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XIII Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
XIII Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych,
którego tematem była: „Jakość rzepaku – wspólna
korzyść rolnika, przetwórcy i konsumenta” odbyło się
w
dniu 17
stycznia 2020
r. podczas
Międzynarodowych Targów Rolniczych PolagraPremiery. Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku
i Roślin Białkowych we współpracy z Polskim
Stowarzyszeniem Producentów Oleju zorganizowało
trzynastą edycję Forum Producentów Rzepaku
i Roślin Białkowych, które poświęcone zostało
tematyce jakości rzepaku i posłużyło jako platforma
wymiany opinii, spostrzeżeń i doświadczeń, jak
również
stanowiło
merytoryczne
spotkanie
z autorytetami branży rolniczej obejmujące swym
zakresem naukę, przemysł i biznes. Forum, które
otworzyli Prezes KZPRiRB Juliusz Młodecki oraz
Dyrektor Generalny PSPO i KIB Adam Stępień,
zgromadziło ponad 150 osób, co potwierdza istotę
poruszanej tematyki. Na wydarzeniu obecni byli
przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi min. Ryszard Kamiński – Wiceminister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, który podkreślił ważność podjętego w
czasie Forum tematu, przedstawiciele instytucji
rolniczych,

przedstawiciele przemysłu oraz nauki, organizacje
związkowe, liczna grupa przedstawicieli firm
związanych z szeroko pojętą obsługą rolnictwa,
rolnicy uprawiający rzepak, a także reprezentanci
Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin
Białkowych.
Część wykładowa forum została poprowadzona przez
znakomitych ekspertów. Dr hab. Witold Szczepaniak
z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
zaprezentował wpływ czynników produkcji na
zawartość oleju w nasionach rzepaku, a Anna
Bykowska reprezentująca Polskie Stowarzyszenie
Producentów Oleju przedstawiła: „Czego oczekuje
przemysł olejarski? Wymagania jakościowe dla
rzepaku z perspektywy przetwórcy nasion”.
Następnie odbyła się dyskusja panelowa z udziałem
Dyrektora Generalnego PSOR Marcina Muchy,
Dyrektora Generalnego PSPO i KIB Adama Stępnia,
Szefa Działu Nasion na Europę Centralną Syngenta
Sp. z o.o. Dariusza Sipa, przedstawiciela MRiRW
Mariana Borka oraz Prezesa KZPRiRB Juliusza
Młodeckiego. Moderatorem dyskusji panelowej był
Karol Bujoczek – Redaktor Naczelny czasopisma Top
Agrar Polska.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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XIII Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
XIII Forum okazało się bardzo udanym wydarzeniem
ze względu na wysoce merytorycznie prelekcje oraz
dyskusję, która poruszyła kluczowe z punktu widzenia
producenta rolnego jak i przetwórcy zagadnienia dla
branży rzepakowej.

Prezentowane w artykule zdjęcia są autorstwa
Aleksandry Humięckiej
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Kick-off meeting z Chafea
16 stycznia br. w siedzibie Chafea w Luksemburgu
odbyło
się
spotkanie
zorganizowane
dla
beneficjentów programów multi, w którym
z ramienia PSPO uczestniczyły Ewa Myśliwiec i
Joanna Wróblewska. W spotkaniu udział wzięli
również przedstawiciele naszego francuskiego
konsorcjanta z ramienia Terres Univia- Celine Le
Guillou oraz Luc Chang.
Na spotkaniu z opiekunowie projektów przedstawili
ogólne zasady dotyczące systemu rozliczania
kosztów projektu, sposobu raportowania działań,
komunikacji z Chafea oraz szczegółowe wytyczne na
temat tworzenia materiałów promocyjnych
w ramach programu multi. Spotkanie miało również
na celu przedstawienie beneficjentom programów
dotychczasowych doświadczeń opiekunów,

zwrócenie ich uwagi na najczęstsze błędy przy
prowadzeniu projektów oraz osobiste zapoznania się
z koordynatorem poszczególnych projektów z
ramienia Komisji Europejskiej.
3-letnia kampania promująca olej rzepakowy na
rynku polskim będzie prowadzona przez PSPO, a jej
wykonawcą będzie agencja Sopexa. Finansowanie
będzie pochodzić w 80% ze środków Komisji
Europejskiej i 20% z Funduszu Promocji Roślin
Oleistych.
Źródło: PSPO

Noworoczne spotkanie z dyplomatami
W nowoutworzonym Narodowym Instytucie Kultury
i Dziedzictwa Wsi przy Krakowskim Przedmieściu
w Warszawie w dniu 22 stycznia 2020 roku odbyło
się coroczne spotkanie administracji odpowiedzialnej
za kwestie rolne z przedstawicielami Korpusu
Dyplomatycznego
Placówek
Zagranicznych
akredytowanych
w
Polsce.
Organizatorem
wydarzenia było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju zostało
zaproszenie do współpracy przy organizacji tego
spotkania. W jej ramach zostało przygotowane
specjalne stoisko wystawowe na którym

