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Świąteczne życzenia od PSPO
W numerze:

Słowacja – inauguracja kampanii „Pokochaj olej rzepakowy”
W dniu 18 grudnia br. w Bratysławie na
Słowacji
została
zorganizowana
konferencja prasowa dla dziennikarzy,
podczas której nastąpiła oficjalna
inauguracja
działań
edukacyjnopromocyjnych
walorów
oleju
rzepakowego w ramach kampanii
„Pokochaj olej rzepakowy”. Na Słowacji
wszystkie aktywności związane z
promocją oleju będę odbywały się pod
hasłem: „Zamiluj sa do repkoveho oleja”.
Na konferencji zjawiło się ponad 30-stu
dziennikarzy, którzy podczas spotkania
wysłuchali prezentacji podsumowującej
badania przeprowadzone przez firmę
GfK a dotyczące postrzegania oleju
rzepakowego wśród dwóch grup:
konsumentów
oraz
ekspertów
(dietetyków, szefów kuchni, osoby
odpowiedzialne za edukację żywieniową
dzieci i dziennikarzy).
Niestety
przeprowadzane
badania
ujawniły bardzo niską wiedzę Słowaków
na temat olejów , a zwłaszcza oleju

rzepakowego w kontekście jego składu i
wpływu na zdrowie konsumenta.
Oczywiście wiedza jest lepsza wśród
ekspertów, którzy doceniają wysoką
zawartość kwasów omega-3, a także
zawartość
nienasyconych
kwasów
tłuszczowych. Mimo wszystko badania
wskazały na silną potrzebę edukacji obu
tych
grup.
Dodatkowo
została
przedstawiona prezentacja o samej
kampanii, wyborze narzędzi, sposobie
finansowania długości trwania itp.
W drugiej części wydarzenia udział wzięli
współpracujący z kampanią eksperci w
osobach: MUDr. Alžbeta Béderová, CSc.
– Regionalny Urząd Zdrowia Publicznego
w Bratysławie, ekspert zdrowego
odżywiania; MUDr. Katarína Babinská,
PhD. – fizjolog oraz adiunkt w Instytucie
Fizjologii
Wydziału
Medycznego
Uniwersytetu Komeńskiego
Prof. Inf. Štefan Schmidt, PhD. –
wykładowca Słowackiego Uniwersytetu
Technicznego, Wydział Technologii
Żywności i Technologii Chemicznej
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Słowacja – inauguracja kampanii „Pokochaj olej rzepakowy”
Z ekspertami rozmowę na temat oleju
rzepakowego oraz jego składu
przeprowadziła moderator konferencji
– Simona Mistikova, reprezentująca
agencję Divino, która odpowiada za
prowadzenie działań na rynku
słowackim.

Konferencja okazała się dużym
sukcesem, a frekwencja dziennikarzy
przekroczyła nawet oczekiwania
organizatorów.
Poniżej prezentujemy galerię zdjęć
z tego wydarzenia .
Joanna Żuchniewicz, PSPO

Dziennikarze na konferencji prasowej

MUDr. Alžbeta Béderová, CSc

MUDr. Katarína Babinská, PhD.

.

Słowaccy eksperci kampanii, po lewej Prof. Inf. Štefan Schmidt, PhD
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Prognozy oleistych 2016/17- Strategie Grains
Firma analityczna Strategie Grains
w grudniowej prognozie nieznacznie
zmniejszyła szacunki zbiorów oleistych
w UE28 w sezonie 2015/16 w tym
rzepaku, soi oraz słonecznika razem.
Zbiory tych surowców oleistych łącznie
powinny osiągnąć 31,49 mln ton
(wobec 31,53 mln ton miesiąc
wcześniej) z areału 11,43 mln ha. SG
ocenia zbiory rzepaku na poziomie
około 21,72 mln ton wobec 24,3 rok
wcześniej. Oznacza to nieznaczny
wzrost prognoz sprzed miesiąca, kiedy

