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Dodatkowe wsparcie dla hodowców krów i świń
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Nowe ograniczenia eksportowe

WYDARZENIA
Wirus HPAI w województwie lubelskim
Główny Lekarz Weterynarii potwierdził pierwsze wystąpienia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u dzikich ptaków w 2020
r.
Główny Lekarz Weterynarii informuje, że na podstawie wyników badań otrzymanych
z krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy ptaków, tj. Państwowego Instytutu
Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, w dniu 7 stycznia
2020 r. stwierdzono po raz pierwszy w 2020 r. wystąpienie wysoce zjadliwej grypy
ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u dzikich ptaków w województwie lubelskim.
Chorobę potwierdzono w zwłokach padłego jastrzębia, znalezionego w dniu 6 stycznia
2020 r. w miejscowości Stary Uścimów, w gminie Uścimów, w powiecie lubartowskim, na
obszarze zapowietrzonym wyznaczonym w rozporządzeniu Wojewody Lubelskiego
w związku z wystąpieniem ognisk HPAI u drobiu w tym powiecie.
W 2019 r. nie stwierdzono występowania HPAI u dzikich ptaków na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Producenci żywności korzystają na rosnącej zamożności polskiego
konsumenta i eksporcie
Polski eksport żywności może w tym roku zwiększyć wartość o niemal 7%, czyli o ponad
2 mld euro. Pomagają mu wysoki popyt na świecie, konkurencyjne ceny i wysoka jakość.
Także polscy konsumenci mają coraz więcej środków na produkty wyższej jakości.
Jednak w dalszej perspektywie zmiana ich oczekiwań i rozwój technologii mogą
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doprowadzić do problemów niektórych branż. Producenci muszą więc nie tyle podążać za
nowymi trendami, co je wyprzedzać.
– Produkcja żywności ma bardzo duże znaczenie dla Polski, a potencjał eksportowy tej
branży z perspektywy makroekonomicznej jest bardzo duży – mówi agencji informacyjnej
Newseria Biznes Kacper Nosarzewski, partner 4CF Future Foods i członek zarządu
Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością. – Trzeba jednak uważać, czy nie
ulegnie to z czasem wygaszeniu, dlatego że źródła konkurencyjności w eksporcie i na
rynku wewnętrznym powoli się wyczerpują. W związku z tym, że zarówno konsumenci
zagraniczni, jak i krajowi zmieniają swoje oczekiwania, przedstawiają inne wizje
żywienia, może się okazać, że krajowi producenci żywności nie nadążają za tym i – co
gorsza – nie będą w stanie wyprzedzić ewentualnych trendów, żeby skutecznie
konkurować.
W 2018 roku polski eksport żywności zwiększył się o 6,8%, w 2019 roku według prognoz
Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej urośnie o 6,9% i osiągnie
wartość 31,8 mld euro, dokładnie dwa razy tyle, co w pierwszej połowie roku. Oznacza to
wzrost udziału w handlu zagranicznym ogółem z 12,8 do 13,4%. Polska jest jednym
z liderów eksportu artykułów rolno-spożywczych, a jego przewaga nad importem rośnie.
W 2019 roku ma przekroczyć 11 mld euro. Także na krajowym rynku wyższe dochody
konsumentów sprzyjają wyższym wydatkom przy zbliżonym wolumenie, a to oznacza
sięganie po produkty z wyższej półki.
– Tak długo, jak Polacy będą się bogacić i w polskich gospodarstwach domowych dochód
do dysponowania na konsumpcję będzie wzrastał, a możemy się spodziewać, że jeszcze
chwilę to potrwa, tak długo będzie to dobry klimat dla polskich producentów, żeby
podsuwać konsumentom nowe produkty albo wręcz systemy żywieniowe związane ze
zdrowym stylem życia, sportem czy jakąś nową organizacją wartości w gospodarstwie
domowym – ocenia Kacper Nosarzewski. – Oczekiwania konsumentów ewoluują w stronę
bardziej zróżnicowanej diety i bardziej różnorodnego koszyka towarów spożywczych, co
jest odwzorowaniem ich nowych stylów życia. Jeśli nastąpiłaby dekoniunktura, to
możemy się spodziewać, że ogromne rzesze klientów wrócą w stronę produktu taniego.
W Polsce rynek żywności ekologicznej stanowi zaledwie ułamek rynku spożywczego
– według danych PMR to zaledwie 0,4 proc. (1,1 mld zł), choć rośnie trzykrotnie szybciej
niż cały rynek. 23% respondentów odpowiedziało, że kupuje żywność ekologiczną, 44%
jednak za główną przyczynę jej niekupowania podaje wysokie ceny. Jednak w dalszej
przyszłości proporcje cenowe między masowo produkowaną tanią żywnością a jej
zastępnikami mogą się zmienić. Drugim kierunkiem rozwoju może się okazać żywność
wytworzona w laboratoriach.
– Oczywiście chcielibyśmy, żeby jutro „smakowało” słodko, pożywnie i zdrowo, ale jak to
dokładnie zostanie osiągnięte, pozostaje nadal niewiadomą – mówi partner 4CF Future
Foods i członek zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością. – Przemysł
mięsny bardzo chciałby wierzyć w to, że w perspektywie 15–30 lat popyt na białko
z mięsa nadal się utrzyma. Ale są już takie firmy, które rzucają wyzwanie rynkowi
mięsnemu, mówiąc: dostarczymy białka z alternatywnych źródeł i konsumenci będą
nadal delektować się znanym im smakiem, a jednak z punktu widzenia bilansu
środowiskowego i kosztów będziemy w stanie konkurować z branżą mięsną i pokonać ją.
Źródło: Newseria.

