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Źródło: Twitter.
Ogromny odzew i zainteresowanie wywołał post Witolda Choińskiego, prezesa Związku
Polskie Mięso, opublikowany przez niego na portalu społecznościowym Twitter,
a dotyczącym zaprzestania produkcji nawozów przez trzech najważniejszych polskich
producentów.
Prezes Witold Choiński napisał:
„Na 5-6 dni starczą zapasy CO2 w zakładach mięsnych. Później mogą być
wstrzymane uboje trzody i drobiu.”
W dniu publikacji post przeczytało ponad 160 tys. osób. Tysiące polubiły, podały lub
skomentowały. Obecnie liczba osób, która się z nim zapoznała zbliża się do ćwierć miliona.
Prezes Choiński swoją wypowiedzią odniósł się do sytuacji na rynku nawozów sztucznych
dla rolnictwa. Otóż we wtorek 16 sierpnia zarząd Grupy Azoty poinformował o czasowym
zatrzymaniu pracy instalacji do produkcji: nawozów azotowych, kaprolaktamu oraz
poliamidu 6. Jako przyczynę podał nadzwyczajny i bezprecedensowy wzrost cen gazu
ziemnego. Podobną decyzję podjął także drugi gracz rynkowy - spółka Anwil, której
właścicielem jest państwowy PKN Orlen. Jakby tego mało decyzję o ograniczeniu produkcji
podjął również zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn.
Prezes Witold Choiński swoim wpisem na swoim profilu twitterowym napisał, co
w związku ze wstrzymaniem i ograniczeniem produkcji zagraża branży mięsnej. Podkreślił,
że brak dwutlenku węgla spowoduje zatrzymanie produkcji mięsnej w zakresie mięsa
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wieprzowego oraz drobiowego. Jego wpis lotem błyskawicy rozszedł się interencie.
Zainteresowały się także media. Alarm z podobnych powodów, co branża mięsna, podniosła
także branża mleczarska. Swoje ostrzeżenia o wstrzymaniu produkcji zgłosiła także
producenci piwa.
Witold Choiński dla portalu Business Insider raz jeszcze podkreślił, że zakłady mięsne mają
zapasy dwutlenku węgla na pięć lub sześć dni, a potem stanie ubój trzody, drobiu, bo nikt
nie ma dwutlenku węgla. Wyjaśnił, dlaczego dostęp do tego gazu dla branży jest ważny.
Jak podkreślił w produkcji mięsa zamrożony dwutlenek węgla, nazywany "suchym lodem",
wykorzystywany jest m.in. w transporcie, a także do utrzymania wymaganej temperatury
w procesie przetwórstwa. Zaznaczył, że nie ma innego rozwiązania.
– Nie ma alternatywy. Szukamy dwutlenku węgla za granicą, ale nigdzie nie jest dostępny.
Jeśli rząd nic z tym nie zrobi, to 80-90 procent uboju wieprzowiny i drobiu może stanąć –
wyjaśnił Choiński.
Prezes Związku Polskie Mięso podkreślił w rozmowie z Business Insider, że jeśli się nic nie
zmieni, to wielkość strat będzie ogromna liczona w miliardach złotych.
W niedzielę 28 sierpnia Henryk Kowalczyk, wicepremier oraz minister rolnictwa i rozwoju
wsi poinformował, że wraz Jackiem Sasinem, wicepremierem i ministrem aktywów
państwowych pracują nad systemem, który umożliwi wznowienie produkcji nawozów.
propozycje mają zostać przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów

