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Pismo Z-cy GLW ws. certyfikacji
przesyłek kierowanych na rynek
chiński
Do Biura Polskiej Izby Mleka wpłynęło pismo
Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii
w
sprawie
możliwości
wznowienia
przez
powiatowych lekarzy weterynarii certyfikacji
przesyłek kierowanych na rynek chiński z
niektórych zakładów, w których stwierdzono
przypadki COVID-19 wśród pracowników
mających kontakt z produkcją.
Zachęcamy do zapoznania się z pismem.

Szkolenie online pt. Aktualnie
obowiązujące
wytyczne
międzynarodowe i krajowe dla
producentów żywności dotyczące
COVID-19
Pandemia COVID-19 to nadal największe
wyzwanie 2021 roku. Czy istnieją skuteczne
metody zabezpieczenia zakładu tak, by uniknąć
ognisk zakażeń wśród pracowników? Jakie są
najnowsze wytyczne krajowe i międzynarodowe?
Czy szczepienia są jedyną możliwością
zapanowania nad pandemią i przywrócenia
gospodarki na właściwe tory?

ZOBACZ SKAN PISMA
Pełna informacja dostępna na stronie PIM:
http://izbamleka.pl/pismo-z-cy-glw-wscertyfikacji-przesylek-kierowanych-na-rynekchinski/

O tym wszystkim dowiedzieli się uczestnicy
w trakcie szkolenia online w dniu 04.02.2021 r. pt.
“Aktualnie
obowiązujące
wytyczne
międzynarodowe i krajowe dla producentów
żywności
dotyczące
COVID-19”,
które
sfinansowane jest z Funduszu Promocji Mleka
w ramach zadania “Konferencje szkoleniowe
i szkolenia”.
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Ceny zbytu artykułów mleczarskich
Zakłady mleczarskie monitorowane w ramach
Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji
Rynkowej MRiRW w dniach 18–24.01.2021r.
masło w blokach zbywały przeciętnie po 14,94
zł/kg, o 1% drożej niż tydzień wcześniej i o 2%
drożej niż przed miesiącem.
Masło konfekcjonowane sprzedawano po 16,50
zł/kg (3,30 zł za 200 gramową kostkę), o 5 gr/kg
drożej niż w poprzednim tygodniu, ale na poziomie
zbliżonym do notowanego miesiąc wcześniej.
Masło w blokach było tańsze niż przed rokiem
o 1%, a masło konfekcjonowane – o 6%.
Cena zbytu OMP wyniosła 9,75 zł/kg i była o 1,5%
niższa niż tydzień wcześniej, ale o 2% wyższa niż
przed miesiącem. Za pełne mleko w proszku, tak
jak miesiąc wcześniej, płacono 12,19 zł/kg. Był to
poziom cen o 2% wyższy niż w poprzednim
notowaniu. W porównaniu z cenami sprzed roku
OMP było tańsze o 10,5%, a PMP – o 2,5%.
Krajowi producenci ser Edamski, tak jak przed
miesiącem, zbywali przeciętnie po 13,67 zł/kg,
o 3% taniej niż tydzień wcześniej. Cena sera Gouda
wyniosła 14,65 zł/kg i była o 1% wyższa od
notowanej w poprzednim tygodniu i o 3% wyższa
niż miesiąc wcześniej. Ser Edamski był o 2% tańszy
niż przed rokiem, a ser Gouda – o 0,4% droższy.
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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.

