NOTATKA ZE SPOTKANIA CZŁONKÓW EUROPATAT CZERWIEC 2019

W dniach 12-14 czerwca 2019 w Oslo w Norwegii odbył się Kongres Europatat.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele krajowych stowarzyszeń nasiennych
reprezentujących sektor ziemniaczany. Stowarzyszenie Polski Ziemniak reprezentowali
Wanda Gwara, Beata Wasilewska-Nascimento i Michał Broda. Na spotkaniu omówiono
następujące tematy w poszczególnych komisjach.
Komisja ds. Sadzeniaków
1. Omówiono sytuacje na rynku ziemniaka w poszczególnych krajach. W czasie
dyskusji podsumowano zbiory i sprzedaż materiałów ze zbioru 2018, oraz
przedstawiono sytuacje na rok 2019.
2. Przedstawiono problem rynku rosyjskiego i jego dostępu dla sadzeniaków
pochodzących z krajów UE (wciąż zmieniające się wymagania fitosanitarne),
zwrócono także uwagę na wzrost kosztów rejestracji odmian w Rosji i ilości
potrzebnego do tego nieodpłatnie dostarczanego materiału sadzeniakowego, co
bardzo utrudnia hodowlą UE konkurencję na tym rynku.
3. Omówiono

problem

możliwości

produkcji

sadzeniaków

do

produkcji

ekologicznej.
4. Dyskutowano na temat rozwoju sektora nasiennego i jego rozwoju w Państwach
należących do Unii Euroazjatyckiej.
5. Przedstawiciel Norwegii przedstawił schemat i dane na temat produkcji
nasiennej w Norwegii.
6. Przedstawiciel MRiRW w Polsce przedstawił założenia Programu Dla Polskiego
Ziemniaka.
Komisja ds. regulacyjno technicznych
1. Omówiono problem powstały po wycofaniu z użycia CIPC ze szczególnym
uwzględnieniem progu wykrywalności w przechowywanym materiale.
2. Dyskutowano na temat wycofania innych środków chemicznych i następstw tej
sytuacji dla produkcji ziemniaka w Europie.
3. Przedstawiono problemy związane z koniecznością obniżenia zawartości
akrylamidu w chipsach.

Komisja ds. ziemniaków konsumpcyjnych
1. Przekazano informacje na temat spadającego spożycia ziemniaków jadalnych w
poszczególnych krajach
2. Omówiono potrzebę zwiększenia nakładów na promocję konsumpcji ziemniaków
świeżych
3. Zwiększenie w strukturze sprzedaży ziemniaków świeżych w super i hiper
marketach
4. Wzrastająca popularność ziemniaków ekologicznych
Komisja RUCIP
1 RUCIP – przedstawienie zasad handlu europejskiego ,
2. Omówiono potrzebę ułatwień w handlu wspólnoowym
3. Omówiono wagę istnienia grup roboczych
Komisja wczesnego ziemniaka
1. Omówiono problemy całej Europy w handlu wczesnych ziemniaków
2. Oferta państw zachodnich w handlu ziemniakami wczesnymi (Włochy,
Hiszpania)
3. Wzrastające zapotrzebowanie n Baby potatoes ( ziemniaki małe ) o dobrej
jakości handlowej
Spotkanie poświęcone zostało uprawie i popularyzacji konsumpcji ziemniaków
jadalnych. Przedstawiciele poszczególnych krajów zastanawiali się nad
możliwościami popularyzacji spożycia ziemniaków ( jest bardzo duża
rozbieżność – w Norwegii ok 20 kg a w Polsce ok 90 kg )
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