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Brakuje Ci czasu, a chcesz być na bieżąco z tym, co najważniejsze w rolnictwie? Wystarczy 100
sekund. agroFakt.pl prezentuje nowy magazyn pt. „100 sekund”, w którym w niespełna 2 minuty
opowiemy Ci o tym, co ważnego, ciekawego, czy inspirującego wydarzyło się w ciągu ostatnich
dni.

100 sekund – 21 maja 2016. Odcinek 2.

Rząd podjął decyzję o udzieleniu pomocy producentom mleka. Chodzi o anulowanie
2 pozostałych rat z kary za przekroczenie kwot mlecznych. Zgodnie z projektem decyzja
o wysokości pomocy ma być podejmowana indywidualnie. W sumie rząd chce przeznaczyć na ten cel
blisko 400 mln złotych. Zgodę na pomoc publiczną wyrazić musi jednak Komisja Europejska.
***

162 miliony złotych – na tyle wyceniono dotąd straty spowodowane ujemnymi skutkami
przezimowania. Największe szkody w uprawach odnotowano w województwach: mazowieckim,
pomorskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. Straty będą z pewnością jeszcze
wyższe, bo w całym kraju nadal działa blisko 800 komisji. Poszkodowani rolnicy mogą liczyć na ulgi
podatkowe, zwolnienia z niektórych opłat i preferencyjne kredyty.
***
Ponad 400 tysięcy rolników wciąż zwleka ze złożeniem wniosku o wypłatę dopłat bezpośrednich
za 2016 rok. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, termin składania dokumentów upływa 15
czerwca. W sumie wnioski przyjmowane będą do 11 lipca przy czym każdy dzień opóźnienia będzie
się wiązał z obniżeniem świadczenia o 1%.
***
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Dobra wiadomość dla producentów drobiu. Ceny w punktach skupu znów nieco wyższe. Średnio za
kilogram brojlera, przetwórcy płacą od 3-ech złotych 30-tu, do 4 złotych 10-ęciu groszy. Jak
mówią eksperci, nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie, ceny drobiu miały spaść,
a wszystko dlatego, że eksport polskich produktów drobiarskich za granicę stale rośnie.
***
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad ustawą o dopłatach bezpośrednich. Jedna
ze zmian dotyczyć ma zniesienia limitu i zwiększenia stawek do uprawy roślin bobowatych. Celem
regulacji jest zwiększenie produkcji rodzimych roślin wysokobiałkowych i redukcja importu
genetycznie modyfikowanej śruty sojowej. W najbliższym czasie projekt ma trafić do konsultacji
społecznych i międzyresortowych.
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