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Środki ochrony roślin 2020. W dobie koronawirusa może ich zabraknąć?
Mimo rozwoju pandemii należy zapewnić swobodny i nieprzerwany przepływ
środków ochrony roślin oraz materiału nasiennego – apeluje PSOR.
Zdaniem PSOR należy zrobić wszystko, aby środki ochrony roślin 2020 dotarły na czas do rolników.
To jedyny sposób na zagwarantowanie bezpieczeństwa produkcji żywności w Polsce.
Pandemia koronawirusa wywróciła do góry nogami wiele gałęzi gospodarki, również
rolnictwo. Występują problemy związane z transportem i dostępnością różnych produktów. Tak
może być również ze środkami ochrony roślin, których może zbraknąć. Rolnicy obawiają się, że ceny
tych preparatów wzrosną.

Środki ochrony roślin 2020
Skutków koronawirusa obawia się również PSOR, dlatego stowarzyszenie skierowało do
ministerstwa rolnictwa pismo w sprawie zapewnienia ciągłości dostaw środków ochrony roślin. PSOR
uzasadnia, że te preparaty są niezbędne dla rolników do kontynuowania produkcji żywności na polu.
Producenci środków ochrony roślin są zaniepokojeni sygnałami sugerującymi wprowadzenie
ewentualnych ograniczeń w swobodnym przepływie (import, eksport) i transporcie towarów. Apelują
o wyłączenie z tych restrykcji: produkcji, transportu jak również dystrybucji środków
ochrony roślin.

Płynność dostaw = bezpieczeństwo żywnościowe
Jak zauważa PSOR, wytyczne Unii Europejskiej podkreślają konieczność zachowania płynności
dostaw w szczególności w sektorze spożywczym. Chodzi o zasady zarządzania granicami w celu
ochrony zdrowia i zapewnienia dostępności towarów i podstawowych usług.
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– Bezpieczeństwo żywnościowe w tej nadzwyczajnej sytuacji ma charakter priorytetowy.
Dlatego zapewniamy w imieniu członków stowarzyszenia nieprzerwaną gotowość dostaw
produktów i tym samym wsparcia produkcji żywności – zapewnił w piśmie do MRiRW Marcin
Mucha dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Środki ochrony roślin 2020. Co z materiałem nasiennym?
Obawy o powstanie ograniczeń w handlu i logistyce w związku z epidemią koronawirusa wyraziła
także Polska Izba Nasienna.
– Obecnie handel materiałem nasiennym prowadzony jest w szerokiej mierze na poziomie
międzynarodowym a Polska jest jego znaczącym eksporterem i importerem – uważa Leszek
Chmielnicki prezes Polskiej Izby Nasiennej. Zapewnia również pełne wsparcie w walce z wirusem.

Nasiona podstawą rolnictwa
Nasiona to podstawa współczesnego rolnictwa – podkreśla Światowa Federacja Nasienna (ISF).
W ostatnich 15-20 latach ich światowy obrót wzrósł dziesięciokrotnie.
Według ISF zamknięcie granic albo spowolnienie handlu może spowodować znaczące problemy.
Najważniejszymi miesiącami dla siewu roślin jarych są marzec i kwiecień (kukurydzy,
słonecznika, soi, rzepaku, pszenicy jarej i jęczmienia, warzywa itp.) na półkuli północnej
i jesiennych upraw na półkuli południowej. Co się stanie jeśli rolnicy nie będą mieli
możliwości kupna nasion, gdyż nie zostaną one dostarczone na czas? W rezultacie
w drugiej połowie roku czekają nas poważne niedobory żywności i pasz.
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Środki ochrony roślin 2020. Czy trafią do rolników na czas? Podsumowując, ich zapewnienie powinno
być zdaniem PSOR priorytetem dla naszego rządu. Wszystko po to, by zagwarantować
bezpieczeństwo żywnościowe kraju w dobie koronawirusa.
Źródło: Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych
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