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O oleju rzepakowym w Bielsku Białej

1Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju
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00-131 Warszawa

tel.: 22 313 07 88

fax.: 22 436 39 66

e-mail: biuro@pspo.com.pl
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28 września miała miejsce konferencja
naukowa w Bielsku Białej pt. „Żywność,
żywienie i zdrowie” organizowana przez
Polskie Towarzystwo Dietetyczne. PSPO było
partnerem tej konferencji. Dyrektor biura
PSPO Ewa Myśliwiec wygłosiła wykład pt.
„Fakty i mity nt. oleju rzepakowego”, który
spotkał się z dużym zainteresowaniem. Była
to dobra okazja by ponad 150 dietetyków
usłyszało zarówno o wymiernych korzyściach
jakie przynosi regularne spożywanie oleju
rzepakowego, jak również by obalid mity
jakie krążą m.in o rafinacji.
Oprócz wykładu uczestnicy konferencji mogli
spróbowad świeżo wytłoczonego oleju
rzepakowego oraz otrzymad broszury z
pogłębionymi artykułami eksperckim nt.
oleju rzepakowego. Mimo zakooczenia
kampanii „Pokochaj olej rzepakowy” PSPO
będzie dalej upowszechniad wartości oleju
rzepakowego, a kolejne spotkanie z
dietetykami zaplanowano na listopad br.

Źródło: Ewa Myśliwiec

http://www.pspo.com.pl/
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Biopaliwa transportowe – podsumowanie konferencji KIB
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W dniu 27 września 2018 roku na terenie Centrum
Bankowo-Finansowego Nowy Świat przy ul. Nowy
Świat 6/12 Stowarzyszenie Krajowa Izba Biopaliw
(KIB) zorganizowało konferencję branżową
pt. „Biopaliwa transportowe – szanse, zagrożenia,
wyzwania”, której celem było zapoznanie
uczestników z najbardziej aktualnymi informacjami
dotyczącymi biopaliw oraz zapewnienie platformy
dyskusji na temat nowych kierunków i wyzwao
związanych z regulacjami prawnymi, technologiami
oraz trendami gospodarczymi i politycznymi, które
towarzyszą poszczególnym ogniwom łaocucha
dostaw biopaliw w kraju, jak i w Unii Europejskiej.
Pierwsza częśd konferencji, którą oficjalnie otworzył
Prezes Zarządu Krajowej Izby Biopaliw, Zygmunt
Gzyra, obejmowała analizę okoliczności, które
skłaniają i powinny skłaniad świat ku ograniczeniu
emisji gazów cieplarnianych w transporcie, co w
wizjonerskiej prezentacji przedstawił dr Marcin
Popkiewcz, analityk megatrendów. Temat
środowiskowego znaczenia źródeł odnawialnej
energii w transporcie kontynuował dr Michał
Borychowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu. Legislacyjne fundamenty, które kształtują
krajową branżę biopaliw, zwłaszcza w kontekście
nowelizowanej dyrektywy o promowaniu stosowania
energii ze źródeł odnawialnych (REDII)
przedstawił Tomasz Paoczyszyn, Naczelnik Wydziału
Biokomponentów, Biopaliw Ciekłych i Innych Paliw
Odnawialnych Departamentu Energii Odnawialnej i
Rozproszonej w Ministerstwie Energii.
Grzegorz Maziak z Information Market
zaprezentował perspektywy dla sektora
z uwzględnieniem różnych scenariuszy związanych z
prognozowaną konsumpcją paliw oraz istniejącymi
mechanizmami regulacji rynku, jak opłata zastępcza
czy współczynnik redukcyjny.
Następnie Ewa Abramiuk-Lété z European Fuel
Oxygenates Association przedstawiała rolę, jaką do
odegrania w dekarbonizacji transportu mogą mied

paliwa wysokooktanowe. W kolejnej
prezentacji Alicja Rysztowska ze zrzeszającego
europejskich wytwórców bioetanolu ePURE
prezentowała znaczenie tego biopaliwa w kontekście
ambitnych założeo europejskiej legislacji.
Zagadnienia związane z certyfikacją biopaliw pod
kątem zrównoważonego rozwoju i wyzwao
nałożonych dyrektywą ILUC syntetycznie
omówiła Barbara Smerkowska z DEKRA.
Zwieoczeniem konferencji była debata ekspercka z
udziałem Prezesa Krajowej Izby Biopaliw Zygmunta
Gzyry, Prezesa Polskiej Organizacji Przemysłu i
Handlu Naftowego Leszka Wieciecha, Dyrektora
Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej prof. Andrzeja Kowalskiego, Partnera
Kancelarii KDCP Krzysztofa Rutkowskiego oraz
Tomasza Paoczyszyna, Naczelnika Wydziału
Biokomponentów, Biopaliw Ciekłych i Innych Paliw
Odnawialnych Departamentu Energii Odnawialnej i
Rozproszonej w Ministerstwie Energii. Dyskusję
moderował prowadzący całośd konferencji Dyrektor
Generalny Krajowej Izby Biopaliw Adam Stępieo.
Debata objęła tak ważne tematy, jak gotowośd
branży wytwórczej do spełnienia istotnej roli w
wypełnieniu wyśrubowanych wymagao dotyczących
wykorzystania energii odnawialnej w transporcie, z
uwzględnieniem potencjału polskiego rolnictwa w tej
kwestii czy problem klasyfikacji surowców w
kontekście ryzyka pośredniej zmiany użytkowania
gruntów w aktach delegowanych do nowelizowanej
dyrektywy RED. Podczas dyskusji podniesiono
również aspekt krajowej legislacji związanej z branżą
energii odnawialnej w transporcie, kierunków jej
kreowania oraz klarowności rozwiązao dla
realizujących obowiązki w tym zakresie podmiotów
paliwowych.
Na zakooczenie Adam Stępieo po krótkim
podsumowaniu podziękował uczestnikom oraz
prelegentom i zamknął oficjalnie konferencję.

