tests-required-for-regulatory-approval/
https://www.ars.usda.gov/news-events/news/research-news/2022/african-swine-fever-virus-vaccine-passes-tests-required-for-regulatory-approval/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/tbed.14329
https://en.vietnamplus.vn/vietnam-successfully-produces-vaccine-against-african-swine-fever/229505.vnp
https://en.vietnamplus.vn/vietnam-successfully-produces-vaccine-against-african-swine-fever/229505.vnp
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Przedsiębiorstwo Navetco National Veterinary Joint Stock Company jest państwową 

firmą, podlegająca bezpośrednio wietnamskiemu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Założona została w 1955 roku. Specjalizuje się w badaniach nad lekami weterynaryjnymi 

dla zwierząt hodowlanych oraz w ich produkcji. Firma zatrudnia około trzystu osób. 

 
Źródło: Navetco/USDA/Vietnam Plus. 

 

„Świat bez rzeźni” zarejestrowany 
 
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Decyzję Wykonawczą Komisji 

(UE) 2022/712 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wniosku o rejestrację europejskiej 

inicjatywy obywatelskiej „End The Slaughter Age” („Świat bez rzeźni”) zgodnie  

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/788 (notyfikowana jako 

dokument nr C(2022) 2753). 

 

„Świat bez rzeźni”  (angielska nazwa: „End The Slaughter Age”) to inicjatywa 

obywatelska. Cele inicjatywy określone przez organizatorów są następujące: „a) 

wyłączenie hodowli zwierząt gospodarskich z działalności kwalifikującej się do dopłat 

rolnych oraz włączenie do tej działalności alternatywnych rozwiązań etycznych  

i ekologicznych, takich jak hodowla komórek i uprawa oparta na białkach roślinnych; oraz 

b) wprowadzenie zachęt do produkcji i sprzedaży produktów rolnych pochodzenia 

roślinnego i komórkowego”. 

 

Do Komisji Europejskiej 3 marca 2022 roku wpłynął wniosek o rejestrację europejskiej 

inicjatywy obywatelskiej „End The Slaughter Age” („Świat bez rzeźni”). Obecnie Komisja 

zarejestrowała tę inicjatywę i wydała stosowną decyzję. 

 
Link do decyzji: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.133.01.0015.01.POL&toc=OJ:L:2022:133:TOC 

 
Zakończył się ukraińscy audyt dotyczący ASF 

 
W dniach 6-10 czerwca 2022 r. odbył się audyt właściwej służby Ukrainy w zakresie 

środków kontroli i zwalczania ASF wdrażanych w Polsce. Wizyta inspektorów ukraińskich 

w Polsce stanowiła drugi etap audytu, którego pierwsza część odbyła się w październiku 

2021 r. w formule on-line. 

 

Przedstawiciele ukraińskiej służby 

weterynaryjnej odwiedzili wybrane zakłady 

mięsa wieprzowego, gospodarstwa 

utrzymujące świnie, punkt przetrzymywania 

tusz, a także Powiatowe Inspektoraty 

Weterynarii w Biłgoraju i w Łukowie oraz 

Państwowy Instytut Weterynaryjny  

- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. 

W dniu 10 czerwca odbyło się spotkanie 

podsumowujące w Głównym Inspektoracie 

Weterynarii. 

 

Inspekcja, w formie wizyty na miejscu, jest 

realizacją procedury obowiązującej w Ukrainie w sprawie oceny ryzyka importu mięsa 

wieprzowego. Decyzja o uznaniu wdrożonej w Polsce regionalizacji ASF zgodnej  

z przepisami UE zostanie podjęta w zależności od wyników audytu. 

