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Elektroniczne szacowanie strat suszowych - możliwe jeszcze
w tym roku?
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KRIR zaapelowało do resortu rolnictwa o zmianę przepisów dotyczących
szacowania strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi.
MRiMR odpowiedziało na pismo informując, że aktualnie trwają prace nad
szacowaniem strat za pośrednictwem aplikacji. Czy w związku z tym,
elektroniczne szacowanie strat suszowych będzie możliwe jeszcze w tym
roku?

Elektroniczne szacowanie strat suszowych ruszy już po 1 czerwca!
Resort rolnictwa planuje wprowadzić zmiany w szacowaniu strat suszowych umożliwiając
zgłaszanie szkód za pomocą specjalnej aplikacji. Prace nad tym już trwają, jeśli system zadziała
prawidłowo, to wojewoda zaprzestanie powoływać komisje do szacowania szkód w terenie. Jak
zapowiada MRiRW rolnicy pierwsze wnioski o oszacowanie strat będą mogli złożyć po
1 czerwca br. W dalszym ciągu o suszy decydować będzie Klimatyczny Bilans Wodny
(KBW) opracowywany przez IUNG. Na jego podstawie rolnicy będą mogli zgłaszać szkody
w określonych uprawach.
Jak zapewnia MRiRW powyższe rozwiązanie usprawni proces szacowania szkód w wyniku
suszy i umożliwi sprawniejszą weryfikację zgłoszeń zgodnie z zasięgiem KBW.

Rolnicy proszą o zmiany w szacowaniu strat i o zadrzewienia
śródpolne
MRiRW zapowiada elektroniczne szacowanie strat suszowych, o zmiany w tym zakresie apelowały
izby rolnicze kierując pismo m.in. do komisarza Janusza Wojciechowskiego. Wspominaliśmy o tym
w naszym artykule.
W kontekście obecnie występującej suszy IR w Opolu przedstawiła natomiast ministrowi
rolnictwa postulaty rolników, które mają za zadanie zminimalizować skutki ciągnącej się
z roku na rok suszy.
Najważniejsze z nich dotyczą np.:
uproszczenia procedur dotyczących wniosków suszowych
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udostępnienia jasnych informacji na temat obecnego deficytu wody w Polsce
stworzenia programu nasadzeń drzew w ramach śródpolnych pasów
zapobiegających erozji wietrznej, a także zatrzymujących wodę w glebie
Elektroniczne szacowanie strat suszowych to jedno, samorządy rolnicze proponują opracowanie:
programu budującego poziom próchnicy w glebie, zwłaszcza w gospodarstwach
gdzie nie jest prowadzona produkcja zwierzęca
rejestru odmian roślin odpornych na niedobór wody w glebie na podstawie bazy
danych PDO
Ponadto, należałyby również przeprowadzić analizę i dostosować przepisy dotyczące wymogu
zazieleniania do aktualnych warunków atmosferycznych.
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