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Kwartalnik dla hodowców

Zmiany prognoz plonów zbóż w Polsce i
Europie
W ostatnim czasie deszcze, wahania temperatury i nagłe zjawiska atmosferyczne nie sprzyjały wegetacji
i procesom plonotwórczym. Prze ostatni miesiąc opady w kraju przewyższyły średnią wieloletnią. Również fala
majowo – czerwcowych upałów na południu Europy przyczyniła się do zmian prognoz plonów w sezonie
2017/2018.
Komisja Europejska w swoich prognozach obniżyła plon kukurydzy w Europie o 4,3%, czyli blisko o 4
miliony ton do poziom 58,4 milionów ton. Oznacza to plon poniżej średniej pięcioletniej. Niższe przewidywane
plony dotyczą głównie Rumunii, Węgier, Austrii czy Chorwacji. Dla Francji – największego europejskiego
producenta kukurydzy prognozy są stabilne.
Prognoza plonu dla Polski zostaje zwiększona do 7,17 t/ha w stosunku do 6,65 t/ha w roku ubiegłym.
Jeżeli chodzi o prognozy masy zielonej kukurydzy wynoszą one 47,5 t/ha w stosunku do 49,3 t/ha w 2016 r.
Pozytywny wpływ na plon kukurydzy w kraju z pewności miały deszcze w fazie kwitnienia. Oczekiwany jest niższy
plon ozimin w związku z wyższą temperaturą w czasie wypełniania kłosów oraz obfite deszcze sprzyjające
rozwojowi chorób grzybowych. Potwierdzony jest również niższy plon jęczmienia w związku z deszczami które
wystąpiły w czasie właściwym dla żniw
Anna Zdyb
Analityk Towarów
PROGNOZA PLONÓW KUKURYDZY NA ZIARNO W 2017
W stosunku do średniej w latach 2012 – 2016

Legenda:
Plon poniżej średniej
Plon średni
Plon powyżej średniej

Źródło: JRC MARS Bulletin Crop Monitoring in Europe

Afrykański Pomór Świń (ASF) – Aktualna
sytuacja w Polsce oraz kluczowe zasady
bioasekuracji
Afrykański pomór świń (ASF) znowu atakuje trzodę chlewną. Od czasu pojawienia się wirusa ASF w
Polsce tj. od 17 lutego 2014 r., stwierdzono 65 ogniska tej choroby, gdzie tylko w tym roku wykryto ich 42.
Stwierdzono ponadto łącznie 430 przypadków ASF u dzików.
Choć wirus ASF dotyczy tylko trzody chlewnej oraz dzików i nie jest on groźny dla zdrowia i życia ludzi to
jego występowanie i dalsze rozprzestrzenianie się może mieć ogromne skutki ekonomiczne. Znaczące straty mogą
ponieść zarówno producenci trzody chlewnej jak również branża mięsna, która może stracić prawo eksportu
wieprzowiny.

W celu ochrony stada przed afrykańskim pomorem świń w każdym gospodarstwie utrzymującym trzodę
chlewną konieczne jest przestrzeganie podstawowych zasad bioasekuracji.
Zasady ochrony przed afrykańskim pomorem świń:


Zakaz wprowadzania do chlewni świń z nieznanego miejsca pochodzenia.



Ogrodzenie chlewni, tak by na jej teren nie mogły przedostać się inne zwierzęta, zwłaszcza dziki.



Ograniczenie możliwości wchodzenia na teren fermy osób postronnych. A jeśli już ktoś ma wejść do
pomieszczeń ze zwierzętami to powinien przebrać się w odzież i obuwie ochronne, a jeśli to możliwe
wziąć prysznic.



Zakaz wjazdu na teren gospodarstwa pojazdów przyjeżdżających z nieznanego źródła, a zwłaszcza
samochodów z zakładów mięsnych oraz firm utylizacyjnych.



Przed wjazdem do gospodarstwa, jak również wejściem do chlewni powinny znajdować się maty
nasączone środkiem dezynfekcyjnym.



Zakaz wykorzystywania słomy lub zielonek zebranych z pól, na których mogą przebywać dziki.



Zakaz skarmiania trzody chlewnej odpadkami kuchennymi.



Utrzymywanie świń w zamkniętych pomieszczeniach. Okna i drzwi do chlewni zawsze powinny być
zamknięte, a jeżeli już są otwarte to powinny na nich być zamontowane siatki ochronne.



Właściciele oraz pracownicy chlewni nie powinni brać udziału w polowaniach na dziki.



Zakaz wprowadzania na teren gospodarstwa upolowanych/ padłych dzików, mięsa niewiadomego
pochodzenia.



Zabezpieczenie trzody przed kontaktem ze zwierzętami domowych (psami, kotami).



