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Dobre owoce ministerialnej wizyty na Bliskim Wschodzie
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Jan Krzysztof Ardanowski zakończył wizytę w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich. Do Polski wraca z dobrymi wiadomościami.
O czym jeszcze piszemy w dzisiejszych Aktualnościach rolniczych?
• Szef resortu rolnictwa o sytuacji w stadninach
• „Dobre praktyki” dla obszarów wiejskich
• Sympatie na linii Polska – Zjednoczone Emiraty Arabskie

Szef resortu rolnictwa o sytuacji w stadninach
Jan Krzysztof Ardanowski ustosunkował się do ostatnich doniesień medialnych na temat rzekomego
bankructwa stadnin w Janowie Podlaskim i Michałowie. – Hodowla koni w Polsce nie jest
zagrożona – powiedział Polskiej Agencji Prasowej szef resortu rolnictwa. Zaznaczył, że
deficytowa kondycja finansowa stadnin jest uzależniona od wyników produkcji rolnej, a ta
w minionym roku była wyjątkowo trudna ze względu na warunki atmosferyczne. – Oskarżenie stadnin
i stad ogierów o pogorszenie wyników finansowych w tak dramatycznym roku 2018, gdy polskie
rolnictwo poniosło wielomiliardowe straty z powodu suszy, jest nie w porządku – mówił Jan
Krzysztof Ardanowski.
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Minister przypomniał, że od 2007 roku dyrektywy Unii Europejskiej zakazują wsparcia
hodowli koni z pieniędzy publicznych – stadniny można łączyć z gospodarstwami i stąd
czerpać zyski na finansowanie stadnin. – Nie widzę powodów, by kwestionować kompetencje
osób, które teraz kierują stadninami – powiedział minister. Zapewnił również, że aukcja koni „Pride of
Poland” nie zniknie z obiegu ważnych imprez branżowych. Resort rolnictwa przygotowuje materiały
promocyjne związane z polską hodowlą koni, które będą dystrybuowane na całym świecie: między
innymi na marcowych targach koni w Dubaju.
Źródło: Polska Agencja Prasowa

„Dobre praktyki” dla obszarów wiejskich
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich zamieściła na swojej stronie publikację podsumowującą
projekty zrealizowane w ramach planu operacyjnego KSOW w latach 2017–2018. Obszerne
opracowanie zawiera przykłady prac wykonanych przez partnerów KSOW, Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodki doradztwa rolniczego oraz
urzędy marszałkowskie. Publikację można potraktować jak cenny przewodnik i świetne
źródło inspiracji.
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Znajdziemy tam następujące tematy: zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie;
produkcja wyrobów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych; uzyskiwanie certyfikatów produktów
żywnościowych wysokiej jakości; sprzedaż bezpośrednia w ramach krótkiego łańcucha dostaw;
agroturystyka; małe przetwórstwa lokalne; gospodarstwa opiekuńcze; technologie stosowane
w rolnictwie. Publikację (PDF) można pobrać tutaj: ksow.pl
Źródło: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sympatie na linii Polska – Zjednoczone Emiraty Arabskie
Zakończyła się wizyta Jana Krzysztofa Ardanowskiego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Szef
resortu spotkał się z czołowymi politykami ZEA, a także odwiedził polskie stoisko
narodowe na największych targach żywnościowych w tamtej części świata – Gulfood.
Szczególnym zainteresowaniem odwiedzających cieszyły się polskie słodycze, chwalono także
polskie mięso oraz produkty mleczne. Obecność polskich firm na tego typu imprezie to
znakomita okazja do pozyskania nowych odbiorców i klientów. Minister Ardanowski zwrócił
uwagę, że rynek arabski jest zainteresowany polskim mięsem, ale polscy producenci muszą
spełnić kilka warunków. − Jeżeli chcemy być na tym rynku, a jest to jeden z najbardziej
obiecujących rynków na świecie, to oprócz wysokiej jakości musimy utrzymywać zasady halal –
podkreślił minister rolnictwa.
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Wizyta w Dubaju to jednak przede wszystkim szereg spotkań z przedstawicielami
emirackich władz: między innymi trzema ministrami rządu Zjednoczonych Emiratów
Arabskich. – Z minister bezpieczeństwa Mariam Hareb Al Muhairi rozmawialiśmy o tym, jakich
produktów żywnościowych Zjednoczone Emiraty potrzebują. Pani minister poinformowała, że na
potrzeby swoich obywateli jak i reeksportu Emiraty są zainteresowane stabilnymi dostawami
żywności z dużych krajów rolniczych – poinformował minister Ardanowski. Jednym z punktów wizyty
w ZEA było także spotkanie z prezesem Izby Handlu RAK Mohammedem Ali Musabbeh Al.
Nuaiamim oraz władcą Emiratu Ras Al Khaimah szejkiem Saud bin Saqr Al Qasimim. Minister
Ardanowski przedstawił możliwości inwestowania w Polsce, w tym w sektor przetwórczy
w przemyśle rolno-spożywczym. − Podczas spotkania ustaliliśmy, że obie strony przygotują listę
podmiotów zainteresowanych znalezieniem partnerów biznesowych do podejmowania współpracy
zarówno w Polsce, jak i na terenie Emiratu Ras – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski.
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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