produkcja wyrobu, dystrybucja, użytkowanie i powstawanie odpadów oraz procesy ich odzysku

/lub unieszkodliwiania (rysunek 2).
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 zmiany w ekosystemie
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Źródło: COBRO [13].

Rys. 2. Główne fazy cyklu życia opakowań z uwzględnieniem etapów, w których opakowanie należy
rozpatrywać łącznie z towarem
Fig. 2. The main stages of the packaging life cycle,
including the stages at which packaging should be
considered together with products

Źródło: COBRO [13].
wykazujących ich wpływ na środowisko. Wyniki takich badań
PODSUMOWANIE:
Rys. 2. Główne
fazy
cyklu
życia
opakowań zwyrobów,
uwzględnieniem
których opakowanie
kształtują
nowe
kierunki
w projektowaniu
uwzględ- etapów,
Obecniewnajważniejszym
celem sektora opakowalnictwa jest projektowanie
należy rozpatrywać
łącznie
z
towarem
niające m.in.: źródła pochodzenia materiału opakowaniowego,
i wdrażanie opakowań, które nie zagrażają zdrowiu ludzi ani zwierząt, a także środowiwykorzystanie
surowców
recyklingu, ograniczanie
potrzeby użytkowników. Zarówno nauka
Fig. 2. The
main stages
of thezpackaging
life cycle, wskaźniincluding sku
thenaturalnemu,
stages zaspokajając
at whichjednocześnie
packaging
ków
„carbon
footprint”
(minimalizacja
emisji
should be considered together with the goods gazów cieplar- i przemysł, jak też polityka społeczna to sfery, w których należy podjąć działania na
nianych).
rzecz wprowadzenia właściwych wytycznych, materiałów i rozwiązań praktycznych
Jedną z technik umożliwiających kompleksową ocenę
mających pomóc zrealizować wymieniony cel. Od tego zależy nie tylko stan śrowpływu wytwarzanych produktów na środowisko jest znordowiska naturalnego, ale przede wszystkim szeroko pojęte bezpieczeństwo konsumalizowana metoda oceny cyklu życia – LCA (ang. Life Cycmentów.