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Noworoczne spotkanie z dyplomatami
Stowarzyszenie prezentowało oleje z asortymentu
firm członkowskich oraz dzieliło się z zaproszonymi
gośćmi
informacjami
na
temat
walorów
żywieniowych i zdrowotnych oleju rzepakowego, a
także zachęcało do degustacji.
Spotkanie zostało zainicjowane przemową Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Jana Krzysztofa
Ardanowskiego, który podkreślił, że sprawą dla niego
najważniejszą jest przyszłość rolnictwa. Minister
zaznaczył, że jest ono niezbędne całemu światu,
zwłaszcza w obliczu rosnącej liczby mieszkańców
i konieczności zaspokojenia potrzeb żywieniowych.
Podkreślając wielki problem głodu na świecie Jan
Krzysztof Ardanowski zauważył, że rolnictwo jest
w stanie wyżywić wszystkich potrzebujących.
Zwrócił uwagę na debatę na temat przyszłości
rolnictwa. Podkreślił silny związek rolnictwa
z przyrodą. − Nasz kraj jest przekonany, że
przyszłością jest rolnictwo, które nie niszczy przyrody.
Zrównoważone, racjonalnie wykorzystujące zasoby
naturalne. Poprawiające czasami błędy poprzednich
pokoleń. Takie rolnictwo chcemy realizować w Polsce
– mówił minister Ardanowski.
Szef resortu rolnictwa odniósł się także do działań
organizacji krytykujących rolników, producentów
rolnych i ich pracę. – Pojawia się ostatnio wiele
głosów krytycznych wobec rolnictwa. Kwestionują
one sens hodowli zwierząt czy upraw rolnych.
Kampanie takie prowadzą niektóre organizacje
ekologiczne. Chcę bardzo wyraźnie i zdecydowanie
powiedzieć, że rolnictwo nie jest wrogiem środowiska
naturalnego – zaznaczył.
Jan Krzysztof Ardanowski dodał, że dobre rolnictwo
nie jest też przyczyną zmian klimatycznych. Zdaniem
ministra może ono być skutecznym narzędziem dla
powstrzymywania tych zmian poprzez absorbcję
dwutlenku węgla, poprzez sekwestrację dwutlenku
węgla, poprzez zatrzymywanie gazów cieplarnianych.
– Takiego rolnictwa chcemy i takie rolnictwo
będziemy w Polsce wspierać. Cieszę się, że rolnictwo

zrównoważone,
chroniące
glebę,
wodę,
bioróżnorodność, pewnego rodzaju wiejski styl życia
staje się również modelem rolnictwa, na który stawia
Unia Europejska. Takie rolnictwo i taką ideę promuje
nowy komisarz ds. rolnictwa, Polak, Janusz
Wojciechowski. Będziemy go bardzo wspierali
w rozwoju takiego właśnie, potrzebnego Europie
i światu rolnictwa.
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Noworoczne spotkanie z dyplomatami
Minister podkreślił także, że Polska jest krajem bardzo
dynamicznie rozwijającym się. Krajem produkującym
znakomitą żywność wysokiej jakości. – Staramy się jako
duży kraj rolniczy, jak najwięcej naszej żywności
eksportować. Również po to, aby konsumenci w innych
krajach mogli z tej dobrej żywności skorzystać.
Eksportujemy rocznie żywność za ponad 30 mld euro.
Jesteśmy obecni z polską żywnością i promujemy ją na
rynkach całego świata.
Szef resortu rolnictwa zachęcał obecnych na spotkaniu
przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, a także
wszystkich tych, którzy szukają kontaktów handlowych,
naukowych, do ścisłej współpracy z polskim
ministerstwem rolnictwa i z instytucjami podległymi
ministrowi.
Na zakończenie minister Jan Krzysztof Ardanowski
złożył wszystkim zebranym noworoczne życzenia.

Po tej oficjalnej części wszyscy zaproszeni goście
mieli możliwość skosztowania wielu wyśmienitych
potraw przygotowanych na bazie polskich
produktów
Była to również znakomita okazja do nawiązania
nowych
kontaktów
i
porozmawiania
z
przedstawicielami
wielu
krajów
w
niezobowiązującej atmosferze. W spotkaniu udział
wzięło około 200 osób, Polskie Stowarzyszanie
Producentów Oleju reprezentował dyrektor
generalny - Adam Stępień oraz Joanna
Wróblewska, która zadbała o oprawę stoiska.
Cieszymy się, że przedstawiciele dyplomacji
różnych krajów mieli możliwość skosztowania
oleju rzepakowego i zapoznania się z jego
funkcjonalnością w kuchni.

