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W dniu 19 bm na zaproszenie dyrekcji 
COBORU odbyło się w siedzibie Ośrodka  
w Słupi Wielkiej spotkanie, w którym 
uczestniczyli obok dyrekcji Ośrodka 
przedstawiciele wiodących krajowych  
i zagranicznych firm hodowlanych, 
przedstawiciele KZPR oraz  instytutów 
rolniczych.  

PSPO reprezentowali na spotkaniu Roman 
Rybacki, Lech Kempczyński i Rafał Sadowy.  

Podczas spotkania COBORU przedstawiło 
zebranym załoŜenia modyfikacji systemu 
doświadczeń porejestrowych rzepaku, który 
miałyby być wdroŜony w sierpniu br. czyli juŜ 
w czasie tegorocznych siewów jesiennych.  

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się, 
Ŝe naleŜy zmodyfikować system doświad-
czeń porejestrowych rzepaku poniewaŜ  
zaistniała    pilna   potrzeba   przełamania  
 

obserwowanej od kilku lat stagnacji  
w plonowaniu rzepaku. Szczególnie 
niepokojące jest, Ŝe stagnacja ta następuje 
pomimo rejestracji coraz nowszych i bardziej 
plennych odmian. 

Zebrani uzgodnili równieŜ, Ŝe doświadczenia 
porejestrowe będą częściowo współfinan-
sowane przez wszystkich zainteresowanych 
wzrostem plonowania rzepaku. 

Ponadto, uczestnicy spotkania uznali za 
zasadne publikowane przez COBORU 
wyników PDOiR z uwzględnieniem 
podstawowych informacji o odmianie takich 
jak plonowanie, zaolejenie, zimotrwałość itp. 
wraz z indeksem odmian określającym ich 
wartość i przydatność gospodarczą. 
Publikacje te powinny w prostej, rankingowej 
formie informować rolników o charakter-
rystycznych cechach odmiany ułatwiając im 
w ten sposób dobór najwłaściwszej do 
swoich warunków. 

Na zakończenie spotkania jego uczestnicy 
uznali za  celowe aby raz w roku dokonywać 
wymiany doświadczeń między pracownikami 
COBORU z przedstawicielami wszystkich 
środowisk zainteresowanych intensyfikacją 
rozwoju produkcji rzepaku w Polsce.    

Lech Kempczyński 
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  JuŜ niebawem pola rzepakowe zaŜółcą się 

i będą kusić pięknem swoich kwiatów. 
Dlatego właśnie teraz w ramach programu 
„Pokochaj olej rzepakowy” postanowiliśmy 
stworzyć specjalny konkurs na najbardziej 
kreatywne zdjęcie zrobione pośród 
kwitnącego pola rzepaku. 

Zaproś bliską osobę na wiosenny spacer 
wśród kwitnących pól rzepaku, weźcie ze 
sobą aparat fotograficzny i… do dzieła! 
Spraw, by obiektyw Cię pokochał i zrób 
sobie wyjątkową sesję zdjęciową.  

Dodaj zdjęcie do naszej galerii 
konkursowej i zyskaj szansę na wygranie 
jednego z 3 aparatów fotograficznych! 
Wystarczy, Ŝe wejdziesz na 
www.facebook.pl/olejrzepakowy i tam 
zapoznasz się z warunkami konkursu. Nie 
czekaj - pokochaj rzepakową wiosnę! 

Ewa Myśliwiec 
 
 
 

 

 
W 2011 roku wartość sprzedaŜy margaryn 
z Polski na rynki zagraniczne wyniosła 143 
mln EUR, co oznacza 28% wzrost wobec 
poprzedniego rok. Jednocześnie wolumen 
eksportu wzrósł o ok. 9% do około 129,2 
tys. ton.  

Saldo bilansu handlowego dla margaryn  
w 2011 r. było tradycyjnie dodatnie oraz 
najwyŜsze od 2002 roku (plus 43 mln 
Euro).  

Średnia wartość jednostkowa w eksporcie 
w 2011 roku ukształtowała się na poziomie 
około 1106 EUR/t i była 18% wyŜsza w 
porównaniu z rokiem 2010.  

W zakupach margaryn przodowały:  
Niemcy (23% ilości), Czechy (24%), Węgry 
(16%), Słowacja (10%), Szwecja oraz 
Łotwa (po 5%).  

Około 93% margaryn eksportu trafiło do 
państw UE.  

W 2011 roku import margaryn do Polski 
wyniósł 74 tys. on za 99,9 mln EUR wobec 
66,6 tys. ton za 73,7 mln EUR rok 
wcześniej. Przeciętna wartość jednostko-
wa w imporcie tych artykułów była na 
poziomie 1349,6 EUR/t wobec 1106,7 
EUR/t rok wcześniej. 

W 2011 roku w stosunku do 2010 roku 
wartość zakupów margaryn na rynkach 
 

zagranicznych wzrosła o 36%, zaś ich 
wolumen zwiększył się o 11%. Najwię-
kszymi dostawcami margaryn na polski 
rynek były kraje członkowskie UE-27,  
w tym głównie Niemcy (37% ilości), Belgia 
(17%), Szwecja (10%), Holandia (9%). 
Ogółem z UE pochodziło około prawie 
100% ilości margaryn z czego 84%  
z państw UE15. 

PSPO na podst. FAMMU/FAPA za CIHZ 

Weź udział w konkursie – Rzepakowa wiosna 

 

Korzystny bilans handlowy margaryn 

Opracowanie PSPO na podst. FAMMU/FAPA 
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W ubiegłym tygodniu zakończyła obrady 
XXXI Konferencja Naukowa Rośliny 
Oleiste organizowana  przez Instytut 
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Oddział 
Poznań przy współudziale Polskiego 
Stowarzyszenia Producentow Oleju oraz 
SYNGENTA Crop Protection Sp. z o.o. 

