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Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Od kilku lat trwa ostra tendencja spadkowa w pogłowiu trzody chlewnej w  Polsce. Według GUS pogło-

wie świń ogółem w Polsce spadło w ciągu ostatnich pięciu lat o ponad 28%, a pogłowie loch spadło w tym
czasie aż o ponad 36%. Z kolei w strukturze stada trzody ogółem zmniejszył się udział prosiąt i warchlaków,
zwiększył się natomiast udział tuczników i świń do odchowu. Taki trend oznacza, że Polska stanie się jednak
tuczarnią świń dla Europy w wielkich fermach niszczących środowisko naturalne, stanowiących własność
koncernów zagranicznych.

Panie Ministrze, obecnie pogłowie trzody chlewnej w Polsce jest najniższe od sześćdziesięciu lat! A jak
przewidują eksperci, stan pogłowia odnotowany pod koniec marca br. odzwierciedla dalsze pogłębienie się
trendu spadkowego w wyniku niskiej opłacalności produkcji żywca wieprzowego, spowodowanej wysokimi
cenami pasz. Ponadto eksperci wymieniają jeszcze kilka przyczyn utrzymującego się trendu spadkowego.
Należą do nich między innymi aktualne struktury naszego sektora rolnictwa i branży mięsnej oraz zaniecha-
nia ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi już po wejściu do Unii.

Dalszy spadek pogłowia trzody chlewnej może prowadzić tylko do pogłębienia kryzysu surowcowego na
naszym rynku i zwiększenia ograniczeń w dostępie do surowca. Taka sytuacja na rynku oznacza, iż w niedłu-
gim czasie większość produktów opartych na żywcu wieprzowym będzie pochodzić z importu. Jak podkre-
ślają przedstawiciele branży mięsnej, już w tej chwili „co czwarty kotlet schabowy na polskim stole pochodzi
zza granicy”(!).

Panie Ministrze, prosimy zatem o informacje odnośnie do działań resortu w zakresie wsparcia chowu
i hodowli trzody chlewnej w Polsce tak, by skutecznie zatrzymać trend spadkowy i zachęcić polskich rolni-
ków do odnowienia produkcji. Pragniemy podkreślić, iż mamy tu na myśli polską produkcję opartą na na-
szych zasobach genetycznych, a nie na tuczeniu warchlaków, których nie chcą u siebie Holendrzy i Duńczy-
cy, a coraz częściej także obrońcy naturalnego środowiska w Niemczech. Sam Pan Minister wielokrotnie
podkreślał, iż „powinniśmy utrzymać stare, dobre technologie, konkurować jakością”, a Niemcy czy Duńczy-
cy „woleliby kupować nasze kiełbasy, zamiast własnych”. Jednakże w biernej postawie resortu rolnictwa
wobec kryzysu na rynku trzody chlewnej brak jest odzwierciedlenia słów Pana Ministra.

Prosimy zatem o wyjaśnienia i podjęcie stosownych działań zmierzających do wsparcia hodowców trzody
chlewnej.
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