Chów i hodowla koni jako alternatywa produkcji zwierzęcej w gospodarstwach,
które zaprzestaną hodowli trzody chlewnej, szczególnie na terenach objętych
ograniczeniami związanymi z ASF.

Najnowsze regulacje prawne wprowadzają na wszystkie gospodarstwa w kraju utrzymujące
dotychczas świnie na terenach poza obszarami objętymi ASF, obowiązki dotyczące utrzymywania
zwierząt w budynkach oraz kosztowne zasady bioasekuracji. Z tego względu znaczna ilość
gospodarstw zmuszona będzie zaprzestać utrzymywania świń . Ministerstwo Rolnictwa
proponuje wypłaty rekompensat za wycofanie się z produkcji świń lub wsparcie finansowe na
przekwalifikowanie gospodarstw na inny kierunek produkcji
Z terenów objętych dotychczas ASF na zmianę kierunku produkcji zdecydowało się jedynie 10
gospodarstw - na bydło mięsne i 46 gospodarstw - na owce.
Tereny objęte aktualnie ASF to region, na którym od kilkudziesięciu lat prowadzona jest, głównie
w małych gospodarstwach, hodowla i chów koni zimnokrwistych z przeznaczeniem do
użytkowania mięsnego.
W Polsce w 2017 r. było aktywnych ok. 21.500 klaczy zimnokrwistych i pogrubionych oraz ponad
2.000 ogierów zimnokrwistych.
Na terenie czterech województw objętych ograniczeniami związanymi z ASF (lubelskie, podlaskie,
mazowieckie, warmińsko-mazurskie) jest ogółem prawie 14.000 klaczy zimnokrwistych i
pogrubionych, czyli ok. 65 % wszystkich aktywnych klaczy tego typu w kraju.
Polska jest jednym z największych w UE producentem i eksporterem koniny. Eksport ten od kilku
lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Wg danych Polskiego Związku Hodowców Koni w 2017 r.
w kraju ubito ponad 24.000 koni, a ponad 8.000 wywieziono żywych w celu uboju, głównie do
Włoch. Głównym odbiorcą mięsa z Polski są Włochy, a dwa lata temu wznowiono eksport do
Japonii.
Na terenach czterech województw objętych ASF wychowano ponad 16.000 koni, które trafiły do
uboju w kraju , lub żywe na eksport, czyli ok. 50% krajowej produkcji.
Działalność związana z chowem i hodowlą koni zimnokrwistych z przeznaczeniem do użytkowania
mięsnego, podobnie jak chów bydła czystych ras mięsnych, nie jest związana z wysokimi
wymagania środowiskowymi w zakresie budynków gospodarskich. Na terenach objętych ASF są
sprzyjające warunki naturalne, w tym znaczący udział trwałych użytków zielonych.
Na innych terenach, nie objętych ASF, gdzie producenci trzody chlewnej zamierzają rezygnować z
tego kierunku produkcji, alternatywnym kierunkiem produkcji może być również hodowla i
użytkowanie koni rekreacyjnych. Ten kierunek wymaga jednak większych nakładów w zakresie
infrastruktury i wykwalifikowanej kadry.

