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Agnieszka Maliszewska w Poranku  

w Obiektywie o skutkach koronawirusa 

dla polskiej branży mleczarskiej 

W dniu dzisiejszym tj. 27.02.2020 Agnieszka 

Maliszewska, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka była 

gościem Poranku w obiektywie emitowanego na 

antenie TVP Białystok podczas którego mówiła  

o skutkach koronawirusa dla polskiej branży 

mleczarskiej. 

Zachęcamy do obejrzenia audycji – OBEJRZYJ 

Źródło: TVP Białystok/PIM 

 

Znowu grozi nam susza, czy zatrzyma 

wzrost produkcji mleka?  

Choć mamy dopiero luty, w znacznej części kraju 

występuje już susza. Wprawdzie – jak wynika z 

najnowszego raportu Wód Polskich – po ostatnich 

opadach sytuacja trochę się poprawiła, ale zagrożenie 

suszą nie minęło. Tym bardziej, że wysokie, jak na tę 

porę roku temperatury, powodują szybsze 

odparowywanie wilgoci z gleby.  Kolejnego roku suszy 

– trzeciego z rzędu – obawiają się producenci mleka. 

Uważają, że susza  jest jednym z najważniejszych 

powodów utrudniających rozwijanie produkcji mleka. 

 

 

 

 

– W naszej spółdzielni skup 

mleka w minionym roku 

wzrósł znacznie – mówi 

Kazimierz Przeździecki, rolnik 

ze wsi Lendowo-Budy 

przewodniczący Rady 

Nadzorczej Mlekovity. 

Dodaje, że nie oznacza to jednak, że rolnikom łatwo 

jest rozwijać produkcję mleka. Największym 

problemem, jeśli chodzi o zwiększanie produkcji, jest 

brak ziemi i susza. 

– Ten rok może być trzecim z rzędu, w którym rolnicy 

będą musieli zmagać się z suszą – zauważa Kazimierz 

Przeździecki. – Już teraz jest ona widoczna, w 

studzienkach melioracyjnych w ogóle nie ma wody.  

– To jest duży problem dla producentów mleka, gdyż 

przez dwa lata suszy wykorzystali oni zapasy paszy, 

które mieli zgromadzone w gospodarstwach – mówi. 

– W naszej gminie bardzo trudno jest kupić ziemię, 

praktycznie jest to niemożliwe – podkreśla Kazimierz 

Przeździecki. 

Również Zenon Galewski, przewodniczący Rady 

Nadzorczej SM Mazowsze uważa, że największym 

problemem dla producentów mleka, którzy chcą się 

rozwijać jest susza i brak gruntów. 

– Przez dwa ostatnie lata mieliśmy dotkliwą suszę, a 

ten rok może być jeszcze gorszy – mówi Galewski. – 

W studzienkach i rowach melioracyjnych już nie ma 

wody. A co będzie wiosną i latem? 

Choć ostatnio dużo mówi się o inwestycjach w 

nawadnianie, można pozyskać na ten cel środki z 

ARiMR, to w przypadku rolników zajmujących się 

produkcją mleka jest to trudny temat. 
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Jak mówi przewodniczący Rady Nadzorczej SM 

Mazowsze, jeśli wiosną i latem będziemy mieć 

pogodę taką jak w minionym roku, wówczas susza 

pogłębi się o 50%. Tymczasem rolnicy nie mają już 

zapasów paszy. Niektórzy już musieli zredukować 

swoje stada. Bo koszty zakupu paszy są ogromne. 

Cena beli dobrej sianokiszonki  sięga nawet 150 zł.  

– Problemy, o jakich mówią dziś przewodniczący Rad 

Nadzorczych spółdzielni zrzeszonych w Polskiej Izbie 

Mleka, są niezwykle istotne i bardzo podobne do 

tych, o jakich słyszymy na forach międzynarodowych 

– dodaje Agnieszka Maliszewska wiceprezydent 

COGECA i dyrektor Polskiej Izby Mleka. – W 

procedowanych obecnie dokumentach Europejski 

Zielony Ład czy strategia „od pola do stołu” trzeba 

wyraźnie zaznaczyć te problemy. W budżecie nowej 

WPR muszą zabezpieczyć pieniądze dla rolników na 

pomoc w modernizacji i dostarczaniu nowych 

technologii pomagających zmniejszyć skutki suszy.  

Pełna informacja dostępna na stronie PIM: 

http://izbamleka.pl/kontrola-inspektorow-

weterynaryjnych-z-kuby/  

 

 

 
 

Festiwal „Zdrowym być” z Mleczną Kitą 

Dnia 27.02.2020 r. bohater 

mlecznego programu „Mamy 

kota na punkcie mleka”, który 

finansowany jest z Funduszu 

Promocji Mleka i realizowany 

przez Polską Izbę we 

współpracy z Polską Federacją 

Hodowców Bydła i 

Producentów Mleka gościł na 

XVII edycji Festiwalu  
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Recytatorsko – muzycznego ,,Zdrowym być” 

Przedszkola Samorządowego Nr 68 w Białymstoku. W 

trakcie festiwalu dzieci z podlaskich przedszkoli 

recytowały wiersze i śpiewały piosenki na temat 

zdrowego odżywiania w tym mleka i produktów 

mlecznych.  

Nie zabrakło w czym informacji, że już od przedszkola 

należy wprowadzać dobre nawyki żywieniowe, pić 

mleko i spożywać produkty mleczne, które są 

doskonałym źródłem wapnia i innych minerałów, a 

także witamin. Jedną z największych atrakcji 

festiwalu dla dzieci były tańce z Mleczną Kitą, która 

rozdawała uściski maluchom. Nasza bohaterka 

aktywnie uczestniczyła w losowaniu uczestników, 

dodawała otuchy dzieciom podczas występów na 

scenie.  

Więcej informacji dostępnych na stronie 

www.kochammleko.pl  

# Wydawca: Polska Izba Mleka 

 
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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