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Od tego roku rolnicy mogą sami szacować swoje straty w uprawach, dzięki
aplikacji stworzonej przez MRiRW. Jednak mimo takiego ułatwienia rolnicy,
jaki i samorząd rolniczy nie są do końca zadowoleni. Uważają m.in. że
aplikacja do szacowania szkód w uprawach wymaga okresu
przygotowawczego.

Liczne błędy podczas szacowania szkód wielokrotnie zgłaszano
Instytucje związane z rolnictwem kilkakrotnie zgłaszały błędy w szacowaniu szkód w uprawach.
Dotyczyły one przede wszystkim braku dostatecznej liczby punktów pomiarowych, a także
nieprawidłowej metodologii podczas szacowania szkód.
Według instytucji rolniczych problemów tych nie rozwiązano, a te które zaproponowano jeszcze
bardziej zaniżały liczbę poszkodowanych gospodarstw. Z tego powodu, Porozumienie Rolników
Opolszczyzny skierowało swoje stanowisko do ministra Ardanowskiego.
E-usługi dla rolnictwa – więcej wniosków składanych przez Internet? Przeczytaj aktualne informacje!

Miało być innowacyjne, a jest po staremu, czyli zgodnie z raportem
IUNG
Początkowo zapowiadano, że szacowanie szkód będzie opierać się na wynikach satelitarnych
i pomiarach radarowych, jednak ostatecznie niewiele uległo zmianie.
Wspomina o tym, prezes IR w Opolu Marek Froelich:
,,Nas to ucieszyło, bo epidemia koronawirusa uniemożliwiła zbieranie się komisji
suszowych. Połączenie danych z radarów naziemnych i satelity rozwiązałoby temat.
Ostatecznie postawiono na stary system i zmodyfikowano go w stronę jeszcze
bardziej niedostępnego systemu, bo elektronicznego zgłaszania szkody. Jest on
praktycznie całkowicie oparty o wskazania INUG-owskie”

To jeszcze nie koniec, ponieważ wnioski do pobrania ze strony Instytutu są dostępne tylko z tych
terenów, które IUNG uznaje za dotknięte suszą. – Jest to naszym zdaniem bardzo
niebezpieczne, bo wskazania z Puław były zawsze zawodne i wielce niedokładne – dodaje
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Prezes Izby Rolniczej w Opolu Marek Froelich.
Aplikacja do szacowania szkód w uprawach jest więc niedoprecyzowana, zanim ruszyła na dobre.

Aplikacja do szacowania szkód w uprawach podważa wiarygodność
przyjętej metodyki szacowania suszy
Przedstawiciele rolnictwa w przekazanym do szefa resortu rolnictwa Porozumieniu Rolników
Opolszczyzny, podkreślają, że takie zmiany powinny być poprzedzone konsultacjami społecznymi.
Natomiast samo wdrożenie aplikacji do szacowania szkód w uprawach powinno nastąpić po
przeszkoleniu producentów rolnych. Wprowadzone zmiany należy przygotować w odpowiedni sposób
pod względem merytorycznym i technicznym.
Całą treść Prozumienia Rolników Opolszczyzny można znaleźć na stronie IR w Opolu. Natomiast
o nowym sposobie szacowania szkód wspominaliśmy w artykule Elektroniczne szacowanie strat
suszowych – możliwe jeszcze w tym roku?

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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Ocena 4.4 / 5. Liczba głosów 9
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