Związek

Rada Ekspertów wspiera rolników

Cel: utrzymać stabilne
warunki produkcji zbóż
Chociaż głównym tematem czerwcowego, przedżniwnego spotkania w IHAR-PIB w Radzikowie producentów i ekspertów Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych była analiza bieżącej
i prognozowanej sytuacji na rynku zbóż, o czym szerzej piszemy
na stronach: 8 i 9, to w dyskusji nawiązywano także do wielu innych
zagadnień ważnych dla rolników i de facto dla zbożowego Związku.
Zboża są bowiem głównym kierunkiem produkcji roślinnej w Polsce
i wszystko, co jest istotne dla tego sektora, rzutuje na wyniki produkcyjne i dochody 90% gospodarstw rolnych uprawiających zboża
w Polsce.
Otwierając spotkanie, przewodniczący Rady Ekspertów PZPRZ,
dyrektor IHAR-PIB prof. Edward Arseniuk podkreślił rolę Związku
w reprezentowaniu interesów rolników. Rada Ekspertów, której
członkami są przedstawiciele instytutów naukowych i organizacji
branżowych producentów rolnych powstała właśnie po to, by służyć swoją wiedzą i doświadczeniem, pomagać w rozwiązywaniu
codziennych problemów rolników i producentów zbóż. Staramy się
doradzać jak najtrafniej i najskuteczniej, niezależnie od realizacji naszych zadań naukowych, tworzenia postępu biologicznego w rolnictwie oraz szeroko rozumianego leczenia roślin – zaznaczył profesor.
Prezes Zarządu PZPRZ Stanisław Kacperczyk zaakcentował,
że w minionych latach Związek, jako organizacja branżowa integrująca producentów zboża, podejmował liczne działania na rzecz
rolników oraz wiele interwencji u władz państwowych, samorządowych, organizacji gospodarczych i firm pracujących na rzecz rolnictwa. Domagaliśmy się przede wszystkim stabilizacji na rynku zbóż.
Zwracaliśmy uwagę na problemy zagospodarowania zbóż w sytuacji
nadprodukcji, jak również na niską cenę skupu interwencyjnego nie
spełniającego swojej funkcji. Determinacja na rzecz zapewnienia
opłacalnych i stabilnych warunków uprawy zbóż jest nadal sprawą
niezwykle istotną, bo rodzą się nowe wyzwania związane z prognozowanym wzrostem produkcji zbóż na świecie czy też stratami bądź
też wyższymi kosztami produkcji na skutek opóźnienia wiosennych
siewów i zabiegów ochrony roślin oraz dużych wymoknięć upraw
w naszym kraju.
Prezentując działania PZPRZ prezes Kacperczyk wspomniał
m.in. o nowej inicjatywie Związku. Przyszłością naszego rolnictwa
– zaznaczył – są młodzi, dobrze przygotowani następcy. Dlatego
Związek rozpoczął program wymiany młodych rolników z Polski
i stanu Teksas w USA w ramach sześciotygodniowych staży. Celem wymiany jest poszerzenie wiedzy i zdobywanie przez młodych
farmerów nowych doświadczeń. Przedstawiciele pierwszej grupy
młodych rolników amerykańskich, przebywający akurat na stażu
u polskich producentów zbóż, uczestniczyli
w spotkaniu w Radzikowie.
Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych wchodzi w skład Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. Jej
przewodniczący – Marian Sikora stwierdził,
że Związek jest jedną z prężniej działających
organizacji. Zarówno jeśli chodzi o reprezentowanie interesów rolników, jak również
promocję przetworów zbożowych. Zastępca
przewodniczącego sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi – Jan Krzysztof Ardanowski ocenił, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat
na polskim rynku zbóż wiele się zmieniło na
korzyść, m.in. przy aktywnym udziale Polskie-
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go Związku Producentów Roślin Zbożowych, który właśnie obchodzi
15-lecie działalności.
W panelu dyskusyjnym, który prowadził jeden z inicjatorów utworzenia Związku i obecny jego wiceprezes Tadeusz Solarski, zabrał
głos prof. Jerzy Grabiński z IUNG-PIB Puławy, który opowiedział
o swojej aktywności na arenie europejskiej, w tym na forum Copa
Cogeca. „Co najmniej dwa razy do roku jestem w Brukseli, uczestnicząc najpierw w obradach grupy roboczej, a następnie w spotkaniach z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Aby skutecznie rozwiązać problemy na rynku zbóż nie wolno posługiwać się hasłami.