Źródło: PSPO

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju

5

Oil Express

31 stycznia
2020

nr 99(II)/2020
Wycofanie chloropiryfosu i chloropiryfosu metylu
UE decyzją z dnia 13 stycznia 2020 r. ogłosiła
informację o wycofaniu chloropiryfosu. Państwa
członkowskie cofają zezwolenia na środki ochrony
roślin zawierające chloropiryfos jako substancję czynną
do dnia 16 lutego 2020 r.
Insektycydy
zawierające
chloropiryfos
oraz
chloropiryfos metylowy mogą być w handlu do 1
kwietnia 2020 r., natomiast ostateczny termin
stosowania upływa w dn. 16 kwietnia 2020 r.
Aktualnie
do
ochrony
rzepaku
ozimego
zarejestrowanych jest 27 insektycydów, które zawierają
chloropiryfos, natomiast chloropiryfos metylowy
zarejestrowany jest w insektycydach, które służą do
zwalczania chowaczy łodygowych i słodyszka
rzepakowego. Szkodniki te w Polsce zwalcza się w
pierwszych dniach kwietnia, po przekroczeniu progu
szkodliwości.

W uprawie rzepaku jarego chloropiryfos posiada 2
rejestracje, a chloropiryfos metylowy jest w 1
insektycydzie. Te insektycydy nie mogą być już
stosowane w rzepaku jarym, co wynika z terminu
siewu i wschodów roślin oraz zagrożenia przez
szkodniki.
Insektycydy zawierające chloropiryfos oraz
chloropiryfos metylowy w związku z decyzją UE
można będzie stosować w rzepaku ozimym tylko
do 16 kwietnia 2020 r.
Po tym terminie insektycydy zawierające
chloropiryfos oraz chloropiryfos metylowy będą
musiały być utylizowane przez wyspecjalizowane i
koncesjonowane firmy, co będzie generowało duże
koszty.
Źródło: komunikat prasowy KZPRiRB

Spotkanie z posłem PE - Krzysztofem Jurgielem
Spotkanie z posłem Parlamentu Europejskiego
Krzysztofem Jurgielem odbyło się w dniu 20.01.2020
roku z inicjatywy Federacji Gospodarki Żywnościowej
i uczestniczyli w nim przedstawiciele organizacji
branżowych sektora rolno - spożywczego, w tym
Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju i
Krajowej Izby Biopaliw.
Krzysztof Jurgiel przedstawił informacje dotyczące
prac PE w zakresie: zaawansowania prac nad WPR,
funduszy w budżecie UE na restrukturyzację
przemysłu przetwórczego, ASF i ptasiej grypy,
Europejskiego Zielonego Ładu oraz inicjatywy
BIOEAST w obszarze badań i informacji.
Prace PE nad pakietem legislacyjnym WPR (COM
392/2018, COM 393/2018, COM 394/2018) zostaną
zakończone w czerwcu 2020 r. Najważniejsza sprawa
do ustalenia to wysokość koperty finansowej na WPR
oraz wyrównanie płatności obszarowych pomiędzy
poszczególnymi państwami. Fundusze w budżecie UE
na restrukturyzację przemysłu przetwórczego
znajdują się w działaniach PROW, programach

operacyjnych Polityki Spójności oraz w programie
badawczo-rozwojowym.
ASF i ptasia grypa wymagają wprowadzenia
środków nadzwyczajnych oraz programów
weterynaryjnych.
W dn. 11.12.2019r. Komisja Europejska
przedstawiła Komunikat
w Sprawie
Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ). Odpowiada on
za problemy ocieplenia, zmian klimatu, zagrożenia
zagładą gatunków żyjących na naszej planecie,
zanieczyszczenia i dewastowania lasów i oceanów.
EZŁ jest to strategia na rzecz wzrostu. Polska
zgłosiła w PE projekt rezolucji wskazując na
zagrożenia dla rozwoju naszego kraju. Projekt
rezolucji został odrzucony przez PE.
Inicjatywa BIOEAST miała na celu zwiększenie
udziału UE – 13 w programach ramowych na
badania i innowacje w rolnictwie w tym
biogospodarce. Polska była inicjatorem tej
inicjatywy.
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Notowania
Średnie ceny produktów rzepakowych w Polsce 20.I– 26.I.2020

Złote

Złote

Wg MRiRW

Produkt

Cena netto [PLN/t]

Zmiana roczna [%]

Nasiona rzepaku

1690

1,6

Olej rafinowany

3661

10,2

Śruta
Makuch

835
861

-11,5
-17,3
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Ceny nasion rzepaku w Polsce [PLN/t]

2016/2017

2017/2018
2018/2019
2019/2020

Ceny oleju rzepakowego w Polsce [PLN/t]

2016/2017

2017/2018
2018/2019
2019/2020
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Notowania
SKUP nasion rzepaku
Wg MRIRW (tys. ton)

Okres

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

Ilość

Sezon 2016/2017

1838

Sezon 2017/2018

2272

Sezon 2018/2019

2158

Grudzień 2019

152

Kurs EUR
[PLN]
(NBP)

Dostawa

Cena
[Euro/t]

Cena
[PLN/t]

Luty’20

393,5

1692,44

Maj ‚20

396

1703,20

Sierpień’20

381,25

1639,76

Listopad’20

384

1651,58

4, 3010

NOTOWANIA MATIF na RZEPAK

Źródło: ZMP.de
REDAKCJA: Joanna Wróblewska
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ul. Wspólna 56
00-684 Warszawa
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