
OBRAZ SKALI NIEKONKURENCYJNO ŚCI POLSKIEGO 
SEKTORA WIEPRZOWINY – W SYTUACJI ZAGRO ŻENIA 

EPIZOOTYCZNEGO AFRYKA ŃSKIM POMOREM ŚWIŃ, OD 
STRONY ROSJI I BIAŁORUSI – na podstawie treści i materiałów szkolenia 

doradców ODR-ów, z dnia 11 października 2013 roku, w PIWet w Puławach 
 
 
W sytuacji powoli (2007/Gruzja) narastającego zagrożenia afrykańskim pomorem 
świń, dziś jak najbardziej realnego (od strony wschodnich granic Polski) – istnieje 
potrzeba możliwie pełnej oraz powszechnej świadomości problemu; tak na etapie 
produkcyjnym, przetwórczym i dystrybucyjnym (branży) – jak też wśród pracowników 
instytucji i firm związanych (na różne sposoby) z polskim sektorem wieprzowiny. 
Ewentualne pojawienie się ASF w Polsce – dotknęłoby w pierwszym rzędzie samego 
sektora wieprzowiny; pociągnęłoby także określone skutki gospodarcze ogólniejszej 
natury, ale i społeczne. 
 
 
Co prezentuje polski sektor wieprzowiny 2013 – na tle Danii i UE? 
Słabość polskiego sektora wieprzowiny leży we wszystkich 3 kategoriach jego zasobów. Przy czym 
w zasobach materialnych – na czoło wybija się mała ich koncentracja, która czyni trudności w ich 
efektywnym wykorzystaniu na etapie zasobów ludzkich (efekt skali w sferze technologii produkcji) 
i kapitałowych (dyskusyjność rozmiaru działalności gospodarczej wartej wsparcia).  
Nie wszystko da się jednak sprowadzić do słabości struktury sektora. Stąd poszczególnych źródłom 
słabości tego działu naszej gospodarki – poświęcono odrębnie sporo uwagi, w ramach omawianego 
szkolenia. 
 
A/ baza produkcyjna i struktura gospodarstw 
Baza zmalała w ostatnim 10-leciu prawie 2 razy – z poziomu 1,82 do poniżej 1mln; tak iż niedawna 
pełna samowystarczalność w produktach sektora – spadła do ledwie 86%-owej. W skali UE ostatnie 
10-lecie nie przyniosło tu zmian jakościowych – obecna samowystarczalność w produktach sektora 
wieprzowiny jest na poziomie 112%. Polska natomiast z eksportera – stała się już (przed 5 laty) 
importerem netto i obecnie nasz bilans sektora uzupełnia miesięcznie około 15 tys. ton produktów 
(w ekwiwalencie mięsa, po uwzględnieniu wysokododatniego salda obrotów handlu zagranicznego 
grup towarowych innych niż żywiec i mięso). To że sama cyfra bilansu nie wygląda gorzej – łączy 
się z importem w skali 0,3mln miesięcznie warchlaków. 
Problem koncentracji produkcji (i skutków jej braku) dobrze obrazuje porównanie wielkości stada 
w nas – z około 40 sztukami trzody chlewnej i w Danii (około 2,6 tys.); skala 1:65. 
 
B/ efektywność związana z rezultatami żywienia 
Najlepiej obrazuje ją różnica w wykorzystaniu paszy na kg przyrostu tucznika – od 3,4kg w Polsce, 
przez 2,9kg średnio w UE – po zaledwie 2,7kg w Danii. Niska efektywność w sytuacji rosnących 
kosztów paszy szybko nabiera znaczenia – i tak przy 85%-owym wzroście cen pasz, z latach 2000-
2012 – w tym samym okresie koszt żywieniowy tony żywca wieprzowego wzrósł w Polsce o 420zł 
więcej, na tle Danii.  
Za częścią różnicy ww. wyników z pewnością stoi niska wartość genetyczna stad podstawowych, 
ale po stronie organizacji żywienia i jego bilansowania też kryje się sporo rezerw efektywności. 
Duński wynik efektywności produkcji – mierzony roczną produkcją żywca w przeliczeniu na lochę 
(poziom 2,3-2,4 ton) – jest od kilku lat na poziomie 46-47% wyższym od polskiego. Ta cyfra wiąże 
sprawy żywienia i rozrodu (niżej opisane) – w sposób ten, iż za słabością wyników rozrodu w dużej 



mierze stoją niedostatki organizacji żywienia i jego bilansowania – w tym niedostateczne wiązanie 
go z poziomem kondycji loch. 
   
