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IX Forum Producentów Rzepaku
18 lutego w ramach targów Polagra odbyło
się kolejne IX juŜ Forum Producentów
Rzepaku, które finansowo wsparło PSPO.
Tym razem obrady toczyły się pod
przewodnim tematem „Rzepak – Potencjalne Źródło Białka”.

prof. dr hab Iwona Bartkowiak Broda –
IHAR, Adam Tański – Izba ZboŜowoPaszowa, prof. dr hab. Michał Jerzak – Katedra Ekonomiki Gospodarki śywnościowej UP
w Poznaniu.

Uczestnicy debaty zgodnie uznali, Ŝe nie ma
Forum otworzył minister rolnictwa i rozwoju praktycznych moŜliwości osiągnięcia stanu
wsi Pan Marek Sawicki, który podkreślił samowystarczalności Polski pod względem
znaczenie rzepaku dla krajowego rolnictwa. produkcji białka paszowego. Uczestnicy
dyskusji uznali jednocześnie za konieczne
Referaty tematyczne dotyczyły problematyki
poszukiwanie alternatywnych źródeł białka
produkcji białka roślinnego o czym mówił
roślinnego celem ograniczania udziału śruty
prof. dr hab. Jerzy KsięŜak IUNG w Pułasojowej w materiałach paszowych.
wach, natomiast prof. dr hab. Franciszek
Brzóska z Instytutu Zootechniki w Balicach Za bezdyskusyjnie wiodące w zaopatrzeniu
omówił moŜliwości zastąpienia importowanej produkcji zwierzęcej w białko roślinne
uznano pasze rzepakowe, które wymagają
śruty sojowej śruta rzepakową.
jednak dalszego udoskonalania w toku prac
Znaczenie odpowiedniego doboru odmiany
hodowlanych ukierunkowanych na zmniejrzepaku dla jego plonowania przedstawił
szania ilości włókna.
w swoim referacie dyrektor COBORU prof.
dr hab. Edward S. Gacek.
Za jedno z uzupełniających źródeł białka
roślinnego obok pasz rzepakowych uznano
Po wyczerpaniu programu w części refebiałko pochodzące z roślin strączkowych.
ratowej odbyła się debata ‘Czy Polska moŜe
Podkreślano równieŜ znaczenie tych roślin
byś samowystarczalna w produkcji białka?’,
jako wartościowego elementu płodozmianu
której moderatorem była redaktor Karol
wpływającego korzystnie na plonowanie
Bujoczek.
rzepaku.
W debacie uczestniczyli m.in.: Mariusz
Lech Kempczyński
Olejnik – KZPR, Lech Kempczyński – PSPO,
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Briefing kardiologiczny
W
` ramach kampanii „Pokochaj olej
rzepakowy” rozpoczął się wiosenny cykl
spotkań z dziennikarzami.
23 lutego w warszawskiej restauracji
Biosfera, słynącej z kuchni zdrowej
i ekologicznej, odbył się briefing kardiologiczny poświęcony diecie w profilaktyce
chorób serca.
Spotkanie miało formę dyskusji wybitnych
kardiologów, którą moderowała znana
dziennikarka Dorota Wellman.
Prof. dr hab. Wiktor B. Szostak z Instytutu
śywności i śywienia uzasadniał szczególną rolę oleju rzepakowego w diecie
niskocholesterolowej, natomiast prof. dr
hab. Artur Mamcarz z Kliniki Kardiologicznej na Solcu podkreślał znaczenie
kwasów omega-3 dla wydłuŜenia Ŝycia.
Dziennikarze Ŝywo interesowali się
róŜnymi produktami ułoŜonymi na stole
zdrowia i ich wpływem na obniŜenie
cholesterolu. Po briefingu mieliśmy okazję
usłyszeć 17 wywiadów z profesorami,
które emitowały rozgłośnie radia Eska,
Wawa i Vox. Informację nt. wartości oleju
rzepakowego w opinii ekspertów podała
teŜ Polska Agencja Prasowa, a za nią
liczne portale internetowe. Temat zaciekawił teŜ dziennikarki m.in. miesięczników
takich jak Olivia, Twój Styl i Pani.