le Assessment), którą ze względu na wieloaspektowość oraz
kompleksowość uważa się za jedną z najbardziej obiektywnych
Mgr inż. M. Grochocka, mgr inż. K. Nowakowski, mgr Krzysztof Wójcik –
i dokładnych metod oceny środowiskowej. Zastosowanie jej
– Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien
w ocenie technologii produkcji czy systemach gospodarki odChemicznych – Oddział w Warszawie, COBRO – Centrum
padami jest niezbędne do określenia rzeczywistego wpływu
Badawczo-Rozwojowe Opakowań, Warszawa;
e-mail: nowakowski@cobro.org.pl
różnych rozwiązań na środowisko i w konsekwencji wyboru
tego najmniej uciążliwego dla środowiska.
Wpływ opakowań na środowisko, który rozpatruje się
w całym cyklu ich życia, obejmuje połączone ze sobą procesy takie
jak: pozyskanie surowców do wytwarzania materiałów, produkcja
LITERATURA:
wyrobu, dystrybucja, użytkowanie i powstawanie odpadów oraz
[1] Cichoń M. 1999. „Opakowania w towaroznawstwie, marketingu i ekologii”. Ossolineum, Wrocławprocesy ich odzysku i/lub unieszkodliwiania (rysunek 2).
-Warszawa-Kraków.
Występujące w ostatnich latach zmiany klimatu przyczyniły
[2] Hales C.F. 1999. „Opakowanie jako instrument marketingu”. PWE, Warszawa, 93.
się do wzrostu zainteresowania efektem cieplarnianym, spowo[3] Korzeniowski A., J. Kwiatkowski. 1995.„Towaroznawstwo opakowań”. Akademia Ekonomiczna, Poznań.
dowanym zwiększoną koncentracją w atmosferze dwutlenku
[4] Korzeniowski A., M. Skrzypek, G. Szyszka. 1996. „Opakowania w systemach logistycznych”. Wyd. Instywęgla (CO2) oraz innych gazów cieplarnianych, do których
tutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.
zalicza się najpowszechniej występującą parę wodną, ozon (O3),
[5] Kostro Z. 1994. „Rola opakowań w marketingu”. Opakowanie 6 : 15.
freony (CFCs), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), halony
[6] Kubera H., A. Korzeniowski. 1998. „Trendy rozwojowe sektora opakowań, II Sympozjum Naukowo(związki bromo-, fluoro- i chloropochodnych węglowodorów)
-Szkoleniowe Opakowania a Ochrona Środowiska”. Arka Konsorcjum, Poznań.
i gazy przemysłowe [17].
[7] PN-0-79000:97. Opakowania. Terminologia.
Stosując metodę LCA, można obliczyć wskaźniki emisji
[8] Sala J. 1996. „„Niemy” sprzedawca”. Marketing w Praktyce 6 : 9.
tych gazów, czyli śladu węglowego (carbon footprint lub carbon
[9] Sobolewska M., A. Korzeniowski. 1996. „Opakowania żywności a ochrona środowiska naturalnego”.
profile) w odniesieniu do opakowań. Ślad węglowy to ilość
Qualityland 1 : 49 -51.
wyemitowanych gazów cieplarnianych wyrażany w tonach
[10] Żakowska H. 1999. „Przeciwdziałanie powstawaniu odpadów opakowaniowych. Znaczenie projektolub kilogramach CO2.
wania”. Cukiernictwo 3 : 10-13.
Określenie śladu węglowego opakowań i wprowadzanie na
[11] Żakowska H. 2000. „Jak rozwiązywać problemy odpadów opakowaniowych”, wyd. III, Warszawa,
jego podstawie rozwiązań redukujących emisję gazów cieplarCOBRO.
nianych przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.
[12] Żakowska H. 2003. „Obowiązki przedsiębiorców w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych”.
ODDK, Gdańsk.
Oceny LCA oraz obliczenia wskaźników carbon footprint opa[13] Żakowska H. 2008. „Systemy recyklingu odpadów opakowaniowych w aspekcie wymagań ochrony
kowań są próbą wskazania rozwiązań bardziej korzystnych dla
środowiska”. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
środowiska naturalnego, zgodnych z zasadą zrównoważonego
[14] Żakowska H. 2009. „Wpływ cyklu życia opakowań na efekt cieplarniany”. Opakowanie 5 : 24-27.
rozwoju.
42

WYDARZENIA

tom 74 l marzec 2020

PRZEMYSŁ SPOZYWCZY

E

uropejskie owoce znane są przede wszystkim z najwyżW trakcie tegorocznych targów szczególny nacisk położono
szej jakości oraz wysokich standardów produkcji, zbiorów na kwestie zrównoważonego rozwoju oraz identyfikowalności
i handlu. Dzięki temu europejscy producenci zyskują prze- i bezpieczeństwa owoców w krajach europejskich, co wynika
wagę w przyciąganiu wymagających partnerów bizneso- z wdrażania przez Unię Europejską szczególnie rygorystycznych
wych i konsumentów, zarówno z krajów europejskich, jak i rynku norm do monitorowania procedur zapewniania jakości.
światowego. W rakcie tegorocznych targów FRUIT LOGISITCA
W ramach unijnego programu EU Fruits, którego celem jest
w Berlinie producenci mieli okazję zaprezentować swoje produkty. promowanie konsumpcji europejskich owoców w Europie, odwieW lutym tego roku, Berlin ponownie został głównym dzający targi mieli okazję zapoznać się z ofertą producentów z Grecji
ośrodkiem globalnego przemysłu owoców i warzyw. Wszyst- i Cypru, a także zaczerpnąć wiedzy na temat owoców europejskich,
ko za sprawą targów FRUIT LOGISTICA, które cieszyły się takich jak kiwi, winogrona, wiśnie, brzoskwinie, morele, pomarańcze
dużą popularnością i przyciągnęły europejskich oraz świato- czy mandory (cyrpryjska krzyżówka mandarynki i pomarańczy). 
wych producentów z ponad 90 krajów. W tym roku,uropejskie
wzięło
owoce znane są przede wszystkim z najwyższej jakości
w nich udział ponad 3300 wystawców, odwiedziło je ponad
MM na podstawie
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CBD w suplementach w USA
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