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Grupa robocza - dobrostan zwierząt
Komisja Europejska opracowując Europejski
Zielony Ład wpisała w niego również niezwykle
istotny element przy jego wdrażaniu, jakim jest
dobrostan zwierząt. Wiemy, że podmioty związane
z PIM żywo interesują się tym zagadnieniem.
Opracowany Standard Polskiej Izby Mleka
w ramach wymagań może systemowo pomóc
poprawiać dobrostan zwierząt. Możliwe jest
opracowanie
wymagań
na
podstawie
12 kryteriów, które należy ująć w systemie oceny
dobrostanu zwierząt. Uwzględnienie wymagań
dobrostanu zwierząt możliwe jest jako dodatkowy
moduł w ramach Standardu PIM. Jednostka
certyfikująca TÜV SÜD Polska posiada gotowe
checklisty w ramach propozycji oceny poziomów,
by dostosować moduł do standardu PIM.
Mając na uwadze tak istotne zagadnienie, jakim
jest
dobrostan
zwierząt
oraz
Państwa
doświadczenie, znajomość tematu i rozległe
kontakty z rolnikami, zapraszamy Państwa do
udziału w grupie roboczej, w ramach której
będziemy pracować nad tą kwestią.
Będzie nam niezmiernie miło, jeśli zechcą Państwo
dołączyć do grona uczestników.
Prosimy wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie
chęci uczestniczenia w grupie na adres
izba@izbamleka.pl

Agnieszka
Maliszewska
mówi
o Zielonym Ładzie, eksporcie do Chin,
rynku mleka oraz Brexicie
Brexit, Europejski Zielony Ład oraz eksport na
rynek europejski i światowy polskich produktów
mleczarskich w czasie pandemii koronawirusa – to
palące tematy dla polskiej branży mleczarskiej. Jak
polscy producenci wyrobów mleczarskich poradzą
sobie z tymi wyzwaniami i co ich czeka?
Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Biura Polskiej
Izby Mleka, Pierwsza Wiceprzewodnicząca
COGECA w rozmowie z Polska na serio mówi
o Zielonym Ładzie, eksporcie do Chin, rynku mleka
oraz Brexicie.
Zapraszamy do obejrzenia!
OBEJRZYJ
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Ceny zbytu artykułów mleczarskich
Zakłady mleczarskie monitorowane w ramach
Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji
Rynkowej MRiRW w dniach 30.11–6.12.2020 r.
masło w blokach zbywały przeciętnie po 15,54
zł/kg, o 3,2% taniej niż tydzień wcześniej i o 4,4%
taniej
niż
przed
miesiącem.
Masło
konfekcjonowane sprzedawano po 16,99 zł/kg
(3,40 zł za 200 gramową kostkę), o 1,4% taniej niż
w poprzednim tygodniu i o 3,2% taniej niż miesiąc
wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed roku
masło w blokach było o 4,7% tańsze, a masło
konfekcjonowane – o 9,4% tańsze.
Cena zbytu OMP wyniosła 9,69 zł/kg i była o 2,1%
wyższa niż tydzień wcześniej oraz o 1,0% wyższa
niż miesiąc wcześniej. Za pełne mleko w proszku
uzyskiwano 11,62 zł/kg, o 1,8% mniej niż w
poprzednim notowaniu i o 0,3% mniej niż w przed
miesiącem. OMP było o 6,1% tańsze niż przed
rokiem, a PMP – o 7,9% tańsze.
Krajowi producenci ser Edamski zbywali
przeciętnie po 13,97 zł/kg, o 1,6% drożej niż przed
tygodniem i o 3,5% drożej niż przed miesiącem.
Cena sera Gouda wyniosła 14,60 zł/kg i była o 2,8%
wyższa od notowanej w poprzednim tygodniu i o
0,1% niższa niż miesiąc wcześniej. W porównaniu
z cenami sprzed roku ser Edamski był o 2,7%, a ser
Gouda o 3,9% droższy.
Źródło: ZSRIR MRIRW

Wydawca: Polska Izba Mleka

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.