 
Źródło. IW. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.133.01.0015.01.POL&toc=OJ:L:2022:133:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.133.01.0015.01.POL&toc=OJ:L:2022:133:TOC
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Wojna w Ukrainie może wymusić rewizję założeń Europejskiego 

Zielonego Ładu w rolnictwie 

 
– W Polsce marnuje się ok. 5 mln ton żywności rocznie. W sytuacji, kiedy wojna za 

wschodnią granicą może spowodować globalne zakłócenia bezpieczeństwa 

żywnościowego, nie możemy sobie pozwolić na takie marnotrawstwo. To absolutnie jest 

jeden z celów, który powinien zostać podjęty z odpowiednią powagą w ramach 

Europejskiego Zielonego Ładu i przełożony na praktyczne działania państw europejskich – 

mówi Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej. Jak podkreśla, Komisja 

Europejska powinna w tej chwili na nowo rozważyć kształt unijnej polityki rolnej oraz 

redefiniować zawarte w nich cele, aby nie osłabiać dodatkowo konkurencyjności polskiego 

i europejskiego rolnictwa w obecnej, i tak trudnej już sytuacji związanej z wojną  

w Ukrainie. 

 

– Polityka związana z zeroemisyjną produkcją, ochroną klimatu i troską o Ziemię, którą 

tak naprawdę pożyczamy od swoich dzieci, jest niezbędna. Ale dziś pewna weryfikacja 

założeń Europejskiego Zielonego Ładu w rolnictwie jest konieczna. Potrzebujemy polityki 

związanej z ochroną klimatu, która nie będzie zaburzała bezpieczeństwa żywnościowego 

w Europie oraz konkurencyjności 

produkcji polskiego rolnictwa – ocenia w 

rozmowie z agencją Newseria Biznes 

Monika Piątkowska. 

 

Zarówno Ukraina, jak i Rosja są 

znaczącymi eksporterami pszenicy, 

kukurydzy, jęczmienia i rzepaku. Ze 

względu na działania wojenne 

wstrzymane zostały dostawy z tych 

kierunków do Europy. Ukraińskie porty 

na Morzu Czarnym są zablokowane od 

początku rosyjskiej inwazji, co 

uniemożliwia eksport. Dodatkowo 

tegoroczne zasiewy u naszego 

wschodniego sąsiada będą niższe niż 

dotychczas. Te problemy już windują 

ceny na światowych rynkach, a sytuację pogarsza jeszcze wzrost cen energii i paliw, 

które znacząco zwiększają koszty produkcji w przemyśle spożywczym, oraz skokowe 

podwyżki cen nawozów niezbędnych w rolnictwie. Wielu rolników jest zmuszonych 

ograniczyć nawożenie, co finalnie może się przełożyć na spadek jakości i ilości plonów, co 

pogorszy i tak już trudną sytuację związaną z wojną w Ukrainie. 

 

– Z danych organizacji COCERAL (europejskie stowarzyszenie reprezentujące handel 

m.in. zbożami, ryżem, paszami, olejami i tłuszczami – red.) wynika, że plonowanie zbóż 

ulegnie zakłóceniu. Produkcja zbóż w Europie – głównie kukurydzy i pszenicy – może się 

zmniejszyć o od 8 do 35 proc. w zależności od scenariusza. To jest niepokojąca 

informacja, którą trzeba dokładnie przeanalizować w kontekście tego, co dzieje się za 

naszą wschodnią granicą – mówi prezes Izby Zbożowo-Paszowej 

 

Wojna w Ukrainie, wzrost cen surowców energetycznych i zakłócenia w łańcuchach 

dostaw powodują, że ceny żywności rosną. Odzwierciedlają to m.in. wskaźniki indeksu 

cen żywności FAO FFPI (Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i 

Rolnictwa), które są w tej chwili na historycznie najwyższych poziomach. To z kolei 

powoduje, że dla najbiedniejszych dostęp do produktów żywnościowych staje się 

ograniczony. Jak podaje UNICEF, szczególnie trudna jest sytuacja w biedniejszych 

regionach świata, w których 90 proc. żywności pochodzi z importu – w Egipcie, Libanie, 

Libii, Sudanie, Syrii i Jemenie, które jeszcze przed zakłóceniami dostaw z Ukrainy 

zmagały się z trudną sytuacją spowodowaną kryzysem ekonomicznym, konfliktami  
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i podwyżkami cen. W krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej tylko 36 proc. dzieci 

ma zbilansowaną dietę niezbędną do prawidłowego rozwoju, a co piąte jest zbyt niskie 

jak na swój wiek. Eksperci przestrzegają, że w ciągu kilku kolejnych miesięcy światu 

może zagrozić kryzys żywnościowy. 

