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Kryzys związany z epidemią koronawirusa nie opuszcza branży mleczarskiej.
Coraz częściej pojawiają się przypadki, kiedy mleczarnie odmawiają skupu
mleka od hodowców bydła. Producenci mleka mówią o dramacie, ponieważ
codziennie produkują nawet 17 tys. litrów mleka. COVID – 19 a producenci
mleka – apelują oni o jak najszybszą pomoc, ponieważ jest to sytuacja
zagrażająca życiu zarówno ludzi, jak i zwierząt.

COVID – 19 a producenci mleka – wstrzymany skup mleka!
O problemach branży mleczarskiej pisaliśmy już wcześniej. Od tego czasu ich ilość jeszcze bardziej
się zwiększyła. Chodzi przede wszystkim o problemy z odbiorem mleka.
Rezygnację z kupna mleka wystosowała m.in. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Bieruniu wobec spółki Przedsiębiorstwo Nasienne „Księży Las”. Do czasu znalezienia
nowych odbiorców spółdzielnia będzie płacić 80 gr za 1 litr mleka.
OSM w Bieruniu poinformowała o rezygnacji z kupna mleka z powodu epidemii koronawiursa.
W wyniku takiego obrotu spraw hodowca bydła mlecznego skierował pismo do burmistrza
Toszek i gliwickiego starostwa. O powyższej sytuacji powiadomiono również Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach i Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Bytomiu.

Apel producentów mleka o wskazanie procedur
Poszkodowanych hodowców bydła mlecznego jest coraz więcej. Część z nich zwróciła się o pomoc
m.in. do Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, PFHBiPM, a także do MRiRW.
COVID – 19 a producenci mleka
W swoim apelu prezes zarządu przedsiębiorstwa z Księżego Lasu pisze:
„Nagły przestój w odbiorze mleka spowodować może katastrofę nie tylko finansową
dla spółki, ale również konsekwencje epidemiologiczne i środowiskowe w związku
z brakiem odbiorcy tak dużej ilości mleka”
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prezes Zbigniew Klimowicz prosi o podanie jasnych wytycznych:
„W związku z powołaniem się przez OSM w Bieruniu na epidemię w Polsce, proszę
o udzielenie pomocy i wskazanie dalszych procedur działania w tej nadzwyczajnej
sytuacji, które umożliwią zabezpieczenia naszej produkcji i finansów spółki”

Sytuacja jest poważna, dlatego resort rolnictwa i instytucje ,,mleczarskie” powinny podjąć
zdecydowane kroki działania, aby zapobiec pogłębianiu się tego dramatu.
Uwaga na oszustów sprzedających substancję ,,mleko leczące COVID-19″
W tym trudnym czasie pojawiają się również oszuści przed którymi przestrzega Polska Izba
Mleka. Oferują oni produkt w opakowaniach litrowych pod nazwą ,,mleko leczące COVID-19″
za wygórowaną cenę 100 zł za litr. Każdą tego typu próbę oszustwa należy zgłaszać policji.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej PIM.
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