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bezpieczeństwo nie bez znaczenia są opakowania, tj. zyskują produkty hermetycznie zapakowane przez producenta i w większych
opakowaniach. Szansą na rozwój i wzrost produkcji firm spożywczych jest nie tylko dostosowanie struktury podaży do zmieniającej
się struktury popytu krajowego, ale również pozyskiwanie nowych
rynków, na których ujawniły się niedobory żywności.
Wskaźniki rentowności netto w dziale produkcji artykułów spożywczych (w firmach zatrudniających ponad 49 osób)
w I kwartale 2020 r. w zestawieniu z I kwartałem 2019 r. poprawiły się mimo niewielkiego spowolnienia dynamiki wzrostu wartości produkcji sprzedanej tego działu. Zjawisko to było
wynikiem wzrostu rentowności w branży mięsnej, mleczarskiej
i paszowej oraz spadku w pozostałych branżach, przy czym
najgłębszy był w przetwórstwie ryb, w którym odnotowano
stratę finansową na poziomie netto. Natomiast w dwóch pozostałych działach przemysłu spożywczego zaobserwowano
spadek rentowności, przy czym w produkcji napojów był on
głębszy niż w przypadku wyrobów tytoniowych, i w obu tych
działach nastąpił on przy niższej dynamice rozwoju w I kwartale
2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzeniego.
PODSUMOWANIE:
Ocena wskaźników za I kwartał 2020 r. wskazuje, że mimo zaistniałych zmian rentowność sektora utrzymała się jeszcze na stosunkowo wysokim poziomie, aczkolwiek
sytuacja w kolejnym kwartale może się pogorszyć. Świadczy o tym szereg czynników,
których wpływ na koszty funkcjonowania przedsiębiorstw ujawni się w najbliższym
okresie. Należy tutaj wskazać na wzrost kosztów surowców czy energii (głównie
w branżach najbardziej energochłonnych) z tytułu opłaty związanej z zapewnieniem
niezawodności dostaw energii. Źródłem rosnących kosztów będą również dodatkowe

procedury i obostrzenia związane z panującą pandemią czy też działania wynikające
z wprowadzania regulacji dotyczących ochrony klimatu – chodzi o przejście na gospodarkę w obiegu zamkniętym oraz strategię „Od pola do stołu”. Dla kondycji producentów
żywności nie bez znaczenia pozostanie też spadek popytu krajowego i zagranicznego
czy zmiana jego struktury, jako efekt zmieniających się trendów konsumenckich. Obniżenie popytu krajowego, będące głównie konsekwencją spadku siły nabywczej konsumentów, mierzone dynamiką sprzedaży żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
wskazuje na jego spadek (o 3,8%) w okresie I-V 2020 r. w stosunku do analogicznego
okresu roku poprzedniego.
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WYDARZENIE

Bioasekuracja – standard oraz ogniwo
w łańcuchu walki z ASF

B

ioasekuracja jest jednym z głównych ogniw łańcucha
walki z ASF. Przestrzeganie jej zasad jest dla hodowców trzody chlewnej ważne nie tylko ze względów
sanitarnych. Praktyka pokazuje, że uchybienie w stosowaniu obowiązujących zasad może być podstawą odmowy
wypłaty odszkodowania.
Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) bioasekuracja rozumiana jest jako zespół działań
zarządczych i środków fizycznych mających na celu zminimalizowanie ryzyka wprowadzenia, powstania i szerzenia się chorób, infekcji czynnikami patogennymi lub inwazji pasożytów
w populacji zwierząt i poza nią. Zasady bioasekuracji powinny
stanowić zwarty system realizowany poprzez:
�	izolację – utrzymywanie zwierząt w kontrolowanym
środowisku
�	sanityzację – DDD, sprzęt, ludzie.
�	kontrolę ruchu – obniżenie natężenia ruchu ludzi, zwierząt,
pojazdów na fermie i wokół niej.
Zasady izolacji wykluczają kontakt świń w gospodarstwie
ze zwierzętami wolno żyjącymi i ze zwierzętami domowymi.
Samo utrzymywanie świń (w systemach bezwybiegowych)
musi być prowadzone w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są
utrzymywane inne zwierzęta kopytne.

PRZEMYSŁ SPOZYWCZY

Sanityzacji służą zarówno urządzenia jak np. zgodne z przepisami, działające maty czy niecki lub bramy dezynfekcyjne,
zmieniane zestawy odzieży roboczej, bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi
świń, mycie i odkażanie rąk, czyszczenie i odkażanie obuwia,
wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni.
Utrzymaniu kontroli ruchu służy obowiązkowe w gospodarstwie prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane
świnie.
Ścisłe przestrzeganie zaleceń bioasekuracji to nie tylko zmniejszenie zagrożenia zakażeniem ASF i innymi groźnymi chorobami,
ale również krok do podniesienia dobrostanu zwierząt i poprawy
efektywności produkcji. Przestrzeganie zasad bioasekuracji stanie
się dodatkowym czynnikiem premiowania nowoczesnych, spełniających współczesne standardy produkcyjne gospodarstw.
Warto jednak dodać, że bioasekuracja to tylko jedno z ogniw walki z ASF. Równie ważne jest ograniczenie populacji
dzików, które są rezerwuarem wirusa oraz zbieranie i utylizacja padłych dzików. 				
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