Źródło: KIB
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1 października 2018 r. odbyło się uroczyste
podpisanie porozumienia między Krajową Radą
Drobiarstwa – Izbą Gospodarczą (KRD-IG) a
Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i
Roślin Białkowych. Porozumienie dotyczy m.in.
prowadzenia wspólnych działao w zakresie
wykorzystania w żywieniu drobiu rzepaku oraz śruty
rzepakowej jako znakomitej alternatywy dla soi
pochodzącej z importu. Ceremonii towarzyszyła
debata z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jana Krzysztofa Ardanowskiego, koncentrująca się na
potrzebie poszukiwania nowych rozwiązao w
żywieniu drobiu w kontekście zrównoważonego
rozwoju polskiego rolnictwa. Spotkanie było
pierwszym krokiem do realizacji projektu, który
zapewni Polsce tzw. bezpieczeostwo białkowe, czyli
możliwośd wykorzystywania w żywieniu drobiu białka
z krajowych upraw.

Konferencję w Centrum Prasowym
Międzynarodowych Targów Poznaoskich otworzył
Minister Jan Krzysztof Ardanowski, który omówił
wyzwania przed jakimi stoi polskie rolnictwo oraz
podkreślił, jak ważne jest dla kraju bezpieczeostwo
białkowe.

Po przemówieniu Ministra Adam Stępieo, Dyrektor
Generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów
Oleju, wygłosił prelekcję na temat rzepaku jako
podstawowego źródła białka pozyskiwanego z
rodzimych upraw oraz jego zastosowania w sektorze
drobiarskim w Polsce.

Kolejnym punktem spotkania była debata, w której
udział wzięli Jan Krzysztof Ardanowski – Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Piotr Kulikowski – Prezes
Zarządu KRD-IG oraz Juliusz Młodecki – Prezes
Zarządu KZPRiRB. Spotkanie zakooczyło się
oficjalnym podpisaniem porozumienia między KRD-IG
a KZPRiRB, dotyczącego m.in. prowadzenia
wspólnych działao w zakresie poszukiwania nowych i
wykorzystania istniejących krajowych źródeł białka,
ze szczególnym uwzględnieniem rzepaku oraz śruty
rzepakowej. Dokument zakłada również wymianę
doświadczeo w obszarze dostępności rodzimego
białka paszowego i jego wykorzystania przez różne
gatunki drobiu oraz wspólne inicjatywy, służące
popularyzacji krajowych źródeł białka paszowego
wśród hodowców i producentów drobiu. Ważnym
punktem są również wspólne wystąpienia wobec
organów administracji rządowej w przedmiotowym
obszarze.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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– Misją KRD-IG jest działanie na rzecz ochrony
interesów polskich rolników oraz przetwórców, w tym
w szczególności uczestników łaocucha produkcji
paszowej i drobiarskiej. Oficjalne nawiązanie
współpracy z KZPRiRB pozwoli nam wspólnie dbad o
rozwój polskiego sektora rolno-spożywczego poprzez
wspieranie rodzimej produkcji rzepaku oraz
opracowywanie optymalnych rozwiązao w żywieniu
drobiu. Rzepak jest często niedocenianym źródłem
białka. My dostrzegamy jego potencjał i chcemy
zachęcad hodowców oraz producentów drobiu, by
wykorzystywali produkt, który stanowi
pełnowartościową, krajową alternatywę dla
importowanej soi. Jednak aby ten projet odniósł
sukces, konieczna jest współpraca między
przedstawicielami sektora rolno-spożywczego oraz
wsparcie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Potrzebne jest zwiększenie dostępności surowca
zawierającego białko w cenach konkurencyjnych w
stosunku do zagranicznych rynków. Należy również
pochylid się nad kwestią budowania fundamentu
naukowego, który pozwoli opracowywad nowe
receptury i technologie, umożliwiające jak najbardziej
efektywne wykorzystywanie białka krajowego
w żywieniu drobiu.

