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Hodowla trzody chlewnej: nowocześnie czy tradycyjnie?
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W jednym z polskich gospodarstw powstała supernowoczesna chlewnia.
W pełni skomputeryzowane obiekty to dobry kierunek rozwoju, ale nie jedyny.
O czym jeszcze piszemy w dzisiejszych Aktualnościach rolniczych?
• Restrukturyzacja małych gospodarstw – zyskaj 60 tysięcy zł!
• Wniosek w sprawie brakujących kodów CN
• Dwie drogi rozwoju hodowli trzody chlewnej

Restrukturyzacja małych gospodarstw – zyskaj 60 tys. zł!
Ruszył właśnie nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach programu
„Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Wsparcie finansowane jest z budżetu Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W stosunku do lat poprzednich zasady
przyznawania profitów są uproszczone. Między innymi skrócono okres podlegania
ubezpieczeniu społecznemu rolników. Teraz wystarczy, by rolnik podlegał ubezpieczeniu od co
najmniej 2 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Nie może też prowadzić działalności
gospodarczej.
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Wymagana powierzchnia gospodarstwa to minimum 1 hektar, o wartości nie wyższej niż 10 tysięcy
euro. Wsparcie w wysokości 60 tysięcy złotych będzie wypłacane w dwóch etapach. 80
procent rolnicy otrzymają po wydaniu decyzji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Reszta
po realizacji biznesplanu. Dokumenty można złożyć osobiście lub wysłać pocztą (ważna jest data
nadania przesyłki). Nabór wniosków trwa do 29 marca. Więcej informacji: arimr.gov.pl
Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wniosek w sprawie brakujących kodów CN
Mając na uwadze uchwalone niedawno niekorzystne zmiany dotyczące zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego stosowanego do produkcji rolnej, 27 lutego br. samorząd
rolniczy ustalił własne stanowisko. Chodzi o to, by w procedowanej ustawie znalazły się
również następujące kody CN: 2710 19 41, 2710 19 42, 2710 19 49 oraz 3824 90 91 (paliwa
z tymi kodami były uwzględniane przy zwrocie podatku akcyzowego do dnia wprowadzenia
nowelizacji, czyli 9 listopada 2018 r.). Ustawa czeka obecnie na podpis prezydenta RP, który
jednak nie ma możliwości wprowadzania żadnych zmian – może ewentualnie ustawę zawetować.
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Weto prezydenckie nie ma jednak charakteru selektywnego – prezydent może całą ustawę albo
zawetować, albo w całości ją przyjąć. Dlatego Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zdecydował
się nie występować do Andrzeja Dudy o zawetowanie ustawy. Zwrócił się natomiast do
ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego o jej pilną nowelizację (uwzględnienie brakujących kodów
w procedurze zwrotu podatku) zaraz po tym, gdy prezydent podpisze dokument.
Źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych

Dwie drogi rozwoju hodowli trzody chlewnej
W minionym tygodniu minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył w otwarciu
nowoczesnej chlewni w Cieślinie (woj. łódzkie). Nowa inwestycja w jednym z gospodarstw
pozwoli na odchowanie około 18 000 prosiąt rocznie. – Ta chlewnia to najwyższy światowy
standard. Pozwala na uzyskiwanie wyników porównywalnych z tymi, jakie osiągają kraje przodujące
w hodowli trzody, Dania czy Holandia – ocenił minister rolnictwa. Chlewnia rozpocznie
działalność w przyszłym tygodniu. Produkcja będzie w pełni skomputeryzowana. − Obiekt
pomieści 600 loch, a porody będą odbywały się na pięciu porodówkach – poinformował właściciel
gospodarstwa Andrzej Tarnowski.
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Szef resortu rolnictwa zachęca rolników, którzy indywidualnie nie dysponują
możliwościami tworzenia takich obiektów, aby organizowali się do wspólnych działań. –
Jest to bardzo ważne, szczególnie dla mniejszych gospodarstw. Nie każdy może wybudować
u siebie taki obiekt, więc kooperacja jest szansą na sprostanie wyzwaniom międzynarodowej
konkurencji – powiedział minister Ardanowski. – Jeden rolnik może hodować warchlaki, dla
okolicznych rolników, którzy będą mieli tuczarnie. Tworzy się wtedy pewnego rodzaju obieg
zamknięty w skali kilku gospodarstw – zachęcał. Jan Krzysztof Ardanowski zaznaczył również,
że innym dobrym rozwiązaniem jest hodowla ras rodzimych, tradycyjnych: puławskiej,
złotnickiej białej, złotnickiej pstrej. – Jest dziś moda i zapotrzebowanie na wieprzowinę o innej
strukturze mięsa. Jest poszukiwana w restauracjach, można też z niej robić wędliny. Jest więc też
miejsce dla mniejszych gospodarstw, które nie mogą wybudować tak dużego obiektu jak ten, który
właśnie otwieramy – mówił szef resortu rolnictwa.
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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