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Wszyscy, którzy zdecydują się zmienić kierunek produkcji: z trzody chlewnej
na inny, otrzymają stosowne wsparcie finansowe.
O czym jeszcze piszemy w dzisiejszych Aktualnościach rolniczych?
• Zmiana terminu nawożenia azotem?
• Polska żywność atrakcyjna dla Dubaju
• ASF: wsparcie dla zdecydowanych na przebranżowienie
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Zmiana terminu nawożenia azotem?
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Zmiana terminu nawożenia azotem?
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych poparł postulaty rolników i zwrócił się do Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego z prośba o zmianę terminu
rozpoczęcia wysiewu nawozów azotowych mineralnych. Obecnie są one wyznaczone na
1 marca. Od niemal dwóch tygodni w zachodniej części Polski, na których zima była i jest bardzo
łagodna, istnieją warunki na intensyfikację wiosennych prac polowych. W tych rejonach temperatura
w ciągu dnia przekracza nierzadko 10ºC.
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Rośliny ozime wznowiły wegetację i już teraz konieczne jest zasilenie ich składnikami
pokarmowymi. Nie jest to jednak możliwe ze względu na narzucone terminy. Sprawą
niecierpiącą zwłoki pozostaje zwłaszcza rzepak ozimy, który ma duże zapotrzebowanie na składniki
mineralne, a zwłaszcza na azot. Trzeba go zastosować na tyle wcześnie, aby roślina mogła
swobodnie wzrastać. Brak azotu obniży plon. Choć nie ma żadnych przeciwwskazań
agrotechnicznych do przeprowadzenia nawożenia (pola nie są zamarznięte ani zalane, nie
ma śniegu), 1 marca jest ciągle datą wiążącą. Krajowa Rada Izb Rolniczych przychyla się do
wniosków rolników i uważa, że przepisy należy zmienić w trybie pilnym.
Źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych

Polska żywność atrakcyjna dla Dubaju
Pokłosiem niedawnej ministerialnej wizyty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich było spotkanie
Jana Krzysztofa Ardanowskiego z prezesem Agencji ds. Rozwoju Inwestycji Dubaju
Fahadem Al Gergawim. Rozmowa odbyła się w Warszawie, a jej celem było
doprecyzowanie możliwości kooperacji gospodarczej na linii Polska–ZEA. − Dzisiejsze
spotkanie jest kontynuacją rozmów przeprowadzonych kilka dni temu w Dubaju,
z przedstawicielami rządu oraz biznesu. Cieszę się z tej misji handlowej w Polsce. Delegacja
z Dubaju prowadzi już konkretne rozmowy handlowe z polskimi przedsiębiorcami – powiedział
minister Ardanowski. ZEA są zainteresowane importem polskiej żywności, przede wszystkim
słodyczy. Dlatego w ramach wizyty w Polsce delegacja z Dubaju przeprowadziła już rozmowy
handlowe z Krajową Spółką Cukrową.
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Warto pamiętać, że ZEA to nie tylko chłonny rynek wewnętrzny, ale i brama do całego
regionu (m.in. Półwysep Arabski, Afryka Północna). – Rynek wewnętrzny jest nasycony,
w Europie też wiele więcej nie sprzedamy, dlatego trzeba szukać nowych rynków – mówił
minister. W szczególności Dubaj jest obiecującym kierunkiem. Polska jest tam bardzo dobrze
odbierana, jako kraj stabilny i bezpieczny, atrakcyjny także w kontekście lokowania
inwestycji – dodał Jan Krzysztof Ardanowski. Strona emiracka podkreśliła swoje zainteresowanie
ustanowieniem bezpośrednich kontaktów z partnerami polskimi z pominięciem dużych,
międzynarodowych pośredników. To doskonała informacja dla polskich eksporterów artykułów rolnospożywczych, którzy będą mogli zaistnieć na rynku ZEA pod własną marką.
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ASF: wsparcie dla zdecydowanych na przebranżowienie
Producenci trzody chlewnej, którzy zdecydowali się na przebranżowienie w związku z ASF,
mogą już wnioskować o przyznanie pomocy finansowej. Program skierowany jest między
innymi do rolników, którym został nadany numer ewidencyjny w trybie przepisów o krajowym
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności. Kwota pomocy będzie stanowić iloczyn średniej rocznej liczby świń
utrzymywanych w gospodarstwie w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc,
w którym został wprowadzony zakaz (jednak nie więcej niż 50 sztuk dla jednego
producenta świń) i kwoty 0,36 zł oraz liczby dni w danym roku kalendarzowym
obowiązywania zakazu.
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Średnioroczną liczbę świń ustala się jako iloraz sumy świń utrzymywanych w gospodarstwie
w ostatnim dniu każdego miesiąca z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wprowadzono
zakaz, i liczby miesięcy, przez które świnie były utrzymywane w gospodarstwie. Pomoc
przyznawana jest w drodze Decyzji Kierownika BP ARiMR właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń. Wszystkie szczegółowe informacje,
w tym wykaz potrzebnych dokumentów, do znalezienia na stronie AMIR. Wniosek można pobrać
tutaj.
Źródło: Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa
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