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Temat: Stabilny przepływ materiału nasiennego  

 

Wielce Szanowny Panie Ministrze, 

 Produkcja nasienna w Polsce jest niezwykle ważnym gospodarczo elementem produkcji 

rolniczej, i ma bezpośredni wpływ na wyniki całego sektora produkcji roślinnej, jednocześnie jest 

ważnym elementem zapewniającym stabilną i bezpieczną produkcję żywności. Polscy producenci 

nasion nie tylko dostarczają materiał rozmnożeniowy na rynek krajowy ale również na rynki europejskie 

i światowe oraz prowadzą reprodukcję materiału poza granicami państwa na obszarach o odpowiednich 

warunkach środowiskowych zapewniających produkcję materiału najwyższej jakości.  

 W dobie obecnego kryzysu epidemiologicznego w branży nasiennej narastają obawy o płynność 

w obrocie materiałem nasiennym zwłaszcza w handlu międzynarodowym. Do Polskiej Izby Nasiennej 

spływają apele o monitorowanie na bieżąco tej sytuacji z Europejskiego Stowarzyszenia Nasiennego 

(Euroseeds), Międzynarodowej Federacji Nasiennej (ISF) oraz od członków Polskiej Izby Nasiennej 

oraz o prewencyjne przedstawienie problemu odpowiednim organom w państwie. 

 Polska Izba Nasienna zwraca się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwrócenie uwagi na 

przedstawiony problem. Obecnie według oficjalnych komunikatów oraz doniesień medialnych aktualne 

obostrzenia związane z walką z wirusem nie wpływają bezpośrednio na ograniczenia w obrocie 

towarami a w szczególności żywnością oraz środkami do produkcji rolnej, nie mamy również takich 

sygnałów od naszych członków. Jednak w obliczu wzrastających obostrzeń i wprowadzanych środków 

prewencyjnych w stosunku do walki z wirusem oraz doświadczeniami z czasu kiedy zostały 



 
 

 

wprowadzone dodatkowe kontrole sanitarne na granicach Rzeczypospolitej Polskiej, a w konsekwencji  

przez krótki okres wystąpiły opóźnienia w transporcie towarów do kraju, rodzą się obawy o możliwość 

wystąpienia przerw w łańcuchach dostaw.  

 Polska Izba Nasienna chce podkreślić że obecnie znajdujemy się w wiosennym okresie siewu 

roślin jarych oraz warzyw, wszelkie niedobory nasion oraz innych środków do produkcji rolnej mogą 

znacząco wpłynąć na wyniki tegorocznych plonów a tym samym produkcję żywności oraz paszy dla 

zwierząt co może przełożyć się w przyszłości na ceny żywności oraz bezpieczeństwo żywnościowe. 

Zdaniem Polskiej Izby Nasiennej w obecnej sytuacji i niejasnej przyszłości nie możemy sobie pozwolić 

na brak stabilności w tym sektorze.  

  

 

Z wyrazami wielkiego szacunku, 

 

Prezes Polskiej Izby Nasiennej 

Leszek Chmielnicki 


