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Sz.P. Jan Krzysztof Ardanowski
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowny Panie Ministrze,
Z analiz ekspertów wynika, że w tym sezonie może być problem
z racjonalnym zagospodarowaniem około 300- 500 tysięcy ton jabłek
wyprodukowanych w polskich sadach. Gdybyśmy tę teoretyczną
nadwyżkę

skierowali

na

produkcję

energii

z

pewnością

uratowalibyśmy ceny.
Polskie sadownictwo cały czas boryka się z brakiem możliwości
eksportu na tradycyjny od lat rynek rosyjski. Byliśmy (przed
sierpniem 2014) największym dostawcą jabłek na ten chłonny rynek.
Nasz roczny eksport często przekraczał milion ton jabłek. Dziś
widzimy, że nie ma możliwości zastąpienia największego na świecie
importera jabłek, jakim była i jest Rosja, żadnym innym krajem. Tuż
po wprowadzeniu embarga Polska wystąpiła o nadzwyczajną pomoc,
co po długich negocjacjach zakończyło się sukcesem. Przyznany
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wówczas limit opiewał na 300 tys. ton jabłek i innych owoców
i pozytywnie wpłynął na rynek.
Zwracamy się do pana Ministra z wnioskiem o bardzo pilne
złożenie wniosku do Komisji Europejskiej, a także podjęcie
negocjacji odnośnie mechanizmu wycofywania. Zależy nam na
natychmiastowym uruchomieniu transzy w wysokości 500 tys. ton
z przeznaczeniem na nierynkowe zagospodarowanie (wytwarzanie
biogazu) i zastosowanie pełnych, niedyskryminujących polskich
sadowników stawek rekompensat za tego typu działania.
Rekompensata na odpowiednim poziomie uniemożliwi
przetwórniom zaniżanie cen tak, jak to ma miejsce obecnie.
Ponadto skierowanie jabłek na cele energetyczne nie będzie
„psuło” rynku, bowiem nie trafią one do konsumentów.
Czekając na szybką reakcję pozostaję z poważaniem.

Mirosław Maliszewski

Prezes Związku Sadowników RP
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