Raport: Brytyjczycy wiedzą, co jedzą, ale mają pewne obawy

Fot. Pixabay.
Z badania w zakresie postaw i zachowań związanych z bezpieczeństwem żywności wynika,
że 92% Brytyjczyków jest przekonana, że kupowana przez nich żywność jest bezpieczna
do spożycia, a 86% z nich stwierdziło, że informacje na etykietach żywności są prawidłowe.
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Badanie Food and You 2 zostało przeprowadzone w okresie między 18 października 2021
roku a 10 stycznia 2022 roku. Łącznie wzięło udział 5796 dorosłych z 4026 gospodarstw
domowych w Anglii, Walii i Irlandii Północnej. Badanie jest przeprowadzane na zlecenie
Food Standards Agency (FSA) i stanowi tzw. oficjalną statystykę.
Badanie dotyczyło różnych obszarów: zaufanie do bezpieczeństwa i autentyczność
żywności; zaufanie do łańcucha dostaw żywności; działalność i zaufanie do FSA; jedzenie
poza domem i żywności na wynos; alergie pokarmowe, nietolerancje i inne rodzaje
nadwrażliwości; zakupy żywności w tym zrównoważony rozwój i wpływ na środowisko;
dieta alternatywna.
Przykładowo w zakresie jedzenia poza domem i żywności na wynos 53% respondentów
stwierdziło, że spożywa jedzenie w restauracji, w kawiarni lub sklepie.
Jeszcze ciekawiej wyglądają dane dla alternatyw mięsa. Blisko jedna trzecia (32%)
oświadczyło, że obecnie je zamienniki dla mięsa. Z kolei 21% przyznało, że spożywali
alternatywy mięsa, ale obecnie już tego nie robią. Blisko czterdzieści procent (39%)
respondentów stwierdziło, że nigdy nie jadło zamienniki dla mięsa.
Cały raport do pobrania pod poniższym linkiem:
https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/Food%20and%20You%202
%20Wave%204%20Key%20Findings%20Report_0.pdf.

Chińczycy coraz mniej kupują wieprzowiny i drobiu
Z najnowszych danych Chińskiej Generalnej Administracji Celnej (GACC) wynika, że trend
spadkowy w imporcie produktów pochodzenia zwierzęcego dalej pogłębia się.
Chińczycy kupują coraz mniej wieprzowiny oraz drobiu. Jak wynika z danych GACC
w lipcu tego roku do Chin zaimportowano 270 tys. ton wołowiny, 120 tys. ton wieprzowiny,
28 tys. ton baraniny, 54 tys. ton drobiu. W porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego
roku tylko wołowina odnotowała wzrost o +41,8%. W przypadku pozostałych mięs miały
miejsce spadki: dla wieprzowiny -65,1%, dla baraniny -10,8%, dla drobiu -15,4%.
Import do Chin produktów rolnych pochodzenia zwierzęcego
w okresie styczeń-lipiec 2022
01-07.2022

Rodzaj produktu
Wołowina

Wolumen
(w tys. ton)

Zmiana %
rok do roku

Wartość
(w mln USD)

Wolumen

Wartość

1 420

9 496

+7,4

+47,3

930

1 877

-65,1

-75,3

Baranina

217,2

1 331

-20,9

-11,8

Drób

371,5

822

-8,6

+4,0

Wieprzowina

Źródło: GACC.

Za mniejsze zakupy nie odpowiada agresja Rosji na Ukrainę. Malejący popyt importowy
jest w dużej mierze spowodowany dwoma czynnikami krajowymi: wzrostem krajowej
produkcji oraz polityki Zero Covid.
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W niektórych branżach jak wieprzowina dokonała się zmiana jakościowa i ilościowa, która
dała Chinom samowystarczalność. Chińczycy, jeśli już kupują zagranicą, to nie interesuje
ich tzw. piąta ćwiartka, choć też ją kupują, ale czyste mięso, w tym szynki, polędwice,
golonkę. Poza tym z uwagi na nadprodukcję wieprzowiny w Unii Europejskiej i duże
nasycenie rynku globalnego negocjują dla siebie dużo lepszą cenę. Bardzo dobrze to widać
po danych GACC w zakresie wartości importu.
W przypadku zaś drobiu spadek jest związany również z rozbudową krajowej produkcji.
Eksperci nie mają wątpliwości, że chińska branża drobiarska najpóźniej do 2035 roku
osiągnie samowystarczalność. To jest prognoza pesymistyczna. Według chińskich
analityków pierwszych trwałych systemowych zmian należy spodziewać się około 2025
roku, a do 2030 roku branża będzie samodzielnym rynkiem.
Z kolei polityka zero covid jest rygorystycznym sposobem walki z epidemią SARS-Cov-2,
której istotnym elementem są ograniczenia w poruszaniu się i zamknięcia miast lub jego
części, jeśli w jakimś miejscu zostanie stwierdzone choćby jedno zakażenie.
Choć chiński rząd tego nie przyznaje wprost, to dane statystyczne publikowane przez
Chińskie Państwowe Biuro Statystyczne jasno pokazują, że reżim antycovidowy wpływa na
gospodarkę, w tym na popyt.

