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Łagodna bezśnieżna zima przyczyniła się do tego, że kolejny rok z rzędu
czeka nas susza. Niedobory poziomów wód w rzekach są poważne – alarmują
Wody Polskie. Na dodatek uprawom coraz bardziej zagrażają pojawiające się
przymrozki. Z tego powodu, izby rolnicze apelują do ministra rolnictwa
o zmiany w szacowaniu strat 2020 w uprawach rolniczych.

Zmiany w szacowaniu strat 2020 – oddzielenie produkcja roślinna
i zwierzęca
Zarząd KRIR chce, aby minister rolnictwa wystąpił do komisarza Wojciechowskiego o podjęcie
działań zmierzających do zmiany przepisów prawa unijnego. Zmiany w szacowaniu strat 2020
mają dotyczyć liczenia strat oddzielnie dla produkcji roślinnej i zwierzęcej. Zgodnie
z obecnym przepisami szacowanie strat przeprowadza się łącznie w ramach prowadzonej
produkcji rolnej. Nie jest to dobre rozwiązanie dla rolników, ponieważ produkcja zwierzęca
przynosi zazwyczaj większe przychody. Na dodatek uzależniona jest od produkcji roślinnej
będącej zabezpieczeniem pasz dla zwierząt. Straty odnotowywane w uprawach rolniczych
wpływają nie tylko na niższe przychody z produkcji roślinnej, ale także na podniesienie
kosztów związanych z zakupem pasz.

Zmiany w szacowaniu szkód 2020 – pomoc w ramach de minimis, ale nie dla
każdego
Aktualnie większość gospodarstw odnoszących straty w produkcji roślinnej utrzymująca również
zwierzęta uzyskuje pomoc w ramach de minimis. Dotyczy to zwłaszcza producentów rolnych
prowadzących wyspecjalizowane gospodarstwa towarowe. Często w takiej sytuacji osoby te nie
mogą skorzystać z pomocy finansowej z powodu przekroczenia limitu de minimis, bądź limitu
krajowego. Dlatego też, izby rolnicze nie chcą, aby hodowcy bydła, trzody, drobiu i producenci
mleka byli pokrzywdzeni w tej sytuacji.

Zmiany w szacowaniu szkód 2020 – uprawy zagrożone przez
przymrozki
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W ostatnim czasie coraz częściej obserwuje się gwałtowne przymrozki. Ich wystąpienie, wraz
z łagodną zimą stanowi zagrożenie dla plantacji rzepaków, które weszły już w okres
intensywnego wzrostu.
Oprócz nich, swoją wegetację rozpoczęły m.in. morele, brzoskwinie, wiśnie, borówki
amerykańskie, które także są wrażliwe na negatywne działanie ujemnych temperatur
powietrza. Poważne szkody mogą wystąpić również w zbożach jarych znajdujących się
w okresie wschodów.
Część rolników będzie zmuszona zdecydować się na przesiewy, dlatego Wielkopolska Izba Rolnicza
apeluje o pilne opracowanie zasad szacowania szkód przez komisje, nim będzie za późno.
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