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Kolejny certyfikat „Bez GMO” wręczony  

Z dumą informujemy, że firma paszowa Farmpasz 

pomyślnie przeszła proces certyfikacji „Bez GMO” 

Polskiej Izby Mleka, a w dniu 04.12.2019 r. miało 

miejsce uroczyste wręczenie certyfikatu. 

„Bez GMO” to pierwszy tego typu standard 

jakościowy. Jego istotą jest ujednolicenie wymagań i 

potwierdzenie prawidłowości wdrożenia całego 

systemu w danej firmie. Standard gwarantuje, że 

produkty oznaczone certyfikatem „Bez GMO” nie 

zawierającą GMO oraz wykluczono możliwość 

krzyżowego skażenia GMO na każdym etapie 

produkcji. 

Firma Farmpasz sp. z o.o. powstała w 2001 roku, jej 

głównym celem jest obsługa sektora hodowli 

zwierząt i dostarczanie hodowcom wysokiej jakości 

mieszanek uzupełniających i pasz pełnoporcjowych. 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych 

specjalistów i wiedzy ekspertów dostosowujemy 

nasze produkty do indywidualnych potrzeb klientów. 

Wszystkie firmy zainteresowane certyfikatem PIM 

„Bez GMO” zapraszamy do kontaktu z biurem 

Polskiej Izby Mleka: nongmo@izbamleka.pl  

Więcej informacji dostępnych na stronie PIM: 

http://izbamleka.pl/kolejny-certyfikat-bez-gmo-

wreczony/ 

 

 

Ostatnia konferencja z cyklu „Faty  

i mity o mleku” 

Cykl konferencji „Fakty i Mity o Mleku” sfinansowany 

z Funduszu Promocji Mleka, połączoną z warsztatami 

kulinarnym dobiegł końca.  

Wydarzenie odbyło się 5 grudnia (czwartek)  

o godzinie 10.00  we Wrocławiu  w hotelu SCANDIC  

ul. Piłsudskiego 49/57. 

Wzorem poprzednich edycji na temat mleka i nabiału 

wypowiedziały się   dr n. med. Irena Białokoz-

Kalinowska oraz dietetyk Viola Urban. Odpowiedziały 

na pytania oraz rozwiały wątpliwości uczestników 

spotkania i obaliły mity krążące wokół mleka  

i produktów mlecznych. 

 

 Więcej informacji dostępnych na stronie PIM: 

http://izbamleka.pl/ostatnia-konferencja-z-cyklu-faty-i-

mity-o-mleku/ 
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Ceny na rynkach zagranicznych  

Na giełdzie w Chicago od połowy lipca 2019 r. 

przeważają spadki cen masła. Za ten rodzaj 

tłuszczu mlecznego 15 listopada br. uzyskiwano  

4 558 USD/t, o 1,5% więcej niż tydzień wcześniej, 

ale o 2% mniej niż przed miesiącem. Masło było  

o 9% tańsze niż przed rokiem.  

Na rynku amerykańskim utrzymuje się natomiast 

wzrostowa tendencja cen odtłuszczonego mleka w 

proszku. W połowie listopada 2019 r. cena tego 

produktu osiągnęła poziom 2 668 USD/t, o 3% 

wyższy niż przed tygodniem i o 4% wyższy niż 

miesiąc wcześniej. PMP zbywano po 3 913 USD/t,  

o 2% drożej niż w poprzednim notowaniu. 

Jednocześnie był to poziom zbliżony do notowanego 

w połowie października br. Oba rodzaje mleka  

w proszku były droższe niż rok wcześniej: OMP –  

o 34,5%, a PMP – o 12%.  

Od początku listopada br. obniżkom ulegały ceny 

sera Cheddar. W połowie analizowanego miesiąca 

za ten rodzaj sera uzyskiwano 4 167 USD/t, o 6% 

mniej niż przed tygodniem i o 4% mniej niż miesiąc 

wcześniej. Jednak w odniesieniu do cen sprzed roku 

ser Cheddar był o 30% droższy. 
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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. 
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