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Nieprawdziwe informacje NSZZ RI „Solidarność”
W związku z opublikowaniem przez
NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” stanowiska w sprawie rzekomego
sprowadzania do Polski rzepaku
z terenów Czarnobyla, PSPO przeprowadziło w tej sprawie wywiady
z wszystkimi członkami, będącymi
jednocześnie wiodącymi przetwórcami na
rynku rzepaku i przerabiającymi ok. 95%
krajowej produkcji.

rzepaku z Ukrainy w tym sezonie.
Niewielkie ilości, które są sprowadzane
aktualnie zza wschodniej granicy podlegają restrykcjom wwozu na teren Unii
Europejskiej, a tym samym podlegają
szczególnej kontroli na granicy polskoukraińskiej i muszą posiadać dokumenty
odnośnie jakości potwierdzone przez
instytucje akredytowane w UE, które są
weryfikowane przez służby celne.

Rozpowszechnianie przez NSZZ RI
„Solidarność” informacji typu "zatruty
rzepak z Czarnobyla" wprowadza w błąd
opinię publiczną i wywołuje niepokój
konsumentów o jakość produktów
finalnych, czyli olejów i margaryn. Godzi
to nie tylko w producentów marek
spożywczych, ale może doprowadzić do
zahamowania skupu rzepaku w związku
z zagrożeniem spadku sprzedaży
polskiego oleju rzepakowego, a także
Jak wynika z informacji zebranych od Nieprawdziwa jest zatem informacja
pasz rzepakowych.
członków PSPO zdecydowana większość jakoby do Polski był sprowadzany rzepak
zakładów tłuszczowych nie kupuje wcale skażony.
PSPO

Integrowana ochrona i bezpieczeństwo
zdrowotne rzepaku
Zasady integrowanej ochrony roślin
powinny być bezwzględnie stosowane
przez wszystkich producentów rzepaku
w Unii Europejskiej już od 1 stycznia
2014 r. Obowiązek ten wynika z art. 14
dyrektywy 2009/128/WE, której to postanowienia zostały wdrożone przepisami
ustawy z 8 marca 2013 r. o środkach
ochrony roślin i rozporządzeniem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18
kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań
integrowanej ochrony roślin.

wnych dotyczących integrowanej produkcji i ochrony rzepaku, a także zagadnień
dotyczących różnych metod ochrony
rzepaku, wskazując jednocześnie na
możliwości i ograniczenia wynikające
z ich stosowania. Autorzy zwracają
uwagę na prawidłowe zrozumienie zasad
integrowanej ochrony rzepaku mającej
na celu ograniczanie i zapobieżenie
ujemnym skutkom nadmiernej, a czasami także nieracjonalnej chemizacji
produkcji rolnej, co legło u podstaw
powstania wymienionych aktów praPonieważ obowiązki te dotyczą również
wnych.
producentów rolnych dostarczających
rzepak do zakładów tłuszczowych, Ochrona roślin powinna polegać przede
Polskie Stowarzyszenie Producentów wszystkim na zapobieganiu rozwojowi
Oleju wydało w ostatnich dniach lipca br. agrofagów oraz przeciwdziałaniu ich
publikację pt. „Integrowana ochrona i masowym pojawom i nie może ograbezpieczeństwo zdrowotne rzepaku”, niczać się tylko do zwalczania szkodnika
będącą VI tomem serii „Teraz rzepak, czy choroby, które w danej chwili
występują. W całokształcie ochrony
Teraz olej”.
mieści się szereg po sobie następująNad przygotowaniem monografii pracocych zabiegów ochronnych i pielęgnawał zespół 14 autorów pod redakcją
cyjnych, a właściwe gospodarowanie
naukową prof. dr hab. Wojciecha
zaczyna się znacznie wcześniej –
Budzyńskiego.
jeszcze przed uprawą rzepaku (zapoPublikacja stanowi swoiste kompendium biegawczo, profilaktycznie) – oraz
najbardziej aktualnych unormowań praw czasie od zasiewu aż do zbioru.

Dodatkowo w książce omówiono też
problematykę bezpieczeństwa zdrowotnego rzepaku, gdyż upowszechnienie
takiej wiedzy wśród rolników to także
wkład w minimalizację ryzyka zagrożenia
bezpieczeństwa konsumentów.
Publikację „Integrowana ochrona i bezpieczeństwo zdrowotne rzepaku” dostawcy rzepaku do zakładów tłuszczowych
będących członkami PSPO mogą
otrzymać już teraz bezpłatnie w poszczególnych olejarniach.
Dodatkowo można ją zamówić w PSPO
lub pobrać w wersji elektronicznej ze
strony www.pspo.com.pl
Ewa Myśliwiec
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NCW na lata 2013-2018
23 lipca br. Rada Ministrów wydała
rozporządzenie w sprawie Narodowych
Celów Wskaźnikowych na lata 20132018 przedłożone przez Ministra
Gospodarki.
Narodowe Cele Wskaźnikowe (NCW)
określają minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych
w ogólnej ilości paliw i biopaliw ciekłych
zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie, liczony według

