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Komunikat prasowy PSPO: „Kolejny rekordowy przerób rzepaku
potwierdza znaczenie krajowej branży olejarskiej”

Zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Producentów
Oleju tłocznie przerobiły w I półroczu 2020 roku łącznie
1 524 mln ton rzepaku, co oznacza wzrost w stosunku
do analogicznego okresu w 2019 roku aż o 158 tys. ton.
Produkcja oleju surowego osiągnęła dzięki temu poziom
610 tys. ton, natomiast śruty rzepakowej 855 tys. ton.
Kiedy zestawimy najnowsze statystyki łączne Członków
PSPO z tymi z II połowy 2019 roku okazuje się, że sezon
2019/2020 był pod omawianym względem rekordowy
dając ponad 3,1 mln ton przerobionych nasion rzepaku
(w sezonie 2018/2019 było 2,8 mln ton).

Wzrost produkcji oleju surowego w I połowie 2020 roku
o 31 tys. ton nieznacznie (tj. o 7 tys. ton) przełożył się
także na wzrost produkcji oleju rafinowanego, którego
podaż wyniosła w analizowanym okresie 228 tys. ton.
Krajowa branża olejarska pozostaje kluczowym
dostawcą surowca do rodzimej produkcji estrów
metylowych, która tylko w I kwartale br. (według
danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa)
efektywnie zagospodarowała ponad 222 tys. ton oleju
rzepakowego. Na wyróżnienie zasługuje także wzrost
podaży wysokobiałkowych komponentów paszowych z
rzepaku. Wysoki przerób nasion w okresie styczeńczerwiec 2020 r. przełożył się bowiem na zwiększenie
lokalnej dostępności - łącznie o prawie 180 tys. ton śruty i makuchu, co jeszcze bardziej umacnia kluczową
rolę rzepaku w budowaniu bezpieczeństwa białkowego
kraju.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Komunikat prasowy PSPO: „Kolejny rekordowy przerób rzepaku
potwierdza znaczenie krajowej branży olejarskiej”

„Jeżeli przyjrzymy się temu, co jest możliwe do
osiągnięcia w kwestii zwiększania krajowej
samowystarczalności w zakresie dostaw białka
paszowego to możemy śmiało stwierdzić, że
przemysł olejarski w Polsce już po raz kolejny
wzmacnia znaczenie rzepaku w tym procesie. Od
dłuższego już czasu staramy się, wspólnie z
Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i
Roślin Białkowych, budować obraz rzepaku jako
rośliny oleisto-białkowej, a nasze najnowsze dane
wprost potwierdzają te aspiracje i należną mu
pozycję rynkową zarówno w kontekście spożywczym
i biopaliw, ale także paszowym” - powiedział Mariusz
Szeliga, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Producentów Oleju.

„Szacunki tegorocznych zbiorów rzepaku podjęte
wspólnie z KZPRiRB jeszcze przed rozpoczęciem żniw
wskazywały, że ten rok powinien być znacznie lepszy
niż poprzedni pod kątem krajowej dostępności
nasion. Z perspektywy zarówno chłonności rynkowej
produktów jego przerobu, jak i możliwości w tym
zakresie posiadanych przez Członków PSPO,
producenci rolni mogą być pewni co do możliwości
zbytu surowca, bo pomimo dobrych pespektyw
zjawisko nadpodaży rzepaku w Polsce oraz w Europie
nie ma prawa zaistnieć. Wpływ ma na to zarówno
deficyt białkowy, z którym się zmagamy, ale przede
wszystkim polityka klimatyczno-energetyczna UE
umożliwiająca szersze wykorzystanie biopaliw” –
podsumował Adam Stępień, Dyrektor Generalny
PSPO.
Źródło: PSPO
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Olej rzepakowy skarbem Europy
Kampania ma charakter programu edukacyjnopromocyjnego i jest skierowana przede wszystkim do
konsumentów: kobiet odpowiedzialnych za zakupy
spożywcze w gospodarstwach domowych oraz mam z
dziećmi do 12. roku życia. Istotnymi grupami
docelowymi są również dietetycy, lekarze,
technolodzy żywności, eksperci żywienia, eksperci
kulinarni i dziennikarze.

