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Twoja praca przyda się rolnikom!
❚ Jeżeli jesteś studentem dowolnej uczelni przyrodniczej na kierunku studiów
związanym z rolnictwem i piszesz teraz pracę dyplomową lub magisterską,
mamy dla Ciebie wspaniały propozycję! Ogłaszamy konkurs z nagrodami dla
wszystkich studentów, którzy czują, że wyniki ich badań naukowych, zgromadzone w napisanych pracach powinni poznać rolnicy-praktycy.
Do 25 czerwca br. czekamy na kopię pracy magisterskiej lub dyplomowej na
dowolnym nośniku elektronicznym. Masz pytania? Dzwoń: 61 869 06 47 lub
61 869 06 60.

Skracać
drogę żywności

Niech politycy posprzątają
ten bałagan
❚ Takiego kryzysu w rolnictwie jeszcze nie było – zgodnie stwierdzili szefowie
Izb Rolniczych Grupy Wyszehradzkiej na spotkaniu w podkrakowskich Czajowicach. Dramat przeżywają producenci mleka. Na Słowacji 1/3 z grona 500
producentów, a są to głównie duże spółki, poważnie myśli o likwidacji stad. Podobnie jest w Czechach, gdzie marazm w produkcji zwierzęcej występuje od
lat, najpierw na rynku wieprzowiny, teraz mleka. Nie lepiej jest na Węgrzech,
gdzie na nieco ponad 12 tys. gospodarstw mlecznych ok. 1000 to duże spółki
ze stadem ok. 230 krów, reszta to małe farmy, utrzymujące po ok. 12 krów.
Zdaniem samorządowców, brakuje odważnych i zdecydowanych działań.
To politycy narobili bałaganu na rynkach i oni powinni go posprzątać – twierdzą. Jednym z ważniejszych postulatów było żądanie podjęcia pilnych działań
w skali UE, prowadzących do zniesienia embarga i ponowne otwarcie rynku rosyjskiego na produkty rolne UE. Izby apelują też o stworzenie unijnego prawa,
regulującego zwalczanie nieuczciwych praktyk cenowych przez sieci handlowe.
Dodatkowa pomoc dla producentów powinna być zagwarantowania ze środków
UE innych niż rezerwy kryzysowe WPR.

Tab. 1. Rolnictwo Grupy Wyszehradzkiej (2013 r.)
Zatrudnieni
w rolnictwie (%)

Wielkość ekonomiczna
gospodarstwa (tys. euro)*

UR/ha na gospodarstwo**

3,0

246,7

232,93

Węgry

4,8

44,7

45,02

Polska

12,0

24,1

19,11

Słowacja

3,3

474,4

594,82

Kraj
Czechy

Objaśnienia: *) średnia wielkość Standardowej Produkcji; **) średnio

20

5/2016

❚ W Czechach i na Słowacji, a także na Węgrzech, udział zatrudnionych w rolnictwie w liczbie zatrudnionych ogółem jest ok. dwa razy
niższy niż w Polsce. U naszych
południowych sąsiadów dominują
gospodarstwa osób fizycznych, ale
również spółki kapitałowe i spółdzielnie o przeciętnym areale powyżej 100 ha UR. O znacznej skali
ich produkcji świadczy wyższa niż
w Polsce wartość dodana brutto.
Polska, jako kraj o dużym udziale małych, rodzinnych gospodarstw
rolnych, zwłaszcza na tle pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej, swój model zrównoważonego
i konkurencyjnego rozwoju rolnictwa opierać może na budowaniu
tzw. lokalnych systemów żywnościowych. Chodzi o skracanie drogi produktów od rolnika do konsumenta. Takie podejście wymaga
wsparcia państwa i dużych nakładów. Do takiego wniosku doszli Paweł Chmieliński i Michał Soliwoda,
naukowcy z IERiGŻ z Warszawy,
wraz z uczestnikami konferencji
zorganizowanej przez Europejską
Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich
(www.erdn.eu), przy udziale środków International Visegrad Fund.