wartości opałowej. Zgodnie z ustawą
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, Rada Ministrów co 3 lata wyznacza NCW na kolejne 6 lat, biorąc pod
uwagę możliwości surowcowe i wytwórcze. Wydając rozporządzenie dotyczące
NCW rząd brał pod uwagę możliwości
surowcowe i wytwórcze, branżę paliwową oraz przepisy Unii Europejskiej,
a konkretnie dyrektywę PE i Rady
2009/28/WE, która określa, że do 2020 r.

udział energii odnawialnej w transporcie
powinien osiągnąć poziom 10%.
W latach 2013-2018 wysokość NCW
będzie wynosić:
2013 r. – 7,10%
2014 r. – 7,10%
2015 r. – 7,10%
2016 r. – 7,10 %
2017 r., - 7,80 %
2018 r. – 8,50 %.
PSPO na podst. premier.gov.pl

‘Oilseeds & Oils 2013’
W dniach 9-11 października odbędzie się
w Istambule V międzynarodowa konferencja 'Oilseeds & Oils 2013' organizowana przez APK-Inform Agency mająca
na celu podsumowanie wyników
minionego sezonu oraz dyskusję nad
możliwymi scenariuszami nowego roku.
Tematycznymi sekcjami nadchodzącej
konferencji będą:
Charakterystyka głównych krajów
eksportujących nasiona oleistych

i oleje roślinnych w sezonie 2012/
2013 (Ukraina, Rosja, Bułgaria,
sje) - poświęcony praktycznym aspeArgentyna, Brazylia, UE, Turcja, etc.)

ktom handlu nasionami oleistych

Prognozowane kierunki eksportowe i olejami roślinnymi do Chin, Egiptu,
dla surowców oleistych i pochodnych Indii i Iranu!
(Turcja, Indie, Chiny, Iran, Irak, etc.)
Zapraszamy do wzięcia udziału! Więcej
Siły napędowe światowego handlu informacji:
olejów roślinnych: Opinia ekspertów. http://www.apk-inform.com/en/
Po raz pierwszy zostanie zorganizo- conferences/oo2013/about
wany okrągły stół (zamknięte dysku- PSPO

IV Gdańska Giełda Zboża
18 lipca 2013 r. w Gdańsku na Dworze
Artusa w Gdańsku odbyła się IV edycja
Gdańskiej Giełdy Zboża.
Spotkanie, które stanowi doskonałą
okazję do nawiązania kontaktów biznesowych, z roku na rok cieszy się coraz
większym zainteresowaniem. W tegorocznym udział wzięło ponad 400 osób
z około 190 firm handlowych, młynów
i producentów pasz – firm europejskich i krajowych działających na
rolniczych rynkach surowcowych. Na
spotkaniu PSPO reprezentowane było
przez Agnieszkę Słodową.
Więcej informacji: www.gdgz.pl
PSPO
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Ceny nasion rzepaku w Polsce [PLN/t]
opracowanie PSPO na podst. Biuletynu MRiRW

Średnie ceny produktów rzepakowych
w Polsce 15 – 21 VII
wg MRiRW
Cena netto
Produkt
Zmiana [%]
[PLN/t]
Nasiona
1545
-15,0
rzepaku
Olej
3769
-3,5
rafinowany
Śruta

1048

-13,0

Makuch

bd

bd

Polski handel zagraniczny
wg MRiRW [t]
Nasiona rzepaku

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

I-IV 2012

I-IV 2013

Eksport

21 007

93 284

Import

173 264

73 016

Olej rzepakowy

I-IV 2012

I-IV 2013

Eksport

31 135

63 719

Import

32 118

25 897

Notowania MATIF na rzepak (FOB)
z dn. 16 VII
wg Euronext
Kurs EUR
Cena
Cena
Dostawa
[PLN]
[EUR/t]
[PLN/t]
(NBP)

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

Sierpień’13

386,75

1654,82

Listopad’13

387,25

Luty’14

389,00

1664,45

Maj’14

388,50

1662,31

4,2788

1656,96

Notowania różne
wg FAMMU/FAPA, Orlen
Produkt
Nasiona rzepaku
CIF lip/sierp Hamburg
18 VII
Olej rzep. sur. FOB
sierp Rotterdam
25 VII
BIO 100
PKN Orlen 1 VIII
BIO ON PKN Orlen 7 VIII
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Jednostki

Cena

[USD/t]

495

[EUR/t]

730

[PLN/m3]
netto
[PLN/m3]
netto
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4283