zakładano 21,69 mln ton. W sezonie
2015/16 SG nieznacznie zmniejszyło
szacunki zbiorów dla słonecznika
wobec wcześniejszych i szacuje je na
poziomie 7,7 mln ton. Szacunki
zbiorów soi zakładają 2,1 mln ton.
SG w pierwszej prognozie przewiduje
w kolejnym sezonie 2016/17 produkcję
oleistych
(rzepaku,
soi
oraz
słonecznika razem) na poziomie 32,6
mln ton, czyli 3,6% więcej niż w
bieżącym sezonie. SG prognozuje dla
sezonu 2016/17, że średnie plony

rzepaku osiągną w następnym sezonie
3,4 t/ha, co przy areale 6,5 mln ha
powinno pozwolić na zbiory rzepaku
na poziomie około 21,8 mln ton, czyli
0,2% więcej niż rok wcześniej. SG
prognozuje zbiory słonecznika na
poziomie 8,4 mln ton (+9,1) z areału
4,2 mln ha oraz plonom zakładającym
2 t/ha. Prognozy zbiorów soi
przewidują 2,4 mln ton tj. 18% więcej
niż sezon wcześniej.
Źródło: PSPO za Fammu Fapa

Prognozy bilansu rzepaku w sezonie 2015/16
Zbiory rzepaku w UE w br. szacowane
są na 21,6 mln ton, co oznacza 11%
spadek o 2,8 mln ton poniżej
rekordowego poziomu z 2014 roku
(24,3 mln ton). W sezonie 2015/16
podaż rzepaku w UE28 zmniejszy się
o około 8% z rekordowego poziomu
27,8 mln ton do 25,5 mln ton. Spadek
produkcji wobec poprzedniego roku
marketingowego dotyczy wszystkich
większych producentów w Unii. W
poprzednim sezonie 2014/15 wzrost
produkcji do rekordowego poziomu
spowodował ograniczenie importu.

W obecnym zapowiada się większy o
13% przywóz rzepaku z poza UE do
około 2,9 mln ton. Pod wpływem
spadku zbiorów na Ukrainie (z 2,3 do
1,85 mln ton) import z tego kraju do
UE zmniejszy się o 10% do około 1,1
mln ton, natomiast z Australii powinien
się zwiększyć o 7% do 1,15 mln ton. W
bieżącym sezonie 2015/16 na skutek
mniejszej podaży powinien przynieść
około 7% spadek przerobu do 23,7 mln
ton. Zapasy rzepaku w poprzednim
sezonie 2014/15 wzrosły z 0,91 mln
ton do średnio wysokiego poziomu

około 1 mln ton pod koniec czerwca br.
Bieżący sezon 2015/16 powinien
przynieść 19% spadek zapasów do
poziomu około 0,8 mln ton.
Tymczasem
globalna
produkcja
rzepaku zapowiada się w sezonie
2015/16 na 63,4 mln ton wobec 67,6
mln ton. Spowoduje to spadek
globalnej podaży o 5,8 mln ton, co
odbije się na spadku przerobu o 4,9
mln ton dzięki zużywaniu zapasów,
które zmniejszą się o 0,9 mln ton do
4,9 mln ton oraz importowi.
Źródło: PSPO za Fammu Fapa
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Prognozy bilansu rzepaku w sezonie 2015/16

Nowe regulacje dla importowanych roślin
Nowe regulacje dla importowanych
roślin
i
produktów
roślinnych
wprowadzają mechanizm wstępnej
oceny roślin i produktów roślinnych
pochodzących z państw trzecich.
Zwalczanie zagrożeń poprzez ich
eliminację,
odszkodowania
dla
hodowców, paszport roślin w Unii
Europejskiej, przewidują nowe zasady
mające ograniczyć napływ szkodników
na teren krajów Unii.
W bieżącym tygodniu w Luksemburgu
nieformalnych uzgodniono nowe
zasady
ograniczające
napływ
szkodników, takich jak Xylella
fastidiosa, bakterii która spowodowała
spustoszenie na plantacjach oliwnych.
Ta drastyczna sytuacja wynikająca ze
wzrostu handlu i wymiany handlowej, a
także ze zmian klimatu była m.in.
przyczynkiem ustaleń mających