 

– Wojna za naszą wschodnią granicą zaburzyła bezpieczeństwo żywnościowe i produkcję 

żywności w Europie. To jest wyzwanie dla państw UE – mówi Monika Piątkowska.  

– Niestety Komisja Europejska nie dokonała wcześniej rzetelnej, kompleksowej analizy 

wpływu wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu na konkurencyjność europejskiego 

rolnictwa i bezpieczeństwo żywnościowe. To jest właśnie moment, kiedy powinniśmy do 

tego wrócić. Te elementy związane z ochroną klimatu, polityką niemarnowania żywności, 

zwiększaniem innowacyjności i rolnictwem precyzyjnym należy kontynuować i rozłożyć na 

konkretne kroki w poszczególnych latach. Trzeba jednak mocno zweryfikować założenia 

Europejskiego Zielonego Ładu pod kątem konkurencyjności naszego rolnictwa  

i bezpieczeństwa żywnościowego Europy. I tutaj mamy duży obszar nie tylko do 

przedyskutowania, ale i zmian dokumentów programowych w tym zakresie. 

 

Prezes Izby Zbożowo-Paszowej wskazuje, że problemem, do którym powinno się 

koniecznie zająć w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, jest marnowanie żywności. 

Ten aspekt jest niedoceniany, tymczasem – jak wynika z ubiegłorocznego raportu ONZ  

– na całym świecie marnowanych jest prawie miliard ton żywności rocznie, w Europie to 

blisko 88 mln ton. Marnotrawienie i straty żywności są przyczyną około 10 proc. emisji 

powodujących kryzys klimatyczny. Problem występuje też w Polsce – według danych 

PROM każdego roku w śmieciach ląduje blisko 5 mln t żywności, za co w większości  

(3 mln t) odpowiedzialne są polskie gospodarstwa domowe. To tak jakby w każdej 

sekundzie w polskich domach do śmieci trafiało 92 kg jedzenia. 

 

– W sytuacji kiedy wojna za wschodnią granicą może spowodować globalne zakłócenia 

bezpieczeństwa żywnościowego, gdy 600 mln ludzi na świecie głoduje, nie możemy sobie 

pozwolić na takie marnotrawstwo. To jest absolutnie jeden z głównych celów, który 

powinien zostać podjęty z odpowiednią powagą w ramach Europejskiego Zielonego Ładu  

i przełożony na praktyczne działania państw europejskich – podkreśla Monika Piątkowska. 

– Drugą kwestią, która wiąże się też z ochroną klimatu, jest rolnictwo precyzyjne. Polska 

na razie jest na szarym końcu, jeżeli chodzi o innowacje i rolnictwo precyzyjne. To jest 

wyzwanie, które również powinno zostać podjęte. 

 

Europejski Zielony Ład w rolnictwie będzie realizowany głównie w ramach dwóch 

strategii. Pierwsza z nich, „Od pola do stołu”, ma za zadanie zmienić europejski sektor 

żywności tak, aby zmniejszyć jego ślad środowiskowy i klimatyczny. KE wyznaczyła  

w tym zakresie ambitne cele, m.in.: redukcję stosowania pestycydów o 50 proc.  

i nawozów o 20 proc. oraz zwiększenie udziału upraw ekologicznych do 25 proc. przed 

końcem obecnej dekady, a także poprawę dobrostanu zwierząt – o połowę ma spaść 

sprzedaż środków drobnoustrojowych (antybiotyków) dla zwierząt hodowlanych. Druga, 

„Strategia na rzecz bioróżnorodności”, skupia się z kolei na różnorodności biologicznej, 

ochronie gatunków i ekosystemów oraz większej równowadze między przyrodą  

a rolnictwem. 

 

W marcu br. Komisja Europejska ustanowiła europejski mechanizm gotowości  

i reagowania na kryzysy związane z bezpieczeństwem żywnościowym, w ramach którego 

przewidziano m.in. pakiet wsparcia w wysokości 500 mln euro, w tym wykorzystanie 

rezerwy kryzysowej, dla producentów najbardziej dotkniętych skutkami wojny. Ponadto 

od 16 października br. więcej będzie zaliczek na płatności bezpośrednie. 