LEGISLACJA
W 2020 r. rolnicy hodujący krowy i świnie będą mogli otrzymać dodatkowe wsparcie
finansowe, jeśli poprawią warunki utrzymania zwierząt ponad wymagane normy.
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Rada Ministrów przyjęła dziś m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa
i rozwoju wsi.
Na ten cel zarezerwowano 50 mln euro w ramach działania „Dobrostan zwierząt”
w Programie Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Na wsparcie będą mogli liczyć rolnicy, którzy dodatkowo zadbają o lepsze samopoczucie
i zdrowie zwierząt, poprawiając warunki ich utrzymania ponad obowiązujące przepisy.
Będzie to np. zwiększenie przestrzeni do życia przypadającej na jedno zwierzę (krowę,
lochę, tucznika) o co najmniej 20 proc. w stosunku wymaganej minimalnej powierzchni
albo zorganizowanie zwierzętom dostępu do pastwiska lub wybiegu.
Stawki pomocy wyniosą (na rok):
 595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach),
 329 zł na krowę „mamkę” (dostęp do wybiegów),
 185 zł na krowę mleczną (wypas),
 301 zł na lochę,
 24 zł na tucznika.
Szacuje się, że ze wsparcia będzie mogło skorzystać ok. 65 tys. rolników – hodowców
krów i świń.
Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy zostaną określone w rozporządzeniu
ministra rolnictwa i rozwoju wsi, które ma obowiązywać od 15 marca 2020 r.
Rolnicy będą mogli składać wnioski o wsparcie do krów i świń od 15 marca do 15 maja
danego roku – drogą elektroniczną w ramach formularza eWniosekPlus.
Zaplanowano przeszkolenie doradców rolniczych i ich przeegzaminowanie, aby mogli
świadczyć rolnikom usługi dotyczące sporządzania planu poprawy dobrostanu zwierząt.
Ustawa ma wejść w życie 15 marca 2020 r.