C/ efektywność związana z wynikami rozrodu 
W okresie po integracji z UE – niska u nas (14,6) – liczba tuczników od lochy/rok wzrosła zaledwie 
o 2,1%. W tym samym czasie wzrost średniounijny wyniósł 17,6%, a duński – 29,3%; tak więc dziś 
ta liczba jest w Danii prawie 2 razy większa i wynosi 28,7 tucznika.  
Z poprzednim wskaźnikiem wiąże się (ale nie ściśle) kolejny – średnia liczba miotów od lochy/rok: 
ledwie 1,83 u nas i 2,2 w Danii (wielkość bliska optimum, z punktu widzenia zarządzania rozrodem 
na bazie monitorowania i ograniczania wahań kondycji). 
 
D/ zasady konkurencyjnej produkcji 
To m.in. zasada uwzględniania poziomu konkurencji w danym sektorze gospodarki i wyciągania 
wniosków z sytuacji. Temu służyć ma prowadzenie dokumentacji; pod tym względem sytuacja dziś 
wygląda u nas wprost fatalnie – 2,7-2,8% stad ją prowadzących, a z nich około 2% w systemach 
komputerowych. Efekt to braki danych do podejmowania decyzji przez zarządzających stadami; w 
konsekwencji brak lub niewystarczający poziom obiektywizacji działań dla poprawy efektywności; 
często przypadkowość oddziaływań (nie mówiąc o jednostkowych decyzjach).  
Dane mają służyć zarządzającym stadami; systemy prowadzenia zapisów – także; ukrywać prawdę 
można natomiast co najwyżej przed konkurencją.  
Z problemem tym wiąże się obserwowana niechęć do integracji – tak poziomej, jak i pionowej. Jej 
pochodną – przy tak słabej pozycji konkurencyjnej, jaką ma nasz sektor wieprzowiny – jest: 
a/ dezintegracja wewnętrzna, 
b/ ucieczka zasobów z sektora, 
c/ przesunięcia zasobów innych sektorów gospodarki – z części związanej z sektorem wieprzowiny 
– ku innym zastosowaniom; rokującym w przyszłości lepszy rezultat – czyli dające szanse poprawy 
wyników gospodarczych.  
 
 
Czym grozi ASF w granicach RP sektorowi i jak może wpłynąć na gospodarkę? 
Może być dla polskiego sektora wieprzowiny przysłowiowym gwoździem do trumny 
– zwłaszcza gdyby sprawa przybrała większy rozmiar epizootyczny, owocujący dalej 
idącymi skutkami administracyjnymi. W razie wykrycia ASF – skutki gospodarcze 
dotkną przede wszystkim 52% bazy produkcyjnej, stad z ponad 200 sztukami trzody 
chlewnej (w więc 3,1% stad decydujących o wynikach dla całego sektora). Zareaguje 
cała gospodarka – w szczególności przesunięciem zasobów innych sektorów, z części 
związanej z sektorem wieprzowiny (do innych zastosowań). Konsument krajowy w 
pewnym zakresie dostosuje się – zmodyfikuje profil spożycia żywności. 
Jak wygląda zagrożenie? – Zacząć trzeba od tego, że ASF wchodzi już obecnie w 
zakres globalnych priorytetów przeciwepizootycznych. Grozi stratami bezpośrednimi 
– wynikającymi z konieczności wybicia całych stad (z pełną wypłatą odszkodowań 
właścicielom), ale także pośrednimi – związanymi z dezorganizacją obrotów handlu 
zagranicznego w całym sektorze (ze stratami do oszacowania) oraz skutkami dla całej 
gospodarki – już trudnymi do przewidzenia. 
Kiedy i skąd się to wzięło? – Problem zaczął się w lipcu 2007 roku w Gruzji; przy 
akompaniamencie braku bioasekuracji; przy udziale psów i dzików – w roznoszeniu 
łatwo dostępnego wirusa. Już w sierpniu 2007 ASF pojawił się w Armenii; stąd trafił 
do Południowej Osetii i Górnego Karabachu. W 2008 sytuacja się nie poprawiła; 
mało tego – ASF trafił do Azerbejdżanu i Federacji Rosyjskiej. Rok 2009 oraz 2010 – 