Ruszyła kampania edukacyjno-promocyjna pt. „Olej
rzepakowy skarbem Europy”, która zaplanowana jest
na trzy lata (2020-2022) i realizowana w Polsce i we
Francji. Organizatorem kampanii jest Polskie
Stowarzyszenie Producentów Oleju oraz Francuskie
Stowarzyszenie Producentów Olejów Roślinnych
Terres Univia. Projekt jest współfinansowany przez
Unię Europejską.
Kampania „Olej rzepakowy skarbem Europy” ma
wymiar
międzynarodowy.
Dotyczy
dwóch największych obok Niemiec rynków upraw
rzepaku i produkcji oleju rzepakowego w Europie,
którymi są Francja i Polska. Oba kraje mają wieloletnie
doświadczenia w zakresie produkcji, przetwórstwa, a
także badań i rozwoju sektora roślin oleistych.
Program „Olej rzepakowy skarbem Europy” wspiera
dalszą współpracę w tym zakresie i daje możliwość jej
zacieśnienia w ramach Wspólnoty Europejskiej.
Europejskie pochodzenie oleju jest zapewnieniem jego
naturalności i identyfikowalności.
Know how producentów oleju rzepakowego jest
gwarancją jego wysokiej jakości. Celem kampanii jest
również zwiększenie świadomości konsumentów na
temat walorów odżywczych, doskonałego składu i
kulinarnych zalet oleju rzepakowego.

CELE PROGRAMU:
• podniesienie świadomości konsumentów na
temat właściwości odżywczych i zdrowotnych
olejów roślinnych, a w szczególności oleju
rzepakowego oraz jego znaczenia w codziennej
diecie i profilaktyce zdrowotnej.
• wykorzystanie renomy oleju rzepakowego do
zwiększenia spożycia europejskich olejów
roślinnych objętych kampanią.
Program będzie realizowany przez serię wydarzeń i
inicjatyw z zakresu public relations, eventów oraz
przez obecność w prasie, TV i internecie.
W ramach programu przygotowane zostaną również
materiały informacyjne m.in broszura i dossier
prasowe, filmy internetowe z przepisami kulinarnymi
na bazie oleju rzepakowego.
Zajrzyj na stronę internetową
kampanii: www.olejrzepakowy.com
Polub nas na
Facebooku: https://www.facebook.com/olej.rzepako
wy.skarbem.europy
Obserwuj na Instagramie:
https://www.instagram.com/rzepakowy.olej/
Źródło: PSPO
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Olej rzepakowy skarbem Europy
Materiały do pobrania opracowane w ramach
kampanii
Olej rzepakowy skarbem Europy:

Dossier prasowe z
wypowiedziami ekspertów

Broszura konsumencka z przepisami
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Wstępne szacunki zbiorów rzepaku i rzepiku wg GUS
Zbiory rzepaku i rzepiku wstępnie oszacowano na
2,6 mln t, tj. o około 12% więcej od
ubiegłorocznych.
Rozpoczęte w drugiej dekadzie sierpnia 2019 siewy
rzepaku ozimego zakończono w pierwszej dekadzie
września. Niedobór wilgoci w glebie stwarzał
niekorzystne warunki siewu, kiełkowania nasion i
wschodów roślin. Dodatnia temperatura powietrza
w listopadzie podtrzymywała wegetację i stwarzała
dobre warunki dla wzrostu i rozwoju roślin. Rośliny
przed wejściem w stan zimowego spoczynku były
dobrze wyrośnięte, rozkrzewione i zahartowane.
Zima nie spowodowała większych strat w zasiewach
rzepaku. Łącznie na obszarze całego kraju zaorano
jedynie ok. 0,6% powierzchni zasianej jesienią,
jednak stan plantacji rzepaku ozimego który
pozostawiono pod tegoroczne zbiory oceniano nieco

gorzej niż przed rokiem. Wegetacja rzepaku wiosną
przebiegała na ogół bez zakłóceń, ale ilość opadów
w kwietniu na przeważającym obszarze kraju była
niedostateczna. Występujące w maju i czerwcu
opady deszczu poprawiły stan uwilgotnienia gleby i
korzystnie wpłynęły na stan plantacji. Pomimo
gorszej oceny stanu plantacji rzepaku po zimie niż w
roku ubiegłym oraz wiosennego deficytu opadów,
plony rzepaku mogą być wyższe od ubiegłorocznych.
Szacuje się, że powierzchnia uprawy rzepaku i
rzepiku w bieżącym roku zmniejszyła się
w porównaniu do roku ubiegłego o około 0,2% i
wynosi ponad 0,8 mln ha.

Źródło danych: GUS

Olej rzepakowy w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych
Olej rzepakowy pod względem składu i proporcji
kwasów tłuszczowych wypada najkorzystniej
spośród całej gamy dostępnych olejów roślinnych w
odniesieniu do zaleceń żywieniowych. Przede
wszystkim zawiera najmniej z wszystkich tłuszczów
kwasów nasyconych, co jest pożądane w profilaktyce
chorób sercowo-naczyniowych. To również źródło
wielonienasyconych kwasów omega-6 oraz omega3, w dodatku w idealnej proporcji 2:1, która z punktu
widzenia żywieniowego korzystnie wpływa na nasz
stan zdrowia. To najcenniejsza grupa kwasów
tłuszczowych, która jest niezbędna do właściwego
rozwoju i funkcjonowania organizmu. Muszą być one
dostarczane z pożywieniem ponieważ nasz organizm
ich
nie
wytwarza.

