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W nawiązaniu do pisma z dnia 16.07.2018 r. znak: 234/2018/AJ oraz w związku
z licznymi postulatami, wnioskami i prośbami rolników z całego województwa lubuskiego
dotyczącymi braku możliwości szacowania strat spowodowanych przez suszę w uprawach
kukurydzy, Lubuska Izba Rolnicza zwraca się z prośbą o korektę danych dotyczących
tej uprawy w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) w naszym województwie.
Na dzień dzisiejszy kondycja upraw kukurydzy zarówno na ziarno, jak i na zieloną masę
jest bardzo słaba, a wręcz tragiczna. Uprawom nie pomogły nawet występujące gdzieniegdzie
punktowe opady deszczu. Rachunek ekonomiczny w wielu uprawach pokazuje, że zbiór
roślin, zwłaszcza na ziarno, nie wchodzi w grę, natomiast przesuszone, a w niektórych
przypadkach wręcz suche, rośliny nie nadają się nawet na kiszonkę, a jedynie do przeorania.
Komisje gminne szacujące straty nie przystępują jednak do szacowania kukurydzy,
gdyż SMSR wskazuje, iż kryterium suszy dla większości obszaru województwa lubuskiego
nie zostało przekroczone, co ewidentnie mija się z rzeczywistością. Nie trzeba być wybitnym
specjalistą, aby stwierdzić, że susza w kukurydzy występuje i nawet na terenach,
gdzie zazwyczaj poziom wód gruntowych jest wysoki kukurydza dorasta do metrowej
wysokości i usycha. Jedno z wielu pytań rozgoryczonych rolników, które często słyszymy, to:
dlaczego u sąsiada (sąsiednia gmina) jest szacowana kukurydza, a u mnie nie, mimo że moja
uprawa jest w dużo gorszym stanie. Według nas SMSR, funkcjonując w oparciu o kategorie
glebowe, nie działa prawidłowo, a na pewno krzywdząco w stosunku do wielu rolników.
Komisje szacujące straty w gminach przyjmują raporty zamieszczane w Systemie
Monitoringu Suszy Rolniczej jako jedyny wyznacznik i rozkładają ręce, choć zdrowy
rozsądek podpowiada im, o czym sami mówią, że kukurydza też powinna być oszacowana.
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Zaniechanie szacowania strat w kukurydzy w rezultacie powoduje zaniżenie strat w całym
gospodarstwie, co silnie frustruje rolników i powoduje niepotrzebne niejasności. Rolnicy
często nie podpisują lub opóźniają podpisywanie protokołów, gdyż oczekują szacowania strat
także w kukurydzy.
Wobec powyższego Lubuska Izba Rolnicza w sposób kategoryczny nie zgadza się
z danymi dotyczącymi upraw kukurydzy, które przedstawia System Monitoringu Suszy
Rolniczej. To co jest widoczne gołym okiem, diametralnie różni się od analizy prezentowanej
w Systemie. Zapraszamy zatem do lustracji upraw kukurydzy w naszym województwie,
aby naocznie zobaczyć systematycznie powiększający się poziom strat spowodowanych przez
suszę w uprawach tej rośliny.
W imieniu lubuskich rolników, licząc na pilne zajęcie się sprawą
pozostaję z poważaniem
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