Należy stale dyskutować z instytucjami z krajów Wspólnoty i wspólnie dochodzić do odpowiednich rozwiązań – podkreślił.
Rzecznik prasowy PZPRZ, rolnik z woj. mazowieckiego – Tadeusz Szymańczak zaprezentował aktualny stan upraw zbóż oraz
zasygnalizował problemy wynikające m.in. z sytuacji klimatycznej
i nadmiernych opadów deszczu. „Wiosenne obserwacje nie napawają optymizmem. Bardzo liczne podtopienia pól z uprawami wskazują
na duże zaniedbania w zakresie odprowadzania wód burzowych.
Praktycznie przestał działać system rowów melioracyjnych”. Rolnik
apelował, by w kraju znalazły się środki na przywrócenie normalnego funkcjonowania całej infrastruktury melioracyjnej. Anomalie klimatyczne coraz bardziej dają się we znaki mieszkańcom wsi z powodu
niewłaściwej gospodarki wodnej. Jeśli w tym zakresie nie podejmie
się zdecydowanych działań to coraz większe straty ponosić będą
rolnicy, a przyznawane przez gminy umorzenia podatku są pomocą
zdecydowanie za niską. T. Szymańczak wskazał na bardzo duże
znaczenie porejestrowego doświadczalnictwa terenowego i rejonizacji odmian poszczególnych gatunków zbóż i innych upraw. Było to
szczególnie widoczne po ubiegłorocznej, srogiej zimie. Wyniki badań
PDOiR powinny być więc szeroko upowszechniane wśród rolników.
Właściciel dużego gospodarstwa rolnego z woj. dolnośląskiego
Alfred Kieloch wskazał na konieczność i celowość poszerzania
współpracy jak największego grona rolników z Polskim Związkiem
Producentów Roślin Zbożowych. „Istnieje realne zagrożenie pogorszenia opłacalności produkcji zbóż oraz możliwości ich zbytu
z powodu ciągłego spadku pogłowia zwierząt, zwłaszcza trzody
chlewnej. Konieczne jest poszukiwanie rynku zbytu poza granicami naszego kraju. Stąd ważne jest, by rolnicy tworzyli między
sobą centra skupowe, jak to robią rolnicy francuscy. Należą oni do
różnych spółdzielń, w ramach których rozwiązują różne problemy
produkcyjne i rynkowe. W naszym przypadku konieczne jest, by te
zagadnienia były otoczone szczególną troską w przyszłych działaniach Związku.

zboże
Stanisław Kacperczyk zasygnalizował problem braku możliW innych wypowiedziach rolnicy zwracali się do Związku, by
wości dokonywania obiektywnej oceny jakościowej próbek zbóż.
bardzo uważnie i zdecydowanie wpływał na decyzje związane z po„Utrudniona dostępność do laboratoriów niezależnych uniemożliwia
zyskaniem i rozdysponowaniem środków finansowych na realizacje
takie badania. Rolnicy są zdani na ocenę jakościową odbiorcy, która
zadań na obszarach wiejskich w nowej perspektywie finansowej
nie zawsze jest obiektywna”. Prezes zwrócił uwagę na konieczność
2014-2020.
determinacji w zabiegach o umożliwienie rozbudowy zaplecza maPodczas spotkania poruszono również temat Funduszy Promocji
gazynowego i wszelkich inwestycji służących przygotowaniu zbóż do
Żywności administrowanych przez Agencję Rynku Rolnego. Członek
sprzedaży przy wsparciu z nowego rozdania środków z WPR na lata
Zarządu PZPRZ Piotr Doligalski – rolnik z woj. kujawsko-pomor2014-2020.
skiego opisał działania Związku finansowane z Funduszu Promocji
Poseł Jan Krzysztof Ardanowski, rolnik z woj. kujawsko-poZiarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. „Związek od początku funkmorskiego poparł wnioski PZPRZ wskazujące na potrzebę pilnej
cjonowania Funduszy prowadzi akcje promujące wśród konsumenrozbudowy infrastruktury portowej. Podkreślił konieczność budowy
tów spożycie pieczywa z całego ziarna, w tym przede wszystkim
terminalu zbożowego w porcie północnym. „W obecnych czasach
chleba razowego. Szkolimy także producentów zbóż i piekarzy”
nie ma możliwości wchodzenia na rynki azjatyckie, arabskie i pół– dodał.
