23.11.2018 r.

Komunikat prasowy
Afrykański pomór świń - Copa-Cogeca organizuje szereg
konferencji dot. ochrony biologicznej

W dniu wczorajszym, w Bukareszcie, Copa-Cogeca wspólnie z UECBV oraz APCPR zorganizowali
spotkanie mające na celu pogłębienie stanu wiedzy europejskich producentów wieprzowiny oraz
wymianę dobrych praktyk dot. ochrony biolog icznej. Rumunia, jako jeden z tych krajów UE,
który musi zmag ać się z afrykańskim pomorem świń (ASF), była doskonałym miejscem na
zorg anizowanie pierwszeg o wydarzenia dająceg o początek całej serii konferencji. Kolejne
spotkania odbędą się w Polsce (Warszawa, w dn. 14 stycznia 2019 r.) oraz w Niemczech
(Münster, w dn. 6 lutego 2019 r.).
Konferencja służyła także przypomnieniu, że afrykański pomór świń stanowi og ólnoeuropejski
problem, który wymaga stanowczej i skoordynowanej reakcji. Oprócz konkretnych środków oraz
rozporządzeń zapewniających zwiększenie ochrony biolog icznej w g ospodarstwach trzody
chlewnej, jedna z kluczowych kwestii dyskusji dotyczyła zapewnienia stałeg o informowania
społeczności rolniczej w trakcie i po zwalczeniu epidemii.
Antonio Tavares, przewodniczący g rupy roboczej „Wieprzowina” Copa-Cogeca, podkreślił:
„Afrykański pomór świń nie jest specyficznym problemem Rumunii czy innych krajów, które
muszą się z nim zmagać; jest to problem wszystkich europejskich producentów wieprzowiny.
Środki ochrony biolog icznej są kluczowe w celu kontrolowania i zwalczania tejże choroby.
Musi to jednak wykraczać daleko poza zwykłe struktury fizyczne. Przede wszystkim, rolnicy
oraz osoby pracujące w gospodarstwach powinny w pełni zrozumieć, w jaki sposób skutecznie
wdrażać niezbędne środki. O ile Komisja Europejska oraz państwa członkowskie odg rywają
kluczową rolę w zwalczaniu choroby, o tyle bez zaang ażowania ze strony producentów teg o
typu środki skazane są na porażkę. A zatem to producenci muszą zaang ażować się w
zwalczanie afrykańskiego pomoru świń, korzystając ze wsparcia ze strony instytucji.”
-KONIECOsoby/org anizacje zainteresowane mog ą skontaktować się z Thomasem Sanchezem w celu
uzyskania informacji nt. kolejnych konferencji.
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