RYNKI EKSPORTOWE
Drób
Zakaz eksportu na rynek RPA z uwagi na występowanie HPAI
Pismem z dnia 3 stycznia 2020 r. służba weterynaryjna RPA poinformowała GIW
o wprowadzeniu zakazu eksportu związanego w wystąpieniem w Polsce ogniska HPAI
u drobiu.
Następujące towary pochodzące z całego terytorium Polski zostały objęte zakazem
importu na rynek RPA:
 żywy drób, gołębie i inne ptaki;
 jaja (z wyłączeniem SPF);
 świeże (w tym mrożone) mięso drobiowe.
Poinformowano ponadto, iż nie będą wydawane nowe weterynaryjne zezwolenia
importowe (veterinary import permits) dla ww. produktów. Niewykorzystane zezwolenia
zostaną anulowane, a importerzy zobowiązani są do zwrotu ww. zezwoleń.
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Produkty drobiowe przetworzone termicznie są wyłączone z zakazu, o ile importer
otrzymał ważne zezwolenie importowe (veterinary import permit).
Wprowadzenie przez Koreę Południową tymczasowego zakazu importu drobiu
i produktów drobiowych z Polski
W związku z potwierdzeniem kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu
H5N8 w stadach drobiu władze Hongkongu wprowadziły od dnia 8 stycznia 2020 r.
tymczasowy zakaz importu z powiatów krasnostawskiego (w województwie lubelskim)
oraz z powiatu ostrowskiego (w województwie wielkopolskim) mięsa drobiowego (tusz,
elementów, podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) przeznaczonych do
spożycia przez ludzi.
Władze Ukrainy wprowadzają restrykcje importowe dla stref dotkniętych
wirusem HPAI
Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na oficjalnej stronie internetowej służby
weterynaryjnej Ukrainy wprowadzony został zakaz importu drobiu, produktów oraz
surowców drobiowych, za wyjątkiem produktów drobiowych poddanych obróbce
termicznej, ze stref dotkniętych wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) w Polsce.
Ograniczenia w imporcie na rynek Republiki Białorusi z uwagi na występowanie
HPAI
Na
oficjalnej
stronie
internetowej
Departamentu
Nadzoru
Weterynaryjnego
i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi, została
zamieszczona informacja nt. wprowadzenia przez białoruską służbę weterynaryjną od
dnia 4 stycznia 2020 r. czasowego ograniczenia wwozu na terytorium Republiki Białorusi
z województwa lubelskiego:
 żywego drobiu, jaj wylęgowych, dzikich, zoologicznych i cyrkowych zwierząt
podatnych na zarażenie;
 mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów
spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
 puchu i pierza, trofeów myśliwskich (dzikie ptactwo);
 pasz i dodatków paszowych z drobiu, pasz i dodatków paszowych pochodzenia
roślinnego (z wyjątkiem przeznaczonych dla kotów i psów dodatków do karm oraz
karm dla kotów i psów, poddanych obróbce termicznej).
Jednocześnie wszystkie, wprowadzone wcześniej pozwolenia na wwóz ww. towarów
(przesyłek) na terytorium Republiki Białorusi z województwa lubelskiego Rzeczypospolitej
Polskiej zostają odwołane.
Towary objęte wspomnianymi ograniczeniami, które wyjechały z województwa
lubelskiego Rzeczypospolitej Polskiej do 03.01.2020 r. włącznie, przyjmowane są przez
służbę białoruską w trybie zwykłym.
Powyższe ograniczenia nie obejmują pozwoleń, wydanych po uzgodnieniu z komitetami
ds. rolnictwa i żywności obwodowych komitetów wykonawczych Republiki Białorusi, na
poddane obróbce termicznej w procesie produkcji śruty do mieszanek paszowych,
przeznaczonych dla zwierząt i mieszanek paszowych, przeznaczonych dla cennych
gatunków ryb.
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Wprowadzenie przez Singapur
i produktów drobiowych z Polski

tymczasowego

zakazu

importu

drobiu

W związku z potwierdzeniem w dniu 31 grudnia 2019 r. wystąpienia 1 ogniska wysoce
zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w stadzie drobiu w gminie Uścimów, w powiecie
lubartowskim, w województwie lubelskim, władze Singapuru wprowadziły tymczasowy
zakaz importu z całego terytorium Polski żywego drobiu (w tym ptaków ozdobnych),
mięsa drobiowego, produktów pozyskanych z drobiu i ptaków oraz jaj.
Wprowadzenie przez Hongkong tymczasowego zakazu importu drobiu
i produktów drobiowych z powiatów krasnostawskiego oraz ostrowskiego
W związku z potwierdzeniem kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu
H5N8 w stadach drobiu władze Hongkongu wprowadziły od dnia 8 stycznia 2020 r.
tymczasowy zakaz importu z powiatów krasnostawskiego (w województwie lubelskim)
oraz z powiatu ostrowskiego (w województwie wielkopolskim) mięsa drobiowego (tusz,
elementów, podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) przeznaczonych do
spożycia przez ludzi.
Wieprzowina
Przedłużenie zakazu eksportu świń i mięsa wieprzowego na rynek Malezji
Pismem z dnia 30 grudnia 2019 r. służba weterynaryjna Malezji poinformowała
o przedłużeniu tymczasowego zakazu eksportu na ww. rynek żywych świń i mrożonego
mięsa wieprzowego z Polski na kolejne 6 miesięcy, tj. do 30 czerwca 2020 r. Ww. zakaz
został pierwotnie wprowadzony w 2019 r. w związku z występowaniem na terytorium
Polski afrykańskiego pomoru świń.
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