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Siedem krajowych organizacji zrzeszających producentów i hodowców
przekazało do MRiRW swoje uwagi odnośnie zmian w nowej Wspólnej
Polityce Rolnej. Hodowcy przedstawili razem swoje spostrzeżenia o Planie
Strategicznym WPR, które według nich powinny się w nim znaleźć.
Wspólne stanowisko organizacji rolniczych w postaci listu ukazało się na stronie internetowej
Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej ,,POLSUS”. Oprócz tego związku
pod listem podpisali się przedstawiciele FZPDIWR, KZP-PTCh ,,POLPIG”, KRD-IG, PZPBM,
PZHiPBM, a także PFHBiPM.

Hodowcy razem o Planie Strategicznym WPR – kilka elementów
wzbudza niepokój
Hodowcy w liście podzielili się swoją opinią w odniesieniu do kilku kwestii, które wzbudzają według
nich niepokój. Z tego też powodu apelują, aby Plan Strategiczny skupiał się wokół kilku kwestii,
a mianowicie:
uwzględniał istniejący potencjał rozwojowy,
wspierał rozwój krajowych zasobów hodowlanych i produkcyjnych w przypadku ważnych
gatunków zwierząt gospodarskich,
nagradzał współpracę między małymi i dużymi gospodarstwami, aby z lepszym efektem
współpracowały dla rolnictwa,
zachęcał do tworzenia grup i organizacji producentów rolnych.
Hodowcy mówiąc razem o Planie Strategicznym WPR zwracają się również z prośbą o wspieranie
rozwoju polskiej hodowli i produkcji zwierzęcej. Podkreślają, że główną przewagą jest cena i jakość
– Jeśli mamy się liczyć, musimy konkurować jakością. Co więc hodowcy proponują, aby skok
jakościowy był możliwy?

Propozycje hodowców
Hodowcy proponują wprowadzenie kilku zmian do projektu Planu Strategicznego WPR, które będą
uwzględniać:
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zmiany w strukturze użytkowania ziemi, czyli obrót ziemi musi być dynamiczny, a rolnicy
powinni posiadać perspektywę wzrostu przez pozyskanie ziemi.
wspieranie gospodarstw utrzymujących rasy krajowe, zachowujące odmiany lokalne,
wzbogacające pulę genetyczną hodowli.
wspieranie poprawy dobrostanu zwierząt poprzez premiowanie inwestycji jak np. chów
bezuwięziowy bydła, dofinansowanie rozwiązań dla hodowców drobiu.
realną pomoc rolnikom w zakresie ekologii, zrównoważonego rozwoju, wprowadzając
rozwiązania obniżające emisję gazów cieplarnianych itp.
ochronę rynku krajowego poprzez premiowanie wyższych standardów jakości.

Plan Strategiczny zakonserwuje niekorzystną strukturę agrarną
wsi?
Hodowcy mówiąc razem o Planie Strategicznym WPR podkreślają na koniec: – Obawiamy się, że
strategia w proponowanym kształcie zamiast być impulsem rozwojowym może stać się w istocie
programem socjalnym konserwującym niekorzystną strukturę agrarną na wsi i czyniącym ze
znacznej części jej mieszkańców beneficjentów trwale uzależnionych od różnych form wsparcia.
Jednocześnie hodowcy deklarują gotowość do dalszych rozmów nad strategią dotyczącą nowej
Wspólnej Polityki Rolnej.
Czytaj również: Plan Strategiczny WPR – uwagi PFHBiPM oraz POLPIG
Źródło: PZHiPTCh POLSUS

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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