Dyskusji prof. W. Szostka
i prof. A. Mamcarza
przysłuchują się
dziennikarze

Ewa Myśliwiec w dyskusji
z Dorotą Welmann na temat
skojarzeń Polaków nt. rzepaku

Ewa Myśliwiec

Rośnie indeks światowych cen olejów
W styczniu 2012 roku wartość indeksu
światowych cen olejów i tłuszczów (FAO)
wzrosła w stosunku do grudnia ub.r. Była
jednak niŜsza w porównaniu z analogicznym okresem w 2011 roku – podali
analitycy Banku BGś.

Wśród
przyczyn zwyŜki cen moŜna
`
wskazać wysoki popyt importowy na oleje
palmowy i sojowy, sezonowy spadek
produkcji
oleju
palmowego
oraz
oczekiwania co do mniejszej podaŜy
eksportowej oleju sojowego.

br. jego wartość była niŜsza o 16 proc.
w odniesieniu do analogicznego okresu
w 2011 roku.

Ogólnie globalne ceny Ŝywności od
czerwca 2011 roku pozostawały w tendencji spadkowej. W styczniu 2012 roku
Warto
dodać,
Ŝe
choć
wartość
indeksu
Indeks światowych cen olejów i tłuszczów
po raz pierwszy od wielu miesięcy
w styczniu 2012 roku osiągnął poziom światowych cen olejów i tłuszczów od odnotowano ich wzrost.
234 punktów, co oznacza wzrost w ujęciu miesięcy kształtuje się na bardzo wysokich historycznie poziomach, w styczniu PSPO na podst. portal spoŜywczy.pl za
miesięcznym o 6 punktów, czyli 3 proc.
BGś
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Ceny rzepaku będą raczej stabilne
Nic
` nie wskazuje na to, Ŝeby obecna cena
rzepaku w znaczący sposób spadła, albo
gwałtownie wzrosła, na co liczą niektórzy
– powiedział portalowi farmer.pl Juliusz
Młodecki, wiceprezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku.
W sprawie cen oczywiście wiele będzie
zaleŜeć od przebiegu pogody, ale realne
kontrakty zawierane są na poziomie
1800-2000 zł/t netto. Jaka będzie cena
w Ŝniwa to moŜna się przejrzeć notowaniom giełdy MATIF. Globalnie rzepak
wygląda zdecydowanie lepiej w porównaniu do poprzedniego sezonu, co nie
będzie bez znaczenia dla cen, ale naleŜy
pamiętać, Ŝe zima się jeszcze nie
skończyła – podkreśla Młodecki.

Nie da się tego ukryć. Ubiegły rok był
specyficzny. W całej Europie zebrano ok
3 proc. mniej rzepaku, a w Polsce nawet
do 25 proc. mniej nasion. Tradycyjne
rejony uprawy, a więc północna Wielko-

polska, województwo kujawsko-pomorskie, cała północno-zachodnia Polska
zebrała mało rzepaku i to przełoŜyło się
na wyŜsze ceny – dodaje Młodecki.
PSPO na podst. farmer.pl

Porównanie cen rzepaku MATIF vs MRiRW
w sezonie 2011/12 [PLN/t]
Opracowanie PSPO na podst. Euronext, MRiRW, NBP

Ubiegły rok był bardzo korzystny pod
względem cenowym. Ten sezon teŜ
zapowiada, Ŝe na rynku rzepaku nie
będzie łatwo.