Ważnym elementem ochrony jest stała obserwacja stanu zdrowia świń.
Ważne jest bycie świadomym zagrożenia i skutków jakie niesie rozszerzanie się afrykańskiego pomory

świń w Polsce. Jeśli dostosujemy się a także nasze otoczenie do powyższych zasad bioasekuracji możemy
znacznie ograniczyć dojście do zakażenia ferm wirusem ASF.
Sylwia Mazurek
Kierownik ds. Analiz
Sytuacja epizootyczna odnośnie ASF w Polsce

Źródło: http://www.wetgiw.gov.pl

Promocja marki Morliny na dużych
imprezach muzycznych
W odpowiedzi na sukces kampanii kiełbas morlińskich w TV, Morliny rozpoczęły projekt „Misję Grill”.
Naszym celem jest połączenie dobrej zabawy ze smacznym jedzeniem na największych imprezach Disco Polo w
Polsce.
7 lipca podczas święta fanów muzyki disco polo w Kobylnicy rozpoczęliśmy realizację naszego planu. W
naszej strefie zaaranżowanej w klimacie męskiego kina akcji zaserwowaliśmy gościom grillowy poczęstunek oraz
wiele atrakcji i konkursów. Rozdaliśmy ponad 600 kart konkursowych które można było wymieniać na nagrody a
kiedy ich zabrakło przybijaliśmy pieczątki na rękach. Wszystkie konkursy i atrakcje prowadzone były przez
profesjonalny zespół hostów i hostess wystylizowanych na bohaterów kina akcji. Zdecydowanie podgrzewali oni
atmosferę rywalizacji!
Poza strefą „Misji Grill” rozdawaliśmy balony i zapraszaliśmy wszystkich gości koncertu do zabawy.
Relację z naszych aktywności można było obejrzeć w telewizji Polsat gdzie podczas transmisji widziało nas
niemalże 2 miliony osób.
W tej wspaniałej atmosferze pojawimy się również na kolejnych festiwalach disco polo w Polsce.
Następna stacja to Ogólnopolski Festiwal Muzyki tanecznej w Ostródzie 28-29 lipca. Jednego możecie być pewni
– będzie ogień!
Aleksandra Gordziejko
Kierownik ds. Marketingu Handlowego

Informacje branży mięsnej
Wiadomości
1.

Polski Rząd na forum ministrów ds. europejskich wystąpił z wnioskiem o przedstawienie przez Komisję
Europejską informacji o stanie walki z ASF w trzech krajach: na Białorusi, w Mołdawii oraz na Ukrainie.

Informacje
Od wielu lat Animex jest członkiem Związku Polskie Mięso /ZPM/ zrzeszającego średnie i duże zakłady
ubojowe. ZPM jako reprezentant branży mięsnej, podejmuje szereg działań wspierających branże, nie tylko w
zakresie legislacji i prawodawstwa ale także w konsultacjach bieżących działań polskiej administracji rządowej
w szczególności Ministerstwa Rolnictwa w tym Głównego Inspektoratu Weterynarii GIW.
Oto niektóre działania Związku Polskie Mięso na przestrzeni ostatnich miesięcy:
1.

Udział Związku w konsultacjach następujących aktów prawnych:

a.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa w sprawie ewidencji zwierząt wprowadzanych na targ,

wystawę, pokaz, oraz będących przedmiotem obrotu lub skupu zakłada, że dla każdego zwierzęcia wymagane
będzie prowadzenie odpowiedniej ewidencji, w której mają zostać ujawnione dane dotyczące właściciela, miejsca
przetrzymywania, dane dotyczące zwierzęcia, numer rejestracyjny pojazdu, którym zwierzę trafiło do skupu lub je
zabrano ze skupu. Ewidencje można prowadzić w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego.
b.

Związek Polskie Mięso zorganizował w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta spotkanie

informacyjne w sprawie ustawy z 15 grudnia 2016 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu
przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.
i.

Urząd będzie działać tylko w interesie publicznym. Urzędnicy nie będą analizowali bilateralnej

współpracy stron
ii.

Urząd będzie badać stosunki między przedsiębiorcami pod kątem, czy to te relacje miały lub mają

wpływ na interes publiczny
c. ZPM przesłał do Ministerstwa Rolnictwa kolejne sugestie zmian legislacyjnych do Ustawy o ARR w
zakresie art. 38q. Związek wnosi o:
1) wprowadzenie przepisu, który dopuszczałby możliwość powoływania się na cenę rynkową jako
elementu, który przyjęty obopólnie przez strony stanowi element umowy.
2) obniżenie okresu 5 lat przechowywania umów do jednego roku od czasu wygaśnięcia umowy.

3) likwidację kar lub w najgorszym razie obniżenie wysokości z 10% i 5% na 5% i 2%. Związek podkreślił
w opinii, że wysokość kar jest nieadekwatna do rodzaju przewinienia i mają one charakter represyjny.

Ponadto Związek w swojej opinii podkreślił, że należałoby rozważyć zniesienie obowiązku zawierania
umów z małymi rolnikami, bo wartość transakcji jest dość często mała i wynosi od kilkuset złotych do kilku tysięcy
złotych.
2.

18 maja odbyło się Walne Zgromadzenie Związku. Zarząd omówił m.in dotychczasową działalność

Związku oraz przedstawił cele na najbliższy rok.

Andrzej Pawelczak
Rzecznik Prasowy, Dyrektor ds. PR

Kontakt do działu skupu żywca
Ełk
Animex Foods Oddział w Ełku
Ul. Suwalska 86
19-300 Ełk
Tel. 87 62 19 497

Starachowice
Animex Foods Oddział w Starachowicach
ul. Krańcowa 4
27-200 Starachowice
Tel. 41 27 66 282

Szczecin
Animex Foods Oddział w Szczecinie
ul. Pomorska 115b
70-812 Szczecin
Tel. 696 219 501

