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System certyfikacji bezpieczeństwa
żywności FSSC 22000 v5 - Zaproszenie
na szkolenie
Zasady dotyczące certyfikacji żywności na bieżąco są
aktualizowane. W związku z tym Polska Izba Mleka,
ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału
szkoleniu nt. „System certyfikacji bezpieczeństwa
żywności FSSC 22000 v5”
Szkolenie odbędzie się 7 lipca br. w formie online.
Poniżej zaproszenie zawierające szczegółowe
informacje o szkoleniu oraz kartę zgłoszenia.
SZKOLENIE ONLINE – PROGRAM
karta zgłoszeniowa
Chętnych prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej
i
przesłanie
jej
na
adres
mailowy
szkolenia@izbamleka.pl do 16 czerwca 2020 r.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność
zgłoszeń.
Szkolenie jest sfinansowane z Funduszu Promocji
Mleka.

Ceny zbytu artykułów mleczarskich
Na rynku krajowym w trzecim tygodniu maja 2020 r.
odnotowano wzrost cen masła i pełnego mleka
w proszku, przy jednoczesnej obniżce cen serów
i odtłuszczonego mleka w proszku. Zakłady
mleczarskie
monitorowane
w
ramach
Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji
Rynkowej MRiRW w dniach 18–24.05.2020 r. masło
w blokach zbywały po 12,16 zł/kg, o 1 gr/kg drożej niż
tydzień wcześniej, ale o 6% taniej niż przed
miesiącem. Za masło konfekcjonowane płacono
14,58 zł/kg (2,92 zł za 200 gramową kostkę), o 3%
więcej niż w poprzednim notowaniu i o 1% więcej niż
miesiąc wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed
roku masło w blokach było tańsze o 28%, a masło
konfekcjonowane – o 21%.
W trzecim tygodniu maja 2020 r. za OMP płacono
8,70 zł/kg, o 1% mniej niż w poprzednim tygodniu,
ale o 5% więcej niż przed miesiącem. Cena zbytu
pełnego mleka w proszku wyniosła 11,72 zł/kg i była
o 0,5% wyższa niż w poprzednim notowaniu, ale
o ponad 2% niższa niż w czwartym tygodniu kwietnia
br. OMP było droższe niż przed rokiem o 7%, podczas
gdy ceny PMP kształtowały się na poziomie
zbliżonym do ubiegłorocznego.
Od końca marca br. tanieją sery podpuszczkowe
dojrzewające. W dniach 18–24.05.2020 r. krajowi
producenci za ser Edamski uzyskiwali przeciętnie
13,33 zł/kg, o 1% mniej niż tydzień wcześniej i o 3%
mniej niż przed miesiącem. Cena sera Gouda
wyniosła 13,37 zł/kg i była o 2% niższa niż
w poprzednim tygodniu i o 4% niższa niż miesiąc
wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed roku
ser Edamski był droższy o 6,5%, a ser Gouda – o 4%.
Źródło: KOWR
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Spadające od kilku miesięcy ceny przetworów
mlecznych na światowych rynkach przekładają się na
spadek cen w mleka w skupie. Na ostatnim przetargu
GDT nieznacznie wzrosła wartość indeksu (głównie za
sprawą wzrostu kwotowań mleka odtłuszczonego w
proszku), ale wydaje się, że jest to jedynie
odreagowanie wcześniejszych spadków. W Polsce
w kwietniu spadek cen mleka w skupie przyspieszył, a
osiągnięty poziom ceny jest najniższy od września
2019 r. Niepewna sytuacja na światowym rynku mleka
utrzymuje się od czasu wybuchu pandemii
koronawirusa i ograniczenia w związku z tym
światowego eksportu.
W kwietniu według danych GUS średnia cena mleka
surowego w skupie w Polsce spadła o 2,9 proc. do
132,89 zł/100 litrów. Od kwietnia 2019 do kwietnia
2020 mleko potaniało o 2,2 proc. Obecnie cena jest
niższa o 13,7 proc. od historycznego maksimum
osiągniętego w grudniu 2013 r. (153,93 zł/100
litrów).
Przetarg na platformie Global Dairy Trade (GDT),
który odbył się 19 maja zakończył się wzrostem
indeksu GDT (obrazuje zmiany cen przetworów
mlecznych) o 1,0 proc. Przez rok (połowa maja 2019
- połowa maja 2020) wartość indeksu obniżyła się
o 15,9 proc. Pomimo ostatniego niewielkiego
wzrostu kwotowania od pięciu miesięcy są pod
presją szerzącego się na świecie koronawirusa z Chin.
Od połowy stycznia br. spadek indeksu wynosi
14,6 proc., a na poprzedniej aukcji wartość najniższa
od połowy grudnia 2018 r.
Mleko pełne w proszku (PMP) na ostatnim przetargu
GDT potaniało o 0,5 proc. i kosztowało 2677 USD/t.
Natomiast cena mleka odtłuszczonego w proszku

(OMP) wzrosła o 6,7 proc. i wyniosła 2549 USD/t.
Cena masła spadła o 1,9 proc. i wyniosła 3803 USD/t.
Według danych Komisji Europejskiej (KE) w marcu br.
średnia ważona cena mleka w skupie w UE-27 spadła
o 2,2 proc. do 34,41 euro/100 kg. Przez ostatnie
12 miesięcy średnia unijna cena mleka obniżyła się
o 1,1 proc.
Według danych KE w Polsce cena mleka surowego
w skupie w marcu spadła o 4,2 proc. i wyniosła
31,17 euro/100 kg. W ujęciu marzec 2019 - marzec
2020 kwotowania spadły o 5,1 proc.
W Unii Europejskiej w okresie 05.04- 10.05.2020 r.
cena hurtowa PMP obniżyła się o 4,0 proc. do
2633 euro/t (przez ostatni rok cena spadła
o 10,8 proc.). OMP potaniało o 7,2 proc. do
1945 euro/t (przez rok spadek wyniósł 2,8 proc.).
Cena masła spadła o 13,5 proc. do 2812 euro/t i jest
niższa o 32,9 proc. wobec kwotowań przed rokiem.
Źródło: farmer.pl
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