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Rozp. MRiRW z 24.08.2020 - pomoc dla
rolników w związku z COVID-19
w ramach PROW 2014-2020
Biuro Polskiej Izby Mleka informuje, że dzisiaj
(28 sierpnia) weszło w życie rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
pomocy dla rolników najbardziej dotkniętych
kryzysem COVID-19, która będzie realizowana
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020, przez ARiMR, tj.
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty
pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla
rolników szczególnie dotkniętych kryzysem
COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe
tymczasowe
wsparcie
dla
rolników,
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem
związanym z COVID-19” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
(Dz. U. poz. 1467).
Wysokość pomocy będzie uzależniona od skali
produkcji i będzie miała formę ryczałtu (określone
w rozporządzeniu). Termin naboru wniosków
zostanie niebawem ogłoszony przez Prezesa
ARiMR. Pomoc zostanie wypłacona niezwłocznie,
jeszcze w tym roku.
ZOBACZ ROZPORZĄDZENIE

Do GMO warto podchodzić ostrożnie
Polacy robiąc zakupy coraz częściej czytają skład
produktu widniejący na etykiecie – zwracają uwagę
na to co jedzą, poszukują żywności zdrowej, jak
najbardziej naturalnej. Nieufnie podchodzą także
do żywności genetycznie modyfikowanej –
wykazały
to
różne
badania
ankietowe
przeprowadzane wśród konsumentów. (...)
Czy obawy konsumentów odnośnie GMO są
zasadne?
– Należy pamiętać o tym, że modyfikacja
genetyczna organizmów nie jest procesem
naturalnym – mówi dr Irena Białokoz- Kalinowska,
pediatra, alergolog. – W tej chwili nie jesteśmy
w stanie ocenić, jakie będą konsekwencje
w przyszłości powszechnego wprowadzania GMO.
Dodaje, że obawy dotyczą nie tylko skutków
środowiskowych związanych z wypieraniem
naturalnych gatunków przez rośliny genetycznie
modyfikowane i potencjalnych reakcji krzyżowych
z naturalnymi roślinami, ale przede wszystkim
szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt
spożywających
żywność
modyfikowaną
genetycznie. Na razie brakuje rzetelnych
obserwacji
oceniających
wpływ
długoterminowego spożywania roślin GM na
zdrowie ludzi i zwierząt. Natomiast wyniki
niektórych
badań
przeprowadzanych
na
zwierzętach laboratoryjnych są niepokojące, gdyż
w wątrobie i nerkach szczurów karmionych GMO
wykazano zmiany wskazujące na toksyczność
roślin modyfikowanych.
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Na pewno należy liczyć się ze zwiększonym
ryzykiem
reakcji
alergicznych
u
osób
spożywających GMO. Modyfikowane pomidory
i ziemniaki wywoływały poważne reakcje
alergiczne i m.in. z tego powodu zaprzestano
dalszych prac nad tymi warzywami.
– Nie dysponujemy wynikami badań dającymi
gwarancję
braku
negatywnych
skutków
zdrowotnych spożywania żywności GMO przez
ludzi i zwierzęta, dlatego wskazana jest daleko
posunięta ostrożność w promowaniu tego typu
żywności – podkreśla dr Irena BiałokozKalinowska. – Dla ludzi oraz zwierząt
zdecydowanie bezpieczniejsza jest żywność wolna
od GMO.
Kampania „Wolne od GMO” realizowana jest przez
Polską Izbę Mleka i sfinansowana z Funduszu
Promocji Mleka.

Cena
zbytu
masła
konfekcjonowanego
ukształtowała się na poziomie 16,55 zł/kg (3,31 zł
za 200 gramową kostkę), o ponad 1% wyższym niż
tydzień wcześniej, ale nieznacznie (o 0,4%)
niższym niż przed miesiącem. Masło w blokach
było tańsze niż przed rokiem o około 1%, a masło
konfekcjonowane – o 0,4%.
W drugim tygodniu sierpnia 2020 r. krajowa cena
zbytu OMP wyniosła 8,88 zł/kg i była o 6% wyższa
niż w poprzednim tygodniu i o 5% wyższa niż
miesiąc wcześniej. Jednocześnie za pełne mleko w
proszku uzyskiwano 11,66 zł/kg, o 2% więcej niż w
pierwszym tygodniu sierpnia br. i o 3% więcej niż
przed miesiącem. OMP było droższe niż przed
rokiem o 3%, podczas gdy PMP – o 2% tańsze.
Źródło: KOWR.
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Ceny zbytu artykułów mleczarskich
W zakładach mleczarskich monitorowanych
w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej
Informacji Rynkowej MRiRW w dniach
10–16.08.2020 r. za masło w blokach średnio
uzyskiwano 14,32 zł/kg, o 2% mniej niż
w poprzednim tygodniu, ale o 3% więcej niż miesiąc
wcześniej.

Polska Izba Mleka to największa i najprężniej działająca
organizacja branży mleczarskiej w Polsce. Głównym
profilem działalności Polskiej Izby Mleka jest wspieranie
oraz promocja polskiej branży mleczarskiej w Polsce i za
granicą.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę i styl artykułów.
Przedstawione materiały mają charakter
wyłącznie informacyjny.