MG kontynuuje politykę biopaliwową
Ministerstwo Gospodarki przekazało Działania te związane są m.in. z:
swoją odpowiedź na wystąpienie Koalicji
podwyŜszaniem dopuszczalnej zawarNa Rzecz Biopaliw.
tości biokomponentów w paliwach
ciekłych (benzyn z dodatkiem biokom16 grudnia 2011 r. Zarząd Krajowej Izby
ponentów do 10%),
Biopaliw wystosował w imieniu Koalicji Na
ułatwieniami w realizacji Narodowych
Rzecz Biopaliw (współtworzonej przez
Celów Wskaźnikowych ,
KIB wraz z Polskim Stowarzyszeniem
wprowadzaniem mechanizmów wsparProducentów Oleju i Krajowym Zrzeszecia, które będą skutecznie wspierały
niem Producentów Rzepaku) wystąpienie
rozwój tego rynku.
do Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra
Gospodarki Waldemara Pawlaka w zwią- Odnosząc się do kwestii transpozycji
zku z niedawno rozpoczętą kadencją przepisów dyrektywy 2009/28/WE w spraParlamentu RP i kontynuacją pracy na wie promowania stosowania energii ze
stanowisku Wicepremiera i szefa resortu źródeł
odnawialnych
zmieniającej
gospodarki.
w Ministerstwie przygotowano projekt
załoŜeń projektu ustawy o zmianie ustawy
Ministerstwo
Gospodarki podkreśliło, Ŝe
`
o biokomponentach i biopaliwach
konsekwentnie realizuje działania mające
ciekłych. Wprowadza on m.in. przepisy
na celu stworzenie jak najlepszych warundotyczące kryteriów zrównowaŜonego
ków dla funkcjonowania krajowego rynku
rozwoju i systemu weryfikacji ich
biokomponentów i biopaliw ciekłych.
spełnienia. Obecnie trwa analiza uwag

zgłoszonych do projektu w ramach
Komitetu stałego Rady Ministrów. Nowa
wersja
przedmiotowego
projektu
w najbliŜszym czasie zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Komitet.
Podkreślenia wymaga równieŜ fakt, Ŝe
w MG trwają prace nad projektem
rozporządzenia, będącego realizacją
upowaŜnienia ustawowego zawartego
wart. 37a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006
r. o biokomponentach i biopaliwach
ciekłych. Przewiduje się, Ŝe przedmiotowe
rozporządzenie, określające szczegółowe
warunki, sposób i tryb przyznawania
dofinansowania na promocję wytwarzania
i wykorzystania biokomponentów i biopaliw ciekłych, wejdzie w Ŝycie w połowie
bieŜącego roku.
PSPO na podst. KIB
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Ceny nasion rzepaku w Polsce [PLN/t]
opracowanie PSPO na podst. Biuletynu MRiRW

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

Średnie ceny produktów rzepakowych
w Polsce 13 – 19 II
wg MRiRW
Cena netto
Produkt
Zmiana [%]
[PLN/t]
Nasiona
1993
-0,7
rzepaku
Olej
4538
0,0
rafinowany
Śruta

715

+8,8

Makuch

853

+0,1

Notowania MATIF na rzepak (FOB)
z dn. 28 II
wg Euronext
Kurs EUR
Cena
Cena
Dostawa
[PLN]
[EUR/t]
[PLN/t]
(NBP)
Maj’12

456,50

1900,41

Sierpień’12

439,00

Listopad’12

434,25

1807,78

Luty’13

429,25

1786,97

4,1630

1827,56

Notowania róŜne
wg FAMMU/FAPA, Orlen
Produkt

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

Jednostki

Cena

[USD/t]

604

[EUR/t]

977

Nasiona rzepaku
CIF marzec Hamburg
16 II
Olej rzep. sur. FOB
maj/lipiec Rotterdam
23 II
BIO 100
PKN Orlen 29 II

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

BIO ON PKN Orlen 29 II

4419
4469

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

Biodiesel

ON

2011-01-25

5,56

5,79

2011-02-01

5,56

5,79

2011-02-08

5,56

5,76

2011-02-14

5,56

5,75
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