to lata ekspansji w Rosji; tak iż w roku 2011 było tam już sto kilkadziesiąt ognisk. 
Rok 2012 to m.in. wątpliwa sytuacja w odwodzie kaliningradzkim/zagrożenie Polski. 
Jednocześnie w Rosji problem narastał (dwieście kilkadziesiąt ognisk), a dodatkowo 
– w połowie roku – pojawia się ognisko na Ukrainie, ale jedno jedyne przez ostatnich 
kilkanaście miesięcy (szybka i skuteczna kontrakcja). W roku 2013 największym 
zagrożeniem epizootycznym pozostaje Rosja, ale też Białoruś – po wykryciu ogniska 
w okolicach Grodna. 
Szersze tło dla działań przeciwepizootycznych tworzą organizacje międzynarodowe. 
Ostatnio (12 do 22 października) na wschodnich granicach UE (kraje nadbałtyckie, 
Polska) przebywała unijna misja kontrolna.  
 
Zarys praktyk przeciwepizootycznych i zwalczanie ASF 
Zmierzają one w ostateczności do niedopuszczenia (także celowego) ASF – poprzez: 
ograniczenie ruchów: 
a/ migracyjnych,  
b/ transportowych, 
c/ dzikich zwierząt (ale nie ich wybijanie). 
Wektorami ASFV mogą też owady (w tym kleszcze Ornithodoros Erraticus), ale to 
raczej teoria. 
Najważniejsze z punktu widzenia epizootycznego są wędrówki ASFV do chlewni (z 
jego namnożeniem) – zasadnicza jest dobra izolacja od środowiska chlewni; a więc 
jeśli właściciel gospodarstwa robi w tym zakresie co należy – nic nie powinno się 
wydarzyć.  
Kolejny problem – to wędrówki ludzi (z zewnątrz) do gospodarstw z możliwością 
przeniesienia na butach (zwłaszcza kierowców rozwożących pasze i zwierzęta); czyli 
egzekwowanie wkładania odzieży ochronnej – a zwłaszcza butów! 
Dobra praktyka przeciwepizootyczna powinna w praktyce wykluczyć szerzenie się 
ASF. Natomiast niewiele da w praktyce pojawienie się objawów klinicznych choroby  
w chlewniach (to zwykle już początek drugiego tygodnia od pojawienia się ASFV w 
środowisku). Zanim co – jest bardzo dużo czasu na rozprzestrzenienie się wirusa w 
środowisku. Obliczono iż w UE średnio mija 67 dni (to nie jest żart) od zarażenia do 
wykrycia ASF; w tym czasie bardzo wiele może się zmienić w stanie epizootycznym 
różnych stad (w pewnej okolicy). 
Postępowanie jest czysto administracyjne (zakaz leczenia, brak szczepionek) – wybić 
i działać bez kolizji z planem gotowości diagnostycznej.  
Dalszą kwestią jest wypłata odszkodowania (pełnej wysokości) za wybicie zwierząt – 
z uwzględnieniem wszystkich strat; producent musi być w pełni „zainteresowany” 
szybkim wybiciem, a więc skutecznym zwalczeniem. 
Rozpoznanie choroby w laboratorium trwa około 4h. Do badań pobiera się krew, 
węzły chłonne oraz śledzionę – badając raczej na obecność ASFV, niż przeciwciał 
(na ich wykrycie nie zawsze możemy liczyć). 
 
W trakcie szkolenia (wielokrotnie zresztą) podkreślano najważniejszą rolę właścicieli 
gospodarstw w postępowaniu przeciwepizootycznym – w sytuacji zagrożenia ASF. 
To, w położeniu polskiego sektora wieprzowiny dziś – trzeba dodatkowo podkreślić.  


