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Były szef resoru rolnictwa podsumował swoje 830 dni pracy. W trakcie
konferencji podkreślił, że zobowiązanie wobec rolników są dla niego
najważniejsze. Wymienił również, co w czasie urzędowania udało mu się
zrealizować. Po raz kolejny odniósł się także do ustawy o ochronie zwierząt.

Najważniejsze wyzwania i pomoc dodatkowa od państwa
Minister Ardanowski podczas konferencji prasowej przypomniał, że: – Pomimo wielu perturbacji
wypłacona została rolnikom największa pomoc suszowa w naszej historii. Łącznie jest to
kwota 4,5 mld złotych.
Zobowiązania wobec rolników są ważne, dlatego w czasie urzędowania ministra Ardanowskiego
rolnicy mogli liczyć na dopłaty w zakresie paliwa rolniczego, wapnowania gleb, a także
usuwania folii rolniczych.
Przypomniał również, że uruchomiono w tym czasie program nawodnień i retencji
wodnej. Producenci rolni poszkodowani przez koronawirusa mogli również liczyć na pomoc
finansową.

Zobowiązanie wobec rolników – nowe rynki zbytu i ułatwienia
Na początku epidemii ważnym działaniem było także poszukiwanie nowych rynków zbytu. W tym celu
na stronie MRiRW utworzono zakładkę dotyczącą możliwości eksportowych.
Minister Ardanowski podkreślił również, że oprócz eksportu ważne jest także zwiększenie aktywności
na rynku lokalnym.
Wyraził to tymi słowami:
,,Wprowadziliśmy znaczne ułatwienia, zwłaszcza dla mniejszych gospodarstw, aby
mogły sprzedawać swoje produkty bezpośrednio na rynek w ramach krótkich
łańcuchów dostaw.”

Ułatwienia dotyczą rolniczego handlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej, a także
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rozwiązań w zakresie małych rzeźni.

Korzystne znakowanie żywności, a niekorzystne ograniczenie uboju
rytualnego
Zobowiązanie wobec rolników to także kwestia czytelniejszego znakowania polskich produktów. Były
minister rolnictwa wspomniał również, że ograniczenie uboju rytualnego niesie za sobą bardzo złe
konsekwencje:
,, Jeżeli my rezygnujemy z powodów ideologicznych z uboju rytualnego, to musimy
wiedzieć, że skutki ekonomiczne dla polskiego rolnictwa będą dramatycznie złe.”

Minister Ardanowski podkreślił na koniec, że aby można było skutecznie sprawować władzę
konieczne jest zaufanie wsi do tych, którzy rządzą.
Źródło: MRiRW
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