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Mieczysław Parzydło składając sprawozdanie ocenił działalność Stowarzyszenia

problematyce biopaliw,
promocji pasz rzepakowych.
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Spotkanie PSPO z wiceministrem rolnictwa
Andrzejem Butrą
6 marca delegacja PSPO w składzie
go funduszu „Funduszu Promocji
Roman Rybacki, Stanisław Gacek i Lech
Rzepaku i Roślin Oleistych”.
Kempczyński spotkała się w siedzibie
Problematyka biopaliwowa w świetle
ministerstwa rolnictwa z podsekretarzem
załoŜeń do projektu nowej ustawy
stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwobiopaliwowej.
ju Wsi Andrzejem Butrą oraz z jego
Wiceminister Butra z duŜym zainterewspółpracownikami z Departamentu
sowaniem
wysłuchał
argumentacji
Rynków Rolnych.
przedstawicieli PSPO omawiających
Tematyka spotkania koncentrowała się poszczególne zagadnienia.
wokół czterech zagadnień takich jak:
Zdaniem przedstawicieli ministerstwa
Przywrócenie obowiązku deklarowobec istniejących formalnych i techniwania przez rolników we wnioskach
cznych uwarunkowań nie ma moŜliwości
o przyznanie płatności bezpośredniej
do ponownego wprowadzenie do wzoru
powierzchni obsianej rzepakiem od
wniosku o płatność bezpośrednią
czego odstąpiono w roku 2007 na
obowiązku deklarowania przez rolników
rzecz deklaracji dotyczącej grupy
areału obsianego rzepakiem. W związku
upraw.
z tym zbiory rzepaku nadal będą mogły
Modyfikacja Zintegrowanego Systemu być tylko szacowane.
Informacji Rolniczej.
Ministerstwo otwarte jest natomiast na
Nowelizacji ustawy o promocji artykudyskusję o modyfikacji Zintegrowanego
łów rolno-spoŜywczych z dnia 22 maja
Systemu Informacji Rolniczej. W najbli2009 r. przez wpisanie do niej noweŜszym czasie przewidywane jest techni-

czne spotkanie przedstawicieli MRiRW
z przedstawicielami PSPO. Celem spotkania będzie uzgodnienie nowej wersji
instrukcji zbierania danych do Systemu.
Podobnie jak w przypadku Zintegrowanego Systemu ministerstwo przychylnie
ustosunkowało się do zgłoszonej
propozycji nowelizacji ustawy o promocji
artykułów rolno-spoŜywczych polegającej
na wpisaniu do niej nowego funduszu
„Funduszu Promocji Rzepaku”.
Ostatnią poruszaną podczas spotkania
problematyka były biopaliwa. Przedstawiciele ministerstwa wielokrotnie podkreślali
znaczący wkład pracy członków
Stowarzyszenia w opracowanie wniosku
do Komisji Europejskiej w sprawie
NUTS2. Delegacja PSPO otrzymała
zapewnienie ministra Butry o włączenie
Stowarzyszenia do procesu przygotowania nowej ustawy biopaliwowej.
Lech Kempczyński

EuroFedLipid w Krakowie
W dniach 23-26 września odbędzie się
w Krakowie X międzynarodowy kongres
Euro Fed Lipid pod hasłem „Tłuszcze,
oleje i lipidy – od nauki i technologii do
zdrowia”.
Głównymi tematami będą m.in.:
Zdrowie i choroby,
Przetwórstwo,
Biotechnologia,
Procesy oksydacji i antyutleniacze,
Olej rzepakowy,
Olej palmowy,
Oliwa,
Nasiona oleiste, hodowla roślin,
Tłuszcze w Ŝywieniu zwierząt,
ZrównowaŜony rozwój.

Technology of Lipids zrzeszającą 13
naukowych stowarzyszeń oraz reprezentującą 2000 osób i przedsiębiorstw. Misją
Federacji jest umoŜliwienie współpracy
i wymiany poglądów między naukowcami
i technologami na poziomie europejskim.
Przewodniczącym tegorocznego Kongresu będzie prof. Krzysztof Krygier –
członek honorowy PSPO.
Komitet naukowy jest juŜ w trakcie
układania szczegółowego programu –
takŜe zachęcamy do niezwłocznego
zgłaszania chęci wygłoszenia referatu czy
przedstawienia posteru.
Więcej informacji znajduje się na stronie:

Kongres organizowany jest przez www.eurofedlipid.org
koordynowaną z Frankfurtu federację Agnieszka Słodowa
European Federation for the Science and
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Wysokie ceny, mniejszy przerób
W sezonie 2011/12 przerób rzepaku
w Unii zmniejszy się o około 1 mln ton do
21,5 mln ton. Od początku bieŜącego
sezonu tj. w okresie czerwiec/grudzień
2011 przerób ten spadł o 0,5 mln ton,
a największe redukcje odnotowano we
Francji oraz Niemczech.

