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Ministerstwo omawiało straty po sierpniowych nawałnicach
Autor: Karol Bogacz
Data: 24 sierpnia 2017

Burze i silne wiatry jakie przeszły nad Polską w ostatnich tygodniach
spowodowały wiele strat. Grupa zadaniowa omawiała straty po sierpniowych
nawałnicach na posiedzeniu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Cztery poszkodowane województwa
Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi po dokonaniu wstępnych szacunków wynika, iż
w związku z przejściem żywiołów poszkodowanych zostało ponad 6,5 tys gospodarstw
rolnych w zachodniej części kraju. Straty odnotowano w województwach: dolnośląskim,
wielkopolski, kujawsko – pomorskim oraz pomorskim. Zgodnie z informacjami MRiRW szkody na
uprawach rolnych szacuje się na powierzchnię 32 tys ha. Niestety szkody nie ominęły
inwentarza żywego. Tutaj, zgodnie z danymi Ministerstwa, straty dotyczą 700 sztuk świń, 24 krów,
około 200 gęsi i 450 kg ryb.

Intensyfikacja prac komisji
W szacowanie strat po sierpniowych nawałnicach włączyły się Ośrodki Doradztwa Rolniczego
z poszkodowanych województw. Ponadto Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, chcąc przyspieszyć
prace nad szacowaniem strat, zwróciło się do wojewodów z terenów dotkniętych klęskami
o intensyfikacje powoływania komisji badających straty oraz prac wchodzących w ich zakres.
Straty są więc spore. Szczęście w nieszczęściu jest takie, że przynajmniej w południowych
województwach wiele gospodarstw było już po zakończeniu prac żniwnych. W przeciwnym razie
mielibyśmy do czynienia z istną klęską. Przy tak potężnych nawałnicach wiele zbóż i rzepaków nie
ostałoby się na polach,. Trud pracy wielu rolników poszedłby na marne i ciągnął za sobą ogromne
straty finansowe.
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