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Odchodzący rok wiązał się z wieloma wyzwaniami. Pogoda nie zawsze
dopisywała, a ceny czasami wahały się niezależnie od naszych oczekiwań.
Koniec grudnia to doskonały moment na podsumowanie roku. Czy
2017 był dobrym czasem dla polskiego rolnictwa?

Walka z epidemią ASF

W odchodzącym roku producenci wieprzowiny narażeni byli na dotkliwe straty.

Temat afrykańskiego pomoru świń w 2017 roku nie schodził z ust polityków i rolników. Z tygodnia
na tydzień odkrywano kolejne ogniska wirusa. ASF zdziesiątkował stada trzody chlewnej
i pokrzyżował plany krajowym producentom wieprzowiny, stanowiącej najpopularniejszy gatunek
mięsa w kraju. Wszystko wskazuje na to, że walka z rozprzestrzenianem się wirusa będzie żywym
tematem również w nadchodzącym roku.

W mojej ocenie za dużo pracy kosztowało zebranie tego, co urosło, w stosunku do wartości
tego Krzysiek3110 (AgroFoto.pl)
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Wyższe zbiory, słabsza jakość ziarna
„Rok bardzo udany, plony bardzo dobre, mimo zimnego roku i ciągłych opadów” – mówi na forum
AgroFoto RafaKdziela. Zbiory były zadowalające wszędzie tam, gdzie żniwa udało się przeprowadzić
o czasie. Soltys48 wspomina, że u niego trwały one miesiąc. „Tak mokrej jesieni nie pamiętam,
wszędzie błoto i zastoiska wodne”, dodaje. „W mojej ocenie za dużo pracy kosztowało zebranie tego,
co urosło, w stosunku do wartości tego”, komentuje Krzysiek3110.
Sierpniowe opady deszczu wydłużyły prace szczególnie w północnej i północnozachodniej Polsce. Wilgotne ziarno miejscami porastało, a na niedostatecznie dobrze chronionych
plantacjach wystąpiły choroby grzybowe i szkodniki. Pomimo kilkuprocentowego wzrostu plonów
w stosunku do 2016 r., jakość zebranego ziarna była nieco niższa.

Podsumowanie roku na rynku owoców
Tegoroczne zbiory owoców były gorsze od ubiegłorocznych. Sady i plantacje borykały się z licznymi
problemami – od nagłych ulewnych deszczy, po grad i przymrozki. Niekorzystne warunki
atmosferyczne sprzyjały rozwojowi chorób i utrudniały wykonanie zabiegów ochronnych. „Śnieg
spadł końcem kwietnia, gdy był czas kwitnienia krzewów i drzew owocowych”, narzeka Ansja.

Zbiory czereśni były w tym roku aż o 60% niższe niż w 2016 r.

Według danych GUS, nastąpił spadek produkcji owoców o ok. 30-35%. Szczególne straty
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odnotowali producenci czereśni i truskawek. Zbiory tych owoców były aż o 60% niższe niż
w ubiegłym roku.

Rosną ceny jaj i masła w detalu
W ostatnich miesiącach konsumentom dał się we znaki znaczny wzrost cen jaj i masła.
Wynikał on z sytuacji podażowo-popytowej na rynku globalnym. Deficyt jaj, na którego wpływ miało
zamknięcie setek ferm w Holandii, Belgii i Francji po odkryciu skażenia fipronilem, dotyczył
większości regionów Europy. W związku z brakami w podaży, ceny silnie wzrosły – na
Zachodzie nawet mocniej niż w Polsce. Przykładowo, we Włoszech masło podrożało aż o 100%
w stosunku do 2016 r. W przyszłym roku sytuacja na rynku powinna się ustabilizować do tego
stopnia, by umożliwić spadek cen wspomnianych produktów.

Zmiany w instytucjach

1. września działalność rozpoczęła nowa instytucja – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

2017 rok to również czas zmian w polityce rolnej i instytucjach działających na rzecz rolnictwa.
Początek września przyniósł zakończenie działalności Agencji Rynku Rolnego i Agencji
Nieruchomości Rolnych, na których bazie utworzono Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa. Część dotychczasowych zadań ARR, związanych z unijnymi płatnościami, przejęła
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
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W 2017 r. wprowadzono oznaczenie „Produkt polski” dla artykułów wyprodukowanych w Polsce.

Promocja polskiej żywności
W 2017 roku zaczęto oznaczać wyprodukowane w kraju produkty oznakowaniem „Produkt
polski”. Zwiększyło to świadomość konsumentów na temat pochodzenia wkładanych do koszyka
artykułów. To zresztą nie jedyne działanie, podjęte w odchodzącym roku w celu wsparcia krajowej
produkcji. Zapowiedziano m.in. budowę agroportu, czyli nowoczesnego terminalu, który ma wspomóc
eksport towarów rolno-spożywczych.
Promocja polskiej żywności stanowiła również jeden z priorytetów dla nowo powołanego KOWR.
W przyszłym roku kontynuowanych będzie wiele projektów z wykorzystaniem środków unijnych,
których celem jest zwiększenie potencjału eksportowego Polski na rynku europejskim.
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Podsumowanie roku oczami rolników

Jesień była najgorsza, prawie codziennie padało. (…) Nawet na zimę nie można zaorać, bo
jest bagno na polu Pawelec1997 (AgroFoto.pl)

Najwięcej z nas krytykuje tegoroczną pogodę, która uniemożliwiła wykonanie prac
w terminie i pogorszyła jakość plonów. „Jesień była najgorsza, prawie codziennie padało. (…)
Nawet na zimę nie można zaorać, bo jest bagno na polu” – mówi Pawelec1997. „Łąki całe zalane,
a teraz to można tam ryby hodować lub ryż sadzić”, zgadza się RafaKdziela. „Opryski robione nie
w terminach, bo jak nie deszcz, to zimno i wiatr”, dodaje TheLucasTeam. „Wszystko jest utrudnione,
takiego roku to ja nie pamiętam i w moim przypadku ogromny pech”, żali się Adi96. „Mogło być
lepiej” – komentuje krótko Ffavorit.

Plony zbóż rewelacyjne, traw podobnie, ziemniaki mile zaskoczyły – całe szczęście miałem
na piachu Soltys48 (AgroFoto.pl)

Nie wszyscy jednak podzielają powyższe opinie. „Plony zbóż rewelacyjne, traw podobnie,
ziemniaki mile zaskoczyły – całe szczęście miałem na piachu”, mówi Soltys48. „Jestem zadowolony,
plony bardzo fajne, dużo nowych maszyn kupionych”, wypowiada się Mentos223. „Cena mleka
w końcu podskoczyła i jak na razie jest satysfakcjonująca”, cieszy się Janczar810, a Kubamako66
dodaje, że „wszystko ogólnie jest w lepszej cenie”.
Jak wykazuje podsumowanie roku, w ostatnich miesiącach nie brakowało nam zarówno powodów do
zmartwień, jak i tych do radości. W nowy rok wkraczamy pełni optymizmu, życząc sobie, abyśmy
mogli przekazywać Wam same dobre wiadomości!
Zapraszamy też do przeczytania podsumowania roku pod kątem interesujących treści
w artykule: Czego oprócz żony szukali rolnicy w 2017 roku?
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Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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