Zmniejszenie przerobu wynika równieŜ ze
spadku produkcji rzepaku w zeszłym roku
pomimo wzrostu importu o około 18% do
3,18 mln ton, co skutkowało 4,6%
spadkiem podaŜy.

Spadek poziomu przerobu wpłynie na to,
Ŝe zapasy pod koniec sezony tj.
Od początku bieŜącego roku obserwuje w czerwcu br. będą na poziomie wyŜszym
się ograniczanie poziomu tłoczenia ze niŜ wcześniej zakładano tj. około 1,2 mln
względu na pogorszenie opłacalności ton, zatem 4% niŜsze niŜ rok wcześniej.
wynikające z wysokiego poziomu cen
W sezonie 2011/12 w Unii na skutek
surowca.
spadku produkcji z 9,25 do 9 mln ton

zmniejszy się zuŜycie oleju rzepakowego
z 9,6 do 9,4 mln ton. Niedobór oleju
rzepakowego wpływa obecnie na jego
import, który najprawdopodobniej wzrośnie w sezonie 2011/12 do 582 tys. ton
wobec 516 tys. ton sezon wcześniej.
W sezonie 2011/12 globalna podaŜ rzepaku będzie najniŜsza od 3 lat i osiągnie
tylko 66,2 mln ton. Najprawdopodobniej
światowy przerób zmniejszy się o 0,6 mln
ton do 58,3 mln ton.
PSPO na podst. FAMMU/FAPA za Oil
World

Aukcja on-line
www.netbid.com
W imieniu Syndyka masy upadłości sprzedajemy na aukcji do najwyŜszej oferty kompletne
wyposaŜenie zakładu produkującego olej rzepakowy
Bio-Tech Sp. z o.o.
Gorczyn 71, 98-100 Łask
Termin składania ofert do: środa, 18 kwietnia
Na aukcję trafi nowoczesne, kompletne wyposaŜenie fabryki o wydajności 500 ton ziarna
rzepaku na dobę, w tym następujące pozycje:
1. Dział przygotowania, czyszczenia i magazynowania nasion
Suszarnia nasion, TORNUM, TK-6 27-4, rok prod. 2008; 6 silosów, TORNUM, rok prod. 2008;
przenośniki łańcuchowe;
2. Linia technologiczna do produkcji oleju rzepakowego, HARBURG FREUDENBERGER, rok
prod. 2008; prasy, kondycjonery, przenośniki, zbiorniki, filtry, separatory, ALFA LAVAL;
3. Dział magazynowania oleju i makuchu
Zbiorniki stalowe, AMONTEX; pompy oleju, NOVA MOTORS; przenośniki, SCANDIA
ELEVATOR, instalacja oleju;
4. Kotłownia i instalacja wodno-parowa
Kocioł parowy, BABCOCK-WANSON; BWD 60, rok prod. 2007; wytwornica pary,
BABCOCK-WANSON; ESM 4000 MP, rok prod. 2006; kocioł wodny, GUILLOT, ST 2030, rok
prod. 2007;
5. Kompresorownia
Kompresor, AIRPOL, NB 55, Rok prod. 2008; kompresor, WALTER, SK 45S, rok prod. 2008;
6. Baza magazynowa gazu propan-butan ze stacją miksującą
Zbiornik LPG, HUTA FERRUM; stacja miksująca, ALTERNATE ENERGY SYSTEMS, POM
30, i inne.
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Ceny nasion rzepaku w Polsce [PLN/t]
opracowanie PSPO na podst. Biuletynu MRiRW

Średnie ceny produktów rzepakowych
w Polsce 27 II – 4 III
wg MRiRW
Cena netto
Produkt
Zmiana [%]
[PLN/t]
Nasiona
1975
+4,9
rzepaku
Olej
4458
+1,1
rafinowany
Śruta

706

-0,6

Makuch

858

+0,7

Notowania MATIF na rzepak (FOB)
z dn. 14 III
wg Euronext
Kurs EUR
Cena
Cena
Dostawa
[PLN]
[EUR/t]
[PLN/t]
(NBP)

Ceny oleju rzepakowego w Polsce [PLN/t]
opracowanie PSPO na podst. Biuletynu MRiRW

Maj’12

477,25

1975,58

Sierpień’12

458,00

Listopad’12

452,75

1874,16

Luty’13

447,25

1851,39

4,1395

1895,89

Notowania róŜne
wg FAMMU/FAPA, Orlen
Produkt

Jednostki

Cena

[USD/t]

624

[EUR/t]

972

Nasiona rzepaku
CIF marzec/kwiecien
Hamburg 1 III
Olej rzep. sur. FOB
maj/lipiec Rotterdam
8 III
BIO 100
PKN Orlen 15 III

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

[PLN/m3]
netto
[PLN/m3]
netto

BIO ON PKN Orlen 15 III

4496
4546

Średnie ogólnopolskie
ceny detaliczne [PLN/l]
wg e-petrol.pl
Data

Biodiesel

ON

2012-02-14

5,56

5,75

2012-02-22

5,56

5,74

2012-02-29

5,56

5,76

2012-03-07

5,49

5,75
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