POLECAMY
Salmonella jako zafałszowanie żywności
Amerykańskie Departament Rolnictwa (USDA) oraz Food Safety and Inspection Service
(FSIS) pracują nad przepisami, które w przypadku stwierdzenia salmonelli
w panierowanych nadziewanych surowych produktach z kurczaka będzie uznawane jak
zafałszowanie żywności.
Link do informacji na ten temat:
https://www.usda.gov/media/press-releases/2022/08/01/usda-announces-actiondeclare-salmonella-adulterant-breaded-stuffed

Polacy nie chcą mięsa
Dziennik „Rzeczpospolita” opisał wyniki badania GfK Polonia, z których wynika, że już co
trzeci konsument świadomie ogranicza spożycie mięsa. Dlatego w ciągu trzech lat sprzedaż
produktów mięsnych w ujęciu ilościowym spadła o 7,5%, za to roślinne alternatywy rosną
o 30% dla nabiału i o ponad 60% dla produktów mięsnych
Szczegółowe dane pod linkiem:
https://www.rp.pl/przemysl-spozywczy/art36804141-polacy-odwracaja-sie-od-miesa-napolkach-coraz-wiecej-roslinnych-zamiennikow

Raport, który uderza w hodowlę zwierząt i branżę mięsną
Międzynarodowa organizacja zajmująca się ochrona zwierząt Animal Save Movement
opublikował raport „Animal and environmental of the US supplement industry”, w którym
twierdzi, że w produkcji suplementów diety stosowane są produkty pochodzenia
zwierzęcego, a co nie jest ujawniane lub podawane nie są wszystkie informacje. Brak
przejrzystości rzuca się cieniem na branżę hodowli zwierząt i przetwórczą.
Link do raportu:
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https://cdn.shopify.com/s/files/1/0236/1117/9054/files/Environmental_and_Animal_Imp
acts_of_the_Supplement_Industry_Report-Terraseed.pdf?v=1657645083.

CENY - KRAJ
Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą
CENA [zł/kg]
MAKROREGIONY

21.08.2022

14.08.2022

Tygodniowa
zmiana ceny [%]

7,48

7,23

3,5

REGION PÓŁNOCNY

7,41

7,18

3,3

REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI

7,53

7,28

3,4

REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI

7,44

7,18

3,5

REGION ZACHODNI

7,50

7,22

3,8

POLSKA

Źródło: MRiRW.

Ceny sprzedaży półtusz

CENY SPRZEDAŻY - PÓŁTUSZE WIEPRZOWE
CENA [zł/t]

MAKROREGIONY

21.08.2022

Tygodniowa zmiana
ceny [%]

14.08.2022

PÓŁTUSZE WIEPRZOWE
POLSKA

10 667

10 164

5,0

południowo-wschodni

10 769

10 149

6,1

północny

*

*

*

środkowo-wschodni

10 697

10 286

4,0

zachodni

10 651

10 122

5,2

Źródło: MRiRW.

Ceny skupu drobiu rzeźnego
POLSKA
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TOWAR
21.08.2022

Zmiana ceny
[%]

14.08.2022

kurczęta typu brojler

6 070

6 078

-0,1

indory

8 472

8 482

-0,1

indyczki

8 610

8 731

-1,4

kaczki typu brojler

7 369

7 369

0,0

--

--

--

15 668

15 946

-1,7

3 621

3 847

-5,9

gęsi typu brojler
gęsi tuczone
kury mięsne ze stad
reprodukcyjnych,
Źródło: MRiRW.

CENY - ŚWIAT
Cena wieprzowiny w Chinach u producenta
Średnia w Chinach cena hurtowa u producenta za 1 kg chudej wieprzowiny na 26 sierpnia
2022 roku wyniosła 28,90 CNY, czyli 20,23 PLN.

Średnie w UE ceny wieprzowiny – stan na 33 tydzień
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Źródło: Komisja Europejska.

Średnie w UE ceny brojlerów – stan na 33 tydzień

Źródło: Komisja Europejska.
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