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Dziś w Aktualnościach rolniczych:
Rośnie produkcja drobiu w Polsce. Prawie połowa trafia na eksport
Ułatwienia w sprawie dywersyfikacji upraw w 2018 r.
Jest wzrost rolniczych dochodów

Rośnie produkcja drobiu w Polsce. Prawie połowa trafia na eksport
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Polski drób trafia przede wszystkim na rynki europejskie. Aby utrzymać eksport na w miarę wysokim
poziomie, polscy producenci muszą jednak pozyskiwać odbiorców w krajach trzecich.
fot. fotolia.pl

Całkowita produkcja drobiu w 2017 roku mogła sięgnąć rekordowe 3 mln ton. Rośnie również
konsumpcja mięsa drobiowego – do ponad 30 kg na osobę rocznie – wynika z danych Komisji
Europejskiej. To niemal dwukrotnie więcej niż np. we Francji czy Niemczech (po ok. 1,8 mln).
Optymistyczne są także prognozy – według KE w tym roku produkcja wzrośnie o kolejne 7 proc.
Już 45 proc. produkcji drobiu trafia na eksport. W 2017 roku wyeksportowaliśmy niemal 1,2 mln
ton o wartości 8,3 mld zł. Polski drób trafia przede wszystkim na rynki europejskie. Aby utrzymać
eksport na w miarę wysokim poziomie, polscy producenci muszą jednak pozyskiwać odbiorców
w krajach trzecich.
– Obecnie największym naszym odbiorcą drobiu w Europie jest Anglia, brexit może się odbić na
naszym eksporcie. Innym dużym, poważnym odbiorcą są Niemcy, Holandia, a ponadto kraje
europejskie z Unii, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia – wymienia Włodzimierz Bartkowski, prezes
Ogólnopolskiego Związku Producentów Drobiu POLDRÓB, wiceprezes zarządu Cedrob.
Rynek unijny jest jednak w znacznym stopniu nasycony. Dlatego aby utrzymać eksport na wysokim
poziomie, polscy producenci muszą pozyskiwać odbiorców wśród krajów trzecich. Szanse wzrostu
są duże, bo coraz więcej krajów, zwłaszcza z Azji, chętnie sprowadza drób.
Źródło: Newseria
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Ułatwienia w sprawie dywersyfikacji upraw w 2018 r.
Minister Krzysztof Jurgiel podpisał dokument zmieniający rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do
tytoniu, które umożliwia rolnikom skorzystanie z odstępstwa w roku 2018 w zakresie
dywersyfikacji upraw – jednej z praktyk zazielenienia.

Rolnicy posiadający od 10 do 30 ha gruntów ornych w 2018 roku będą zwolnieni z obowiązku
prowadzenia dwóch upraw.
fot. fotolia.pl

Ulewne deszcze i powodzie, jakie wystąpiły w Polsce w okresie od sierpnia do października 2017
roku spowodowały, że w wielu gospodarstwach nie był możliwy siew roślin ozimych lub
doszło do zniszczenia tych upraw. W związku z tym Minister zwrócił się do Komisji Europejskiej
z wnioskiem o wydanie decyzji umożliwiającej rolnikom skorzystanie w 2018 roku z odstępstwa
w zakresie dywersyfikacji upraw. Taka decyzja została wydana przez Komisję.
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Co to oznacza w praktyce? Zgodnie z decyzją, z derogacji będą mogli skorzystać rolnicy na obszarze
całego kraju, w których udział gruntów ornych (które nie mogły być przeznaczone pod zasiew
ozimin, lub na których uprawy ozime zostały utracone w wyniku ulewnych deszczy
i powodzi) wynosi co najmniej 30% całkowitej powierzchni upraw ozimin w gospodarstwie.
W takim przypadku rolnicy posiadający od 10 do 30 ha gruntów ornych w 2018 roku będą
zwolnieni z obowiązku prowadzenia 2 upraw. Natomiast rolnicy posiadający powyżej 30 do 150
ha gruntów ornych będą zobowiązani do posiadania 2 (a nie 3) upraw. Dzięki temu rolnicy nie będą
sankcjonowani z tytułu niespełnienia dywersyfikacji upraw.
Źródło: KRIR

Jest wzrost rolniczych dochodów

Jak wynika z analiz wzrost dochodów z rodzinnego gospodarstwa rolnego w roku 2017 wyniósł ok.
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30 proc.
fot. fotolia.pl

Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej – PIB wzrost dochodów z rodzinnego gospodarstwa rolnego w roku 2017
wyniósł ok. 30 proc.
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, przedstawiając podczas konferencji prasowej
podejmowane przez resort działania, podkreślił, że wciąż poszukiwane są takie działania, które
z jednej strony sprzyjają obniżce kosztów produkcji rolnej, a z drugiej strony poszerzają
możliwości zbytu produktów z gospodarstwa. Krzysztof Jurgiel zwrócił także uwagę na
rozwiązania legislacyjne wzmacniające pozycję rolnika w całym łańcuchu żywnościowym.
Ministerstwo poinformowało, że wzrost (ok. 12 proc.) wartości produkcji rolniczej jest wynikiem
zwiększenia wartości produkcji roślinnej o ok. 7 proc. i zwierzęcej o 17 proc. w 2017 roku
w stosunku do roku 2016. W produkcji roślinnej znacznie zwiększył się wolumen produkcji zbóż (o
7,5 proc.), co wraz ze wzrostem cen o nieco ponad 4 proc. skutkowało zwiększeniem wartości
tego kierunku produkcji o ponad 12 proc.
W produkcji zwierzęcej motorami zwiększenia wartości produkcji były produkcja mleka,
żywca wołowego, wieprzowego i jaj. Odnotowano zwiększenie wolumenu produkcji o ponad 7,5
proc. w produkcji mleka i 1 proc. w przypadku produkcji jaj. Natomiast do 7 proc. zwiększyły się
ceny w produkcji bydła i do blisko 25 proc. w produkcji mleka. W porównaniu z poprzednimi
latami wartość produkcji drobiu nie uległa zmianie.
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa

5/5
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