Czy w takim razie olej rzepakowy jest zdrowy?
Nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6
odgrywają ważną rolę w utrzymywaniu prawidłowej
pracy mózgu i oczu. Pomagają też w utrzymaniu
prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. NNKT
korzystnie oddziałują na serce i układ krążenia.
Czy picie oleju rzepakowego jest zdrowe? Naukowcy
zalecają spożywać 2 łyżki oleju rzepakowego
dziennie, aby uzupełniać niedobory w diecie
cennych kwasów tłuszczowych. W szczególności
chodzi tu o właściwości NNKT omega-3. Jego
zbawienny wpływ na zdrowie odnotowano nie tylko
w profilaktyce chorób układu krążenia.

Źródło: olejrzepakowy.com
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Kampania Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ na rzecz
zapobiegania marnotrawieniu żywności - #saveinvisiblefood
Kryzys spowodowany COVID-19 zaburzył równowagę w
systemie żywnościowym, najdotkliwiej uderzając w
najsłabszych.
Według zebranych w raporcie Food Outlook danych,
kryzys miał wpływ na ograniczenie kanałów zbytu,
przepełnienie podaży z powodu zmniejszonego popytu
w ograniczonym sektorze hotelarskim, restauracyjnym,
gastronomicznym i żywienia zbiorowego, zamykanie
rynków świeżej żywności oraz zmniejszoną ilość
zamówień
w
sektorze
świeżej
żywności.
W przypadku świeżej żywności sytuacja opisana w
raporcie jest szczególnie zła, na przykład na rynku
mango lub awokado. Obecnie w samej Europie 1000
pojemników pełnych awokado znajduje się w
nadmiernych zapasach. Nie tylko ponad 1 mln kg
awokado zostanie wyrzucone w ciągu najbliższych
tygodni, ale ponad 2000 rolników nie otrzyma zapłaty.
A to tylko jeden z przykładów systemu żywnościowego,
który nie przeszedł testu warunków skrajnych i
doprowadził
do
nadmiernych
zapasów,
niedopasowania podaży i popytu, nadprodukcji i
nadwyżek. Kryzys żywnościowy staje się kryzysem
społecznym o ogromnych kosztach, szczególnie dla
osób najbardziej podatnych na zagrożenia - rolników,
osób pomagających w zbiorach, handlowców i firm
pakujących.
Europejska Komisja Gospodarcza ONZ, organizacja
promująca paneuropejską integrację gospodarczą, a
także działająca od kilu lat na rzecz szerzenia
świadomości i zapobiegania marnotrawieniu żywności,
postanowiła rozpocząć kampanię, której celem jest
zwiększenie świadomości na temat marnowania
żywności oraz zachęcenie do redystrybucji i
ponownego wykorzystywania produktów. Opis
kampanii dostępny jest na stronie organizacji.

Poprzez
tę
kampanię,
organizacja
chce
zainspirować do działania wszystkich nas – od
rządów, rolników, handlowców, eksporterów i
importerów i sprzedawców detalicznych, kończąc
na
każdym
konsumencie.
Zachęcamy również Państwa do przyłączenia się do
akcji poprzez rozpowszechnianie wiedzy, dzielenie
się informacjami na temat podejmowanych działań
oraz używanie hashtagu: #saveinvisiblefood na
platformach
mediów
społecznościowych.
Mamy nadzieję, że zjednoczone wysiłki będą
prowadzić do bardziej zrównoważonego
i
przejrzystego
systemu
żywnościowego,
mniejszych strat i marnotrawstwa żywności, a
także
większej
świadomości
na
temat
bezpieczeństwa żywnościowego.

Źródło: IJHARS
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Notowania
Średnie ceny produktów rzepakowych w Polsce 20.VII.–26.VIII 2020
Wg MRiRW

Produkt

Cena netto [PLN/t]

Zmiana roczna [%]

Nasiona rzepaku

1 616

4,3

Olej rafinowany

3 810

13,4

Śruta
Makuch

866
1 090

-0,6
20,0

Ceny nasion rzepaku w Polsce [PLN/t]

Ceny oleju rzepakowego w Polsce [PLN/t]
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Notowania
SKUP nasion rzepaku
Wg MRIRW (tys. ton)

Notowania MATIF na rzepak (FOB)
z dn. 30.VII.2020
Wg Euronext

Okres

Ilość

Sezon 2017/2018

2272

Dostawa

Cena
[Euro/t]

2158

Sierpień’20

378,75

1 670

Listopad’20

381,25

1 681

Luty’21

382,25

1 685

Maj’21

382,25

1 685

Sezon 2018/2019
Sezon 2019/2020

2584

Czerwiec’2020

72

Kurs EUR
[PLN]
(NBP)

Cena
[PLN/t]

4,4090

NOTOWANIA MATIF na RZEPAK

Źródło: ZMP.de
REDAKCJA: Dominika Dach
POLSKIE STOWARZYSZENIE PODUCENTÓW OLEJU
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