 
Źródło: tekst i foto Newseria. 
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LEGISLACJA 
 

Zmiany w sposobie ustalania weterynaryjnego numeru 
identyfikacyjnego 
 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego 

 

Celem przedmiotowej zmiany jest dostosowanie przepisów obowiązującego 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie 

sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 

2161) do zmian jakie wprowadzi ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy  

o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. ……) (druki sejmowe nr 

2152 i 2191 oraz druki senackie 698 i 698a) do przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2005 

r. o produktach pochodzenia zwierzęcego w zakresie prowadzonych przez Inspekcję 

Weterynaryjną rejestru i wykazów zakładów produkujących produkty pochodzenia 

zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty. Przedmiotowy projekt ustawy 

przyznał powiatowym lekarzom weterynarii kompetencje do wskazywania  

w prowadzonym przez nich rejestrze i wykazie zakładów produkujących produkty 

pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty, zakładów 

korzystających z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 13 ust. 3 

rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, 

z późn. zm.). 

 
Link do projektu: 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//509/12360707/12886369/12886370/do
kument560636.pdf 

 
Zmiany w prawie  dotyczącym rejestru zakładów produkujących 

produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek 
te produkty 

 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia 

zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów 

 

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub 

wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów nie obejmuje 

zakładów korzystających z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 

13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 852/2004, jak również zakładów korzystających  

z odstępstw, o których mowa w ust. 4.3 lit a oraz c załącznika V do rozporządzenia (WE) 

nr 999/2001. 

 
Link do projektu: 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//509/12360706/12886326/12886327/dokument560634

.pdf 

 
Dostosowanie nomenklatury w ramach kierunków badawczych 
 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych właściwych do 

prowadzenia badań pasz 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/509/12360707/12886369/12886370/dokument560636.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/509/12360707/12886369/12886370/dokument560636.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/509/12360706/12886326/12886327/dokument560634.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/509/12360706/12886326/12886327/dokument560634.pdf
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Zmiany dotyczą nazewnictwa określają nowe obowiązki. Przykładowo w załączniku do 

projektowanego rozporządzenia dostosowano nomenklaturę w ramach kierunków 

badawczych do aktualnie obowiązującej oraz doprecyzowano zakres kierunków 

badawczych zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. 

 

Link do projektu: 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//509/12360705/12886283/12886284/dokument560622

.pdf 

 
Doprecyzowanie zakresu działania Instytutu Zootechniki  

– Państwowego Instytutu Badawczego 
 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych 

 

Proponowane zmiany mają na celu uporządkowanie zakresu działania Instytutu 

Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego, Krajowego Laboratorium Pasz jako 

krajowego laboratorium referencyjnego i doprowadzenia do zgodności z aktualnymi 

przepisami. 

 
Link do projektu:  

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//509/12360704/12886240/12886241/dokument560617

.pdf  

 

CENY - ŚWIAT 
 

Średnia cena wieprzowiny w UE – dane na 22 tydzień 2022 roku 
 

 
 
Link do danych. Po wejściu należy kliknąć w interesujący slajd: 

https://agridata.ec.europa.eu/Reports/Pigmeat_Dashboard.pdf 

 
 

 
 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/509/12360705/12886283/12886284/dokument560622.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/509/12360705/12886283/12886284/dokument560622.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/509/12360704/12886240/12886241/dokument560617.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/509/12360704/12886240/12886241/dokument560617.pdf
https://agridata.ec.europa.eu/Reports/Pigmeat_Dashboard.pdf
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Średnia cena broilerów w UE. USA, Brazylii – dane na 22 tydzień 

2022 roku 
 

 
Link do danych. Po wejściu należy kliknąć w interesujący slajd: 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-

fisheries/farming/documents/poultry-meat-dashboard_en.pdf  

 
Cena wieprzowiny w Chinach u producenta 
 

Średnia w Chinach cena hurtowa u producenta za 1 kg chudej wieprzowiny 3 czerwca 

2022 roku wyniosła 21,07 CNY, czyli 13,69 PLN. 

 

 
 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/poultry-meat-dashboard_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/poultry-meat-dashboard_en.pdf
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