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Konferencja online pt. „Ocena
skutków strategii od Pola do Stołu dla
sektora mleczarskiego”
W dniu dzisiejszym tj. 22.01.2021 r. Polska Izba
Mleka
zorganizowała
konferencję
online
pt. „Ocena skutków strategii od Pola do Stołu dla
sektora
mleczarskiego”.
W
konferencji
uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan
Grzegorz Puda.

Na zlecenie Polskiej Izby Mleka zostało wykonane
badanie dotyczące wpływu unijnej strategii „Od
pola do stołu” na rozwój sektora mleczarskiego,
które zostało sfinansowane z Funduszu Promocji
Mleka. Podczas konferencji autorzy opracowania
dr Piotr Szajner, prof. dr hab. Andrzej
Babuchowski, prof. dr hab. Hanna GórskaWarsewicz oraz Joanna Nowak, ekspert sektora
mleczarskiego przedstawili wnioski zawarte w
opracowaniu.

Osoby dbające o zdrowie wybierają
żywność bez GMO
Wśród Polaków coraz bardziej widoczne są
tendencje prozdrowotne – takie wnioski wynikają
z
analiz
różnych
badań
ankietowych
przeprowadzonych w ostatnich latach. Ludzie chcą
prowadzić zdrowy tryb życia, zdrowo się odżywiać,
unikać produktów nienaturalnych – na przykład
zawierających
genetycznie
zmodyfikowane
organizmy, których wpływ na zdrowie człowieka
nie został jeszcze dokładnie zbadany.
GMO, czyli genetycznie modyfikowane organizmy,
to przede wszystkim rośliny, których geny zostały
– za pomocą nowoczesnej biotechnologii –
zmienione przez człowieka, by nadać im nowe
cechy. Często przy tym przekraczane są granice
między gatunkami, np. zwierzęta zyskują geny
roślin i odwrotnie. Modyfikacje roślin najczęściej
mają na celu: zwiększenie odporności na
herbicydy, szkodniki, choroby bakteryjne,
wirusowe, grzybicze, a także na niekorzystne
warunki klimatyczno-glebowe. Kolejną grupę
stanowią modyfikacje przeprowadzane po to, by
poprawić cechy użytkowe i jakościowe roślin,
sprawić, by warzywa i owoce dłużej pozostawały
świeże – na przykład pomidory, które zyskały
dodatkowe geny powodujące opóźnienie
dojrzewania. (…)
Pełna informacja dostępna na stronie PIM:
http://izbamleka.pl/osoby-dbajace-o-zdrowiewybieraja-zywnosc-bez-gmo/
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Ceny zbytu artykułów mleczarskich
Zakłady mleczarskie monitorowane w ramach
Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji
Rynkowej MRiRW w dniach 4–10.01.2021r . masło
w blokach zbywały przeciętnie po 14,70 zł/kg,
o 1 gr/kg taniej niż w poprzednim notowaniu i o
3% taniej niż miesiąc wcześniej.
Masło konfekcjonowane sprzedawano po
16,24zł/kg (3,25zł za 200 gramową kostkę), o 1,5%
taniej niż w dniach 21.12.2020 r. – 3.01.2021 r.
i o 2,5% taniej niż przed miesiącem. W odniesieniu
do notowań sprzed roku masło w blokach było
tańsze o 3%, a masło konfekcjonowane – o 10%.
W pierwszym tygodniu stycznia 2021 r. krajowa
cena zbytu OMP wyniosła 9,83 zł/kg i była o 3%
wyższa niż w poprzednim notowaniu i o 4% wyższa
niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie za pełne
mleko w proszku uzyskiwano 11,89 zł/kg, o 2,5%
mniej niż w dniach 21.12.2020 r. – 3.01.2021 r.
i nieznacznie (o 1 gr/kg) mniej niż przed
miesiącem. OMP było tańsze niż przed rokiem o
9%, a PMP – o 5%.
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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.