By osiągnąd ten cel, konieczna jest współpraca
między ośrodkami badawczo-naukowymi a
hodowcami i producentami pasz.
Następnym niezbędnym krokiem jest realizacja
inwestycji, które pozwolą na wprowadzenie tych
receptur oraz technologii na skalę przemysłową.
Wówczas będzie można mówid o pełnym sukcesie
przedsięwzięcia. W ramach porozumienia będziemy
wspólnie z KZPRiPB podejmowad inicjatywy,
przybliżające nas do tego celu – skomentował
wydarzenie Piotr Kulikowski, Prezes KRD-IG.

Źródło: KZPRiRB

Główny Urząd Statystyczny podał przedwynikowy
szacunek głównych ziemiopłodów rolnych
i ogrodniczych w 2018 r. Jak oceniana jest
wydajność w tym suchym roku takich upraw jak
rzepak, ziemniak i burak cukrowy?
GUS ocenił, że powierzchnia uprawy rzepaku
i rzepiku w bieżącym roku (sezon 2017/2018)
zmniejszyła się w porównaniu do roku ubiegłego
o około 8 proc. i wyniosła ponad 0,8 mln ha. Zbiory
rzepaku oszacowano na ok. 2,2 mln t, tj. o około 20
proc. mniej od ubiegłorocznych.

Ciąg dalszy na następnej stronie

GUS: Zbiory rzepaku niższe o 20%
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Wykopki ziemniaczane jeszcze trwają, ale już
prognozuje się, że zbiory będą niże o 19 proc.
i wyniosą ok. 7,4 mln t. Areał uprawy wynosi z kolei
0,3 mln ha. Plony oceniono na 248 dt/ha i mają byd
one niższe o ok. 11 proc. od ubiegłorocznych.
Zbiory buraka cukrowego również trwają. - Stan
plantacji jest dobry (z wysoką zawartością cukru w
korzeniach), pozwala na szacowanie dośd wysokich
plonów, chod nieco niższych od ubiegłorocznych –
podaje GUS.

Powierzchnia uprawy buraka kształtuje się w tym
roku na poziomie podobnym jak w roku ubiegłym, bo
jedynie o 1 proc. wyższym, czyli wynosi ponad 0,2
mln ha.
-Wysokośd plonów buraka cukrowego oszacowano
niżej od ubiegłorocznych o ok. 10 proc. - na poziomie
609 dt/ha. Zbiory z koeli na ok. 14,3 mln t tj. o 9 proc.
mniej od uzyskanych w 2017 r. – poinformował
Urząd.

Źródło: Farmer.pl

GUS: Zbiory rzepaku niższe o 20%

Systemy zapewniania jakości według GMP+

W dniu 9 października br. w Warszawie odbyło się
seminarium „Feed&Food Safety: From Control to
Assurance to Responsible Chain” organizowane
przez GMP+ International. Spotkanie otworzył
Dyrektor Zarządzający Johan Den Hartog, który
podkreślił, że Polska jest trzecim co do wielkości po
Holandii i Niemczech krajem w zakresie certyfikacji
GMP+. W wydarzeniu wzięli udział przedstawicie
różnych sektorów związanych z paszami oraz
żywnością a także prelegenci z wielu organizacji
branżowych, w tym Polskiego Stowarzyszenia
Producentów Oleju. Seminarium cieszyło się dużym
zainteresowaniem i przyciągnęło ok. 150

uczestników, którzy wzięli
udział w dyskusji dotyczącej
różnych aspektów jakości pasz
oraz żywności a także różnych
standardów dostępnych na rynku
w zależności od wybranego
surowca.

Źródło: PSPO
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https://www.syngenta.pl/uprawy/rzepak/sy-iowa-f1
https://www.syngenta.pl/uprawy/rzepak/sy-iowa-f1
https://www.syngenta.pl/uprawy/rzepak/sy-iowa-f1
https://www.syngenta.pl/uprawy/rzepak/sy-iowa-f1
https://www.syngenta.pl/uprawy/rzepak/sy-iowa-f1
https://www.syngenta.pl/uprawy/rzepak/sy-iowa-f1.
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Średnie ceny produktów rzepakowych w Polsce  10.IX– 16.IX.2018
Wg MRiRW

Produkt Cena netto [PLN/t] Zmiana roczna [%]

Nasiona rzepaku 1638 2,8

Olej rafinowany 3270 -5,2

Śruta 913 21,7

Makuch 994 22,7

Ceny nasion rzepaku w Polsce [PLN/t]

Ceny oleju rzepakowego w Polsce [PLN/t]
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Notowania MATIF na rzepak (FOB)

z dn. 26.X.2018

Wg Euronext

Dostawa
Cena

[Euro/t]

Kurs EUR 

[PLN] 

(NBP)

Cena

[PLN/t]

Listopad’ 18 374,00

4, 3125

1612,88

Luty’ 19 375,75 1620,42

Maj’ 19 376,00 1621,50

Sierpień’ 19 370,00 1595,63

SKUP nasion rzepaku 

Wg MRIRW  (tys. ton)

Okres Ilość

Sezon 2016/2017 1838

Sezon 2017/2018 2272

Lipiec 2018-Wrzesień 2018 834

Wrzesień 2018 155

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju
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