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Stanowisko Lubuskiej Izby Rolniczej w sprawie katastrofalnej suszy jaka nawiedziła nasz 
region w 2018 r. oraz wpływu tego żywiołu na sytuacje materialną lubuskich rolników 
oraz kondycję całego rolnictwa w województwie. 
 

Mając na uwadze problemy z jakimi będą musieli spotkać się rolnicy, producenci rolni, 
firmy obsługujące sektor rolny oraz banki finansujące rolnictwo składamy na ręce Pani Marszałek 
wniosek o podjęcie działań zmierzających do ogłoszenia stanu klęski suszy w rolnictwie 
na terenie naszego regionu; taką możliwość daje znowelizowana w 2015 r. ustawa o stanie klęski 
żywiołowej w art. 5. Wprowadzenie stanu klęski suszy otwiera możliwość oszacowania pełnych 
strat poniesionych przez rolników oraz zwrócenie się do UE o sfinansowanie pomocy 
dla poszkodowanych gospodarstw bez konieczności zaliczenia tej pomocy do pomocy 
de minimis.  

Stan upraw oraz prognozowane w związku z tym plony zapowiadają  bardzo słabe zbiory 
we wszystkich grupach roślin. W szczególny sposób zniszczeniu uległy zboża jare, ozime, rzepak, 
oraz wszelkie inne uprawy jare, w tym buraki cukrowe oraz kukurydza, słonecznik, warzywa 
i zioła. 

Sytuacja ta z dnia na dzień pogarsza się, a co za tym idzie nastroje rolników są coraz 
bardziej przygnębiające. W historii dziesięcioleci zdarzały się okresy suszy, jednak skala zniszczeń 
w tym roku jest nie do porównania z latami poprzednimi. Rolnicy tracą nadzieję na to, 
że jakakolwiek roślina będzie plonować na dobrym poziomie; wiele upraw już dziś kwalifikuje się 
do przeorania, w pozostałych plony będą bardzo słabe, a ich jakość bardzo niska. 

Monitoring suszy jaki prowadzi IUNiG w Puławach nie odzwierciedla tej sytuacji. 
W wykazie roślin jakie uległy uszkodzeniu w wyniku suszy nie pojawia się rzepak, burak, 
ziemniaki, kukurydza strączkowe. Dlatego dane te są niewiarygodne i  nie obrazują sytuacji. 

Dane meteorologiczne ze stacji meteo z Żagania i Zielonej Góry wskazują, że miesiąc 
kwiecień był suchy z sumą miesięcznych opadów dla Żagania 16,6 mm i 32 mm dla Zielonej 
Góry, natomiast miesiąc maj był skrajnie suchy dla Żagania 11,6 mm oraz bardzo suchy 
dla Zielonej Góry 10,0 mm. 

Skrajnie niskie opady w tym okresie nałożyły się na okresy bardzo wysokich temperatur, 
co skutkowało potęgowaniem efektu braku wilgoci i co za tym idzie zamieraniem i usychaniem 
roślin. W miesiącu maju w stacji Zielona Góra zanotowano 10 dni o temperaturze średnio 
dobowej powyżej 25 st. C oraz 31 maja średnia dobowa przekroczyła 30 st. C. Do dnia  
 



 
 
 
15 czerwca susza glebowa stale się pogłębia, co powoduje dalsze nieodwracalne straty 
w uprawach,  które dotyczą już roślin okopowych oraz kukurydzy . 

Sytuację pogarsza bardzo niska rentowność produkcji rolnej, która z roku na rok staje się 
coraz mniej opłacalna. 

Ponadto rolnicy wykorzystali programy pomocowe modernizując swoje warsztaty pracy,  
finansując wkład własny kredytem komercyjnym.  Wielu z nich z konieczności chroniąc się przed 
utratą dzierżawionej ziemi wykupiła na raty grunty z zasobów Agencji Rolnej.  

Biorąc to wszystko pod uwagę ten rok będzie dla bardzo wielu z nich bardzo trudnym 
i doprowadzi do bankructwa wiele bardzo dobrych gospodarstw. Już dziś nastroje wśród 
rolników są złe. Niepodjęcie działań zmierzających do złagodzenia skutków anomalii pogodowej 
może doprowadzić w krótkim czasie do protestów tej grupy społecznej na niespotykaną skalę.  
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