agrofakt.pl
agrofakt
https://www.agrofakt.pl

Susza 2018 - jaka pomoc dla rolników?
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Susza 2018 – jaka jest przewidziana pomoc dla rolników? Na wsparcie dla
gospodarzy rząd chce przeznaczyć bezprecedensowe środki czyli prawie 800
mln złotych. Premier Mateusz Morawiecki zdradza więcej szczegółów.
Rząd przyjął program pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich poszkodowanych w tym roku
z powodu suszy i powodzi.
– W tym roku mieliśmy bardzo słoneczną wiosnę i lato, jednak dla wielu rolników wiązało się to
i wiąże z ogromnym problemem i stratami, zwłaszcza wśród upraw zbożowych. W ramach Rady
Ministrów podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu bezprecedensowych środków, aby złagodzić te
straty, bo rząd jest także po to, by minimalizować skutki pogodowe, a nie chować głowę w piasek –
zapowiada szef rządu Mateusz Morawiecki w Konradowie w województwie lubuskim.

Jaka pomoc dla rolników?
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fot. premier.gov.pl
Premier zapowiada bezprecedensowe środki na pomoc dla rolników poszkodowanych przez suszę.

Pomoc udzielana będzie w formie dotacji tym gospodarstwom, w których straty
spowodowane suszą i powodzią objęły co najmniej 30% danej uprawy. Dotacje przewidziane
będą również dla podatników podatku rolnego, którzy w tym roku prowadzili hodowlę ryb
słodkowodnych w stawach rybnych na obszarze gmin objętych suszą lub powodzią.
Jak podaje resort rolnictwa, pomoc dla gospodarstw rolnych i rybackich będzie również „udzielana
w formie spłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na rzecz banków
pełnego oprocentowania (przez okres nie dłuższy niż 2 lata) w przypadku zawieszenia przez nie
spłaty preferencyjnych kredytów z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR”.

Bezprecedensowe środki
Na program pomocy dla gospodarstw rząd zamierza przeznaczyć 799,5 mln złotych.
Z czego na dopłaty do hektara zniszczonych upraw budżet państwa wyda 697 mln złotych.
Jak podkreślił premier „jeżeli będzie potrzeba, dokonana zostanie nowelizacja ustawy
budżetowej, ponieważ wypłata odszkodowań dla rolników jest fundamentalnie ważna”. Mateusz
Morawiecki zaapelował przy okazji do samorządów o oszacowanie szkód spowodowanych przez
suszę.

Komisje szacują straty

Susza to problem rolników z 82,97 % gmin w całej Polsce. Źródło: AgroFoto.pl, Ranger97
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Wielkie szacowanie strat trwa. Jak na razie wiadomo, że rolnicy stracili z powodu suszy co
najmniej pół miliarda złotych. Największe szkody odnotowano w województwach wielkopolskim,
warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, podlaskim i opolskim.
– Na Opolszczyźnie widoczny jest drastyczny spadek plonów. Wielkość strat na
poszczególnych plantacjach jest różna. Niektórym udało się uchronić przed suszą, innym
nie. Myśleliśmy, że żyto wygląda dobrze na tle innych zbóż, ale okazało się, że kłos jest
w połowie pełny – opowiada portalowi agroFakt Herbert Czaja z Opolskiej Izby Rolniczej.

Susza 2018
Zgodnie z danymi Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, susza rolnicza
występuje w całym kraju. Z jej skutkami boryka się 82,97 % gmin na powierzchni 63,14 proc.
gruntów ornych w Polsce. Ponadto, południe kraju ucierpiało z powodu powodzi, która zniszczyła
m.in. uprawy rolne.
Szacowanie strat odbywać się będzie za pomocą obrazowania satelitarnego? Przeczytaj więcej!
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