powstrzymać
rozprzestrzenianie
patogenów, szkodników i eliminowanie
tych najbardziej niebezpiecznych.
Tymczasowa umowa wprowadza
również środki zapobiegawcze dla
importowanych roślin i mechanizmy
szybkiego reagowania wobec roślin
wysokiego ryzyka.
- Zdrowie roślin jest ważnym
problemem dla całej Europy. Jestem
bardzo zadowolony, że Parlament,
wraz z państwami członkowskimi,
zgodził się na przyznać środki w celu
ochrony naszych krajów przed
niszczącym działaniem szkodników i
chorób, które potencjalnie mogą
zniszczyć cały gatunek rośliny powiedziała Anthea McIntyre, brytyjska

posłanka z ramienia Europejskich
Konserwatystów i Reformatorów
(ECR) stojąca na czele zespołu
negocjacyjnego Parlamentu. Nowe
przepisy wprowadzają mechanizm
wstępnej oceny roślin i produktów
roślinnych pochodzących z państw
trzecich
w
celu
szybkiego
zidentyfikowania
tych,
które
prawdopodobnie stanowiłaby ryzyko
przenoszenia szkodników lub innych
zagrożeń fitosanitarnych. Przepisy
wprowadzają również mechanizmy do
nakładania tymczasowych zakazów
powstrzymujących rośliny wysokiego
ryzyka przed wjazdem na terytorium
UE.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Nowe regulacje dla importowanych roślin – cd.
Operatorzy profesjonalni importujący
rośliny i produkty roślinne będą musieli
posiadać świadectwo fitosanitarne,
także jako klienci usług pocztowych,
internetowych oraz jako pasażerowie
importujący potencjalnie ryzykowne
rośliny w swoim bagażu. Tylko
prywatni podróżni, którzy importują
niewielkie ilości poszczególnych roślin
będą
zwolnieni
z
obowiązku
posiadania
świadectwa
fitosanitarnego.
Paszport roślin ma być systemem,
który
powinien
obejmować
przemieszczanie
roślin
przeznaczonych do sadzenia na
terytorium Unii Europejskiej. Wyjątkiem

będą dostarczane bezpośrednio do
użytkowników końcowych, także
ogrodników domowych. Paszport
będzie również dotyczyć roślin
(użytkowników
końcowych)
otrzymanych ze sprzedaży na
odległość i powinien zostać poddany
przeglądowi po pięciu latach.
Umowa
aktualizuje
obecne
obowiązujące przepisy UE o dokładne
zwalczanie i odszkodowania dla
hodowców. W celu wyeliminowania
szkodników stanowiących zagrożenie
usuwane będą rośliny, za które
hodowca otrzyma odszkodowanie.
Wysokość odszkodowania będzie
odzwierciedlać wartość zniszczonych

roślin lub produktów roślinnych.
Zwalczanie
niebezpiecznych
szkodników może być skuteczna
jedynie wtedy, gdy wszystkie źródła
zakażenia są usuwane i zniszczone.
W związku z tym umowa pozwala
państwom członkowskim i ich
odpowiednim organom do stosowania
w razie konieczności środków
w pomieszczeniach prywatnych, ale
tylko w zakresie niezbędnym do
ochrony interesu publicznego.
Wstępnie uzgodniony projekt musi
jeszcze zostać zatwierdzony przez
Radę, a następnie przez Komisję
Rolnictwa Parlamentu Europejskiego
i wreszcie przez cały Parlament.
Źródło: PSPO za Farmer.pl

Priorytety nowego Ministra Rolnictwa
Wyrównanie warunków konkurencji
w rolnictwie UE i polskim, a także
stabilizacja na rynkach rolnych, to
główne założenia programu PiS dla
rolnictwa, które przedstawił w Sejmie
Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa.
- Celem jest stabilne ekonomicznie
rolnictwo i poprawa poziomu życia na
wsi. Chcemy, żeby obszary wiejskie
były
miejscem
do
godnego
zamieszkania, do pracy i do
wypoczynku - podkreślił szef resortu.
Minister tłumaczył, że najważniejszą
sprawą, stojącą przed nowym rządem
w zakresie rolnictwa jest przegląd
unijnej Wspólnej Polityki Rolnej. - Cały
rząd przygotowuje strategię negocjacji
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,
dotyczącą perspektywy finansowej,
polityki spójności - powiedział do
posłów, przedstawiając informację na
temat programu działań ministerstwa
na lata 2015-2020.
Wskazał, że zamierza dążyć do
zmiany rozporządzeń unijnych, pakietu
legislacyjnego o rynkach rolnych.
Według niego obecnie Komisja.