nocnej Afryki bez szybkiego załadowania zbożem statków. Związek
W trakcie spotkania w Radzikowie grupa członków PZPRZ wyróżw tym temacie powinien twardo domagać się od Rządu, by ta inweniona została honorowymi odznaczeniami resortowymi „Zasłużony
stycja mogła powstać jak najszybciej”. Posła zaniepokoiła również
dla rolnictwa”. Otrzymali je Barbara Szyndel, Dariusz Tuszyński,
zapowiedź wycofania się ministerstwa rolnictwa z dofinansowania
Tomasz Kieloch, Witold Choroś, Leszek Gurzkowski i Ewa Kruudziału polskich organizacji rolniczych w różnych gremiach związazińska. Ponadto Zarząd Związku wręczył okolicznościowe dyplomy
nych z rolnictwem w Unii Europejskiej.
i podziękowania członkom Rady Ekspertów oraz osobom, które
Kilku dyskutantów wyraziło obawy związane z ciągłym wycofyw sposób szczególny angażują się w działalność na rzecz unowowaniem z rynku środków ochrony roślin. Stawia to polskich rolników
cześniania produkcji i stabilizacji rynku zbóż. Szczególne wyrazy
– stwierdzano – w bardzo niekorzystnej sytuacji, bowiem koszty
uznania i podziękowania przekazano Stanisławowi Kaszubskiemu,
produkcji zbóż wzrastają i coraz większe są problemy
z utrzymaniem odpowiedniej ich jakości. W tej sytuacji
z góry można się spodziewać, że na rynkach światowych będziemy na przegranej pozycji w konkurencji
z takimi potentatami produkcji zbożowej jak Chiny, Indie, Rosja, Ukraina, Stany Zjednoczone czy Brazylia,
gdzie nie ma takich ograniczeń i obostrzeń.
Hanna Grochowiecka z woj. kujawsko-pomorskiego – współwłaścicielka biogazowni ostro krytykowała brak nowelizacji ustawy o energii odnawialnej.
Z braku zdrowego rynku świadectw pochodzenia
energii z OZE, ta inwestycja obecnie przynosi straty.
Dotyczy to również wszystkich, którzy zainwestowali
w produkcję energii odnawialnej z biomasy, chodzi
tu również o produkcję brykietów i peletu – dodała.
Temu zagadnieniu było poświęcone także wystąpienie Mariana Hadriana – rolnika z woj. łódzkiego.
Brak zainteresowania przetwórstwem ziarna zbóż
i kukurydzy na bioetanol niesie zagrożenie dla spadku cen na zboże. Podobnie dotyczy to rzepaku. Doświadczenie lat ubiegłych wskazuje, że przy wyższej
opłacalności rolnicy w większym zakresie inwestują
w dobrą agrotechnikę, co pozwala na wydatne zwięk- Serdeczne podziękowania Stanisławowi Kaszubskiemu przekazali: od prawej – prezes PZPRZ Stanisław
Kacperczyk, dyrektor IHAR i szef Rady Ekspertów PZPRZ prof. Edward Arseniuk oraz wiceprezes Tadeusz
szenie plonowania. Ten mechanizm pokazuje wy- Solarski
raźnie, że nie ma obawy, że produkcja energii z biomasy zmniejszy podaż surowców rolniczych na cele żywnościowe.
jednemu z inicjatoZ której strony nie podejść – to widać, iż rozwój produkcji energii
rów powołania zboodnawialnej podnosi automatycznie na wyższy poziom wielkość
żowego związku
produkcji rolniczej, tym samym aktywizują się gospodarczo tereny
oraz współtwórcy
wiejskie – wskazał rolnik.
sukcesów rynkowych
znanego producenta
silosów zbożowych
BIN z Aleksandrowa
Kujawskiego. Zasług
dla polskiego sektora
zbożowego pogratulowali Panu Stani- Stanisław Kaszubski był Przyjacielem naszej Redakcji
sławowi przedstawiciele kierownictwa PZPRZ, IHAR i rolnicy-zbożowcy, a przez naszą
redakcję ten niestrudzony orędownik kujawskiej inicjatywy zbożowej
został wyróżniony Statuetką 20-lecia Agro Serwisu.
Niestety było to ostatnie publiczne wystąpienie Stanisław Kaszubskiego, który dwa dni później zmarł w wieku 77 lat, po długim
zmaganiu się z nieuleczalną chorobą. Cześć Jego pamięci!
Młodzi rolnicy z Teksasu
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