agrofakt.pl
Najświeższe wiadomości dla rolnika : dotacje, zmiany w prawie, porady i testy maszyn.
Kliknij i sprawdź, czym żyje polska wieś i polskie rolnictwo!
https://www.agrofakt.pl

Rolnicy protestują! Co na to resort rolnictwa?
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– Strajkujemy przeciwko bezsilności naszego państwa! Żarty się skończyły! –
zapowiadali w piątek 13 lipca w Warszawie producenci warzyw, owoców
i hodowcy świń. Rolnicy protestują – co na żądania gospodarzy odpowiada
resort rolnictwa?
Protest rolników rozpoczął się 13 lipca o godzinie 13 na warszawskim Placu Konstytucji. Do stolicy
zjechali gospodarze z całej Polski. Domagają się ograniczenia importu owoców i warzyw z zagranicy
oraz podniesienia niskich cen w skupach. Rolnicy żądają również większej pomocy państwa w walce
z wirusem ASF, a także szybszej wypłaty odszkodowań poszkodowanym hodowcom.

Rolnicy protestują

Coraz częściej organizowane są spontaniczne rolnicze strajki. Rolnicy protestują w różnych
częściach kraju. 13 lipca odbył się protest w stolicy.

Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa nie spotkał się ze strajkującymi. Jednak na Twitterze
ministra pojawił się wpis komentujący te wydarzenia. Czytamy w nim, że „działacze chętnie
nawołują do protestów, ale nie podejmują żadnych działań, które służyłyby zorganizowaniu
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i wzmocnieniu pozycji rolników na rynku”.
Minister radzi rolnikom, że najlepszym rozwiązaniem ich problemów jest łączenie się w grupy
producenckie zgodnie z zasadą, że duży może więcej.

Projekt umowy kontraktacyjnej
Resort rolnictwa zapowiada zmiany na rynku owoców miękkich. – Plantatorzy owoców miękkich
i przetwórcy przy współpracy z ministerstwem rolnictwa przygotowują projekt umowy
kontraktacyjnej. Zaproponują także termin, do którego takie umowy miałyby być
podpisywane oraz sankcje za niewywiązywanie się z tego obowiązku – informuje minister
rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Import owoców niewielki?

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapowiada uregulowanie rynku owoców miękkich.

Ministerstwo przekonuje również, że import owoców miękkich stanowi obecnie niewielki
procent produkcji rodzimej. Maliny z importu to zaledwie 4,8% produkcji, wiśnie 0,6%,
a porzeczki niespełna 0,1%.
Jak resort zamierza poradzić sobie z niskimi cenami owoców, na które skarżą się rolnicy
podejrzewający skupy o zmowę cenową? W tej sprawie skierowany został wniosek do Urzędu
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Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Działania TAK, ale zbyt późno?
– Działania, które podejmuje teraz ministerstwo są spóźnione. Problemy na rynku owoców
miękkich istnieją od lat, więc resort powinien wcześniej zainteresować się tą sprawą. Sezon
na owoce już trwa, za chwilę zbiory jabłek więc problem może nabrzmiewać – komentuje
działania ministra rolnictwa dla portalu agroFakt Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników
RP.
Przeczytaj więcej! Rolnicy protestują! Niskie ceny owoców to efekt zmowy cenowej?
Ministerstwo zapowiada również większą pomoc dla hodowców świń, poszkodowanych
przez ASF. Więcej informacji o tym, już niebawem na naszym portalu!
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