Wzorem lat poprzednich Konferencja 
składała się jak zazwyczaj z sesji 
plenarnych i plakatowych. 

Podczas ceremonii otwarcia konferencji 
Dyrektor Instytutu prof. Edward Arseniuk 
podziękował PSPO za dotychczasową 
współpracę i wręczył przedstawicielowi 
Stowarzyszenia pamiątkowy medal wybity  
z okazji 60-lecia IHAR 

Wśród wygłoszonych referatów na 
szczególna uwagę zasługiwały referaty 
dotyczące postępowi prac hodowlanych 
na rzepakiem odmian Ŝółtonasiennych. 

Linie tego rzepaku stwarzają szansę na 
produkcję, w niedalekiej być moŜe 
przyszłości, śruty o znacznie 
doskonalszych walorach Ŝywieniowych ze 
względu na niŜszą zawartość włókna niŜ 
znana obecne.  

 

Inną problematyką poruszaną podczas 
konferencji była zimotrwałość rzepaku 
szczególnie wyraźnie postrzegana  
w kontekście tegorocznych strat w tej 
uprawie. 

Bardzo interesujący referat z zakresu 
agrotechniki   wygłosił   profesor    uniwer-
sytetu w Pradze Jan Vasak. Autor 
podkreślił rolę wody w uprawie rzepaku, 
który jest pod tym względem roślina 
bardzo wymagająca. Niestety  
w warunkach polskich mamy do czynienia 
z deficytem wody co moŜe ujemnie 
wpływać na plonowanie rzepaku. 

W grupie zagadnień dotyczących stanu 
zdrowotności plantacji rzepaku najwię-
ksze zaniepokojenie wzbudza rozprze-
strzenianie się kiły kapusty. Wzrost 
poraŜenia przez te chorobę w głównej 
mierze wynika z ograniczania zmienności 
upraw co w efekcie prowadzi do zbyt 
częstego wysiewania rzepaku na tym 
samym polu. 

Ciesząca się duŜym zainteresowaniem 
uczestników konferencji sesja plakatowa 
odbywała się w sześciu grupach 
tematycznych, z których największa ilość  

doniesień dotyczyła problematyki  
z obszaru genetyki i hodowli a następnie 
chorób, szkodników i chwastów.  

W obszarze zagadnień fitopatologicznych 
najczęściej omawiano kiłę kapusty. 

Prelegentami i uczestnikami konferencji 
byli członkowie honorowi PSPO: 

 prof. J. Krzymański, 

 prof. I. Bartkowiak-Broda, 

 prof. M. Mrowczyński, 

 prof. W. Budzyński, 

 Stefan Heiman. 

W rozmowach kuluarowych debatowano 
nad przezimowaniem, obecną sytuacją 
rzepaku oraz nad szacunkami powie-
rzchni uprawy. Uczestnicy konferencji 
często podkreślali konieczność zmiany 
systemu PDOiR i sprawdzania w bada-
niach przezimowania poszczególnych 
odmian.  

Zachęcamy do odwiedzenia strony 
http://www.ihar.edu.pl/biblioteka/oilseed_ 
crops.php na której znajdują się materiały 
konferencyjne. 

Lech Kempczyński  

XXXI Konferencja Naukowa ‘Rośliny Oleiste’ 

Uczestnicy uroczystej kolacji w Pałacu Działyńskich na Starym Rynku 

Ewa Myśliwiec w trakcie wykładu „„Pokochaj olej rzepakowy" — edukacyjna kampania 

budująca świadomość walorów oleju rzepakowego wśród konsumentów 
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Średnie ceny produktów rzepakowych 
w Polsce 9 – 15 IV 

wg MRiRW 

Produkt 
Cena netto 

[PLN/t] 
Zmiana [%] 

Nasiona 
rzepaku 

2035 +1,9 

Olej 
rafinowany 

4436 -1,6 

 Śruta 828 -1,1 

Makuch 891 -0,4 
 

Notowania MATIF na rzepak (FOB)  
z dn. 24 IV 

wg Euronext 

Dostawa 
Cena  

[EUR/t] 

Kurs EUR 
[PLN] 
(NBP) 

Cena  
[PLN/t] 

Maj’12 507,25 

4,2059 

2133,44 

Sierpień’12 488,25 2053,53 

Listopad’12 478,00 2010,42 

Luty’13 470,75 1979,93 
 

Notowania róŜne  
wg FAMMU/FAPA, Orlen 

Produkt Jednostki Cena 

Nasiona rzepaku  
CIF kwiecień/maj 
Hamburg 12 IV 

[USD/t] 653 

Olej rzep. sur. FOB 
maj/lipiec Rotterdam  

19 IV 
[EUR/t] 995 

BIO 100 
PKN Orlen 25 IV 

[PLN/m3] 
netto 

4445 

BIO ON PKN Orlen 25 IV 
[PLN/m3] 

netto 
4495 

 

Średnie ogólnopolskie  
ceny detaliczne [PLN/l]           

wg e-petrol.pl 

Data B100 ON 

2012-03-21 5,59 5,74 

2012-03-28 5,59 5,76 

2012-04-04 5,62 5,79 

2012-04-11 5,62 5,77 

 

 

  
 

 
 

   

opracowanie PSPO na podst. Biuletynu MRiRW 

Ceny nasion rzepaku w Polsce [PLN/t] 

Ceny oleju rzepakowego w Polsce [PLN/t] 

Notowania MATIF na rzepak FOB [EUR/t] 
opracowanie PSPO na podst. Euronext 

opracowanie PSPO na podst. Biuletynu MRiRW 