Europejska
wprowadzając
akty
delegowane ma zbyt dużo swobody.
Podkreślił konieczność uczestnictwa
we
wszystkich
rozmowach
dotyczących negocjowanej między UE
a USA umowy o wolnym handlu
(TTIP), a także w ramach Światowej
Organizacji Handlu (WTO). Jego
zdaniem Polska do tej pory zbyt
miękko
podchodziła
do
tych
problemów.
Zapowiedział także pakiet działań
możliwych do realizacji w sprawach
rynku trzody chlewnej. - Myślę, że
złagodzi to sytuację. Przedstawiamy to
w następnym tygodniu z odpowiednimi
rozwiązaniami, które będą zmniejszały
koszty, zwiększały dochodowość
produkcji - poinformował.
Jurgiel mówił też, że z ministerstwem
rozwoju planowane są zmiany w
podstawowych dokumentach, które
skoncentrują się na zrównoważonym
rozwoju
obszarów
wiejskich.
Zaznaczył, że na wieś trafi więcej
instrumentów,
które
umożliwią
rozwiązanie tych problemów

społecznych i gospodarczych dla niej
charakterystycznych Minister rolnictwa
zapowiedział również konsolidację
instytucji
zajmujących
się
bezpieczeństwem żywności, a także
powołanie agencji rozwoju obszarów
wiejskich. - Agencję, która poza
częścią płatniczą, będzie miała część
rozwojową i programową. Gminy
i jednostki samorządu terytorialnego
powinny mieć partnera w realizacji
zadań rozwojowych skierowanych
przez państwo do obszarów wiejskich podkreślił Jurgiel.
Za ważne zadanie uznał kwestię
oświaty
rolniczej,
szkolnictwa
zawodowego, jednostek badawczorozwojowych, wykorzystania ich do
całego
procesu
wprowadzania
innowacji w rolnictwie. Ponadto wyraził
potrzebę
wprowadzenia
samorządowych
towarzystw
ubezpieczeń wzajemnych, które będą
mogły być dofinansowane w ramach
Programu
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich.
Źródło: PSPO za PAP
PSPO Grudzień 2015
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Ceny nasion rzepaku w Polsce [PLN/t]

Średnie ceny produktów rzepakowych w Polsce
7.XII– 13.XII
Wg MRiRW

Produkt

Cena netto [PLN/t]

Zmiana
roczna [%]

Nasiona rzepaku

1674

19,5

Olej rafinowany

3169

8

Śruta

856

7,8

Makuch

937

8,8

Polski handel zagraniczny
Wg MRiRW [t]

Ceny oleju rzepakowego w Polsce [PLN/t]

Nasiona rzepaku

I-IX 2014

I-IX 2015

Eksport

686 221

878 220

Import

185 599

90 791

Olej rzepakowy

I-IX 2014

I-IX 2015

Eksport

435 429

425 683

Import

124 749

90 791

Notowania MATIF na rzepak (FOB)
z dn.4. XII
Wg Euronext

Dostawa
Luty’16
Maj’16
Notowania MATIF na rzepak FOB [EUR/t]

Cena
[Euro/t]

Kurs EUR
Cena
[PLN]
[PLN/t]
(NBP)

376

1594,65

375,25
4,2411

1591,47

Sierpień’16

365,25

1549,06

Listopad’16

367,75

1559,67

Notowania różne
Wg FAMMU/FAPA, Orlen
Produkt
Jednostki
Nasiona rzepaku CIF
styczeń/marzec’16
[USD/t]
Hamburg 3.XII
Olej rzep. sur. FOB
Styczeń’16
[EUR/t]
Rotterdam 17.XII
BIO 100
[PLN/m3]
PKN Orlen 22 XII
netto
[PLN/m3]
opracowanie PSPO na podst. Euronext BIO ON PKN Orlen 22 XII
Netto
PSPO Grudzień 2015
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