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 Rolnictwo, a w tym produkcja roślinna, w sposób szczególny narażone jest na działanie 

warunków atmosferycznych. Obecny rok 2017 w okresie wiosennym charakteryzuje się 

dużymi spadkami temperatur sięgającymi w nocy do -9°C w czasie wschodów i kwitnienia 

roślin. Szkody w produkcji roślinnej są największe od 30 lat. Ucierpiały zasiewy rzepaku, 

buraków cukrowych, zbóż jarych, warzyw, a w szczególności uprawy sadownicze.  

 W Powiecie Rawskim sady i plantacje owoców miękkich zajmują przeważający obszar 

powierzchni. Stanowi to główne źródło utrzymania dla mieszkańców. Mrozy jakie wystąpiły  

w dniu 17.04.2017 i 10.05 2017 spowodowały, że owoców takich gatunków jak wiśnie, grusze, 

brzoskwinie, czereśnie, porzeczki i śliwy, prawdopodobnie nie będzie, gdyż zmarznięcia 

kwiatostanów sięgają 99%. Pewne nadzieje na zbiory mają sadownicy uprawiający jabłonie, 

jednakże nie będą to pełne plony. Straty są również w uprawie truskawek wczesnych odmian. 

Ponadto niskie temperatury, jakie wystąpiły na początku roku, spowodowały przemarznięcia 

całych drzew, które prawdopodobnie trzeba będzie usunąć. Sytuacja ekonomiczna rolników 

jest bardzo trudna, a pozbawienie dochodów w roku bieżącym spowoduje jej pogorszenie. 

Należy nadmienić, że na terenach gmin Sadkowice i Biała Rawska, wchodzących w skład 

Powiatu Rawskiego, w roku ubiegłym, było potężne gradobicie, gdzie szkody dochodziły do 

100%. W związku z tym, że rolnicy nie mogli ubezpieczyć swoich upraw do dnia 14.04.2017 r. 

od przymrozków wiosennych, gdyż podmioty ubezpieczające tłumacząc się brakiem 

wytycznych i zasad, nie chciały zawierać umów. 

http://www.powiatrawski.pl/


 Zwracamy się z apelem do Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pomoc finansową 

dla gospodarstw, które ucierpiały na skutek tegorocznych anomalii pogodowych. Nie chcemy, 

aby były to kredyty klęskowe, lecz odpowiednia pomoc finansowa. Na ten cel można użyć 

część funduszy przeznaczonych na dopłaty do ubezpieczeń upraw polowych. Naszym zdaniem 

zapisana w budżecie kwota 900 000 000 zł nie będzie wykorzystana, gdyż rolnicy nie mają co 

ubezpieczać. Aby pomoc dla poszkodowanych przyjęła realny kształt, należy zgromadzić 

fundusze w wysokości około 500 000 000 zł, jeżeliby suma taka nie została z ubezpieczeń, 

należałoby ją dokapitalizować z budżetu państwa. Proponujemy, aby pomocą objąć uprawy,  

w których straty wynoszą powyżej 70% plonu w obrębie jednego gatunku. Wysokość 

procentową strat oszacują komisje gminne. Dla obliczenia wysokości pomocy należy określić 

wysokość podstawy dla jej obliczenia. Proponujemy, aby dla upraw jabłoni, śliw, brzoskwiń, 

grusz przyjąć kwotę 20 000 zł/ha, dla wiśni , porzeczek, agrestu, truskawek, warzyw 10 000 

zł/ha, natomiast uprawy zbóż i okopowych 5 000 zł/ha. Sumy te to średni wieloletni przychód 

uzyskany z 1 ha plantacji. Jeżeli przyjmiemy, że pula przeznaczona na pomoc finansowa 

wyniesie 500 000 000 zł, a szkody naliczone przez komisje nie przekroczą tej kwoty, rolnicy 

dostaną pełną kwotę pomocy. Natomiast, jeżeli straty przekroczą tę sumę, pomoc zostanie 

naliczona poprzez pomnożenie sumy pomocy przez ułamek, gdzie w liczniku będzie suma 

przeznaczona na pomoc, a w mianowniku liczba będąca sumą szkód naliczonych przez 

komisję.  

 Uważamy, że tylko taka pomoc pozwoli polskim rolnikom przetrwać ten trudny czas do 

następnych zbiorów. Należy nadmienić, iż zabiegi pielęgnacyjne takie jak ochrona przed 

chorobami, szkodnikami, zabiegi agrotechniczne, należy prowadzić cały czas, gdyż  

w przeciwnym razie plantacje będzie trzeba usunąć.  

 Jesteśmy gotowi spotkać się z Panem Ministrem celem omówienia zaistniałej sytuacji  

i sposobu pomocy dla rolników. 
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