PASZE RZEPAKOWE

poekstrakcyjna śruta i makuch rzepakowy
Stosując pasze rzepakowe zyskujesz:
doskonały substytut śruty sojowej, bogatszy w aminokwasy
siarkowe, w tym w metioninę i cystynę
niższe koszty żywienia zwierząt
wyższą wydajność mleczną krów
wysokie dobowe przyrosty masy ciała zwierząt rzeźnych
poprawę składu chemicznego tłuszczu i wartości dietetycznej
mleka i mięsa

Proces produkcyjny

1,8 mln ton

MAGAZYNOWANIE

UPRAWA RZEPAKU

pasz rzepakowych

800 tys. ton

Produkcja
oleju rzepakowego

W Polsce produkowane jest co roku około 1,8 mln ton wysokobiałkowych pasz rzepakowych
– niestety prawie 800 tys. ton poekstrakcyjnej śruty rzepakowej wciąż znajduje nabywców
poza granicami naszego kraju.

TŁOCZENIE

Główne kierunki eksportu śruty rzepakowej to przede wszystkim Niemcy, Dania, Hiszpania, Niderlandy,
gdzie rzepak jest tam docenionym źródłem nie tylko oleju, ale również wartościowego białka paszowego.

Czy tak musi być
1000 kg/100%

400 kg/40%

600 kg/60%

OLEJ RZEPAKOWY:
ŻYWNOŚĆ

Śruta rzepakowa stanowi w wielu przypadkach realną, dostępną
na miejscu i wytwarzaną z polskiego surowca alternatywę
dla importowanej śruty sojowej!

PASZE RZEPAKOWE

BIOPALIWA

2,6
60% rzepaku to cenny paszowy komponent wysokobiałkowy!

mln
ton

śruta sojowa

W 2020 roku sprowadzono do Polski
ponad 2,6 mln ton śruty sojowej. Skalę
tak dużego importu śruty sojowej może
ograniczyć zwiększone wykorzystanie
krajowych źródeł białka, w tym przede
wszystkim śruty rzepakowej.*
*Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej szacuje się, że ok. 95% śruty sojowej
w handlu międzynarodowym stanowi śruta
wytworzona z roślin genetycznie modyfikowanych.

Pasze rzepakowe są szansą na zwiększenie opłacalności
chowu i produkcji zwierzęcej!**
Produkcja rzepaku w Polsce wynosi ponad 3 mln ton rocznie
Powierzchnia uprawy to około 1 mln ha
Rzepak to najważniejsza roślina oleisto-białkowa
uprawiana na szeroką skalę w Polsce
To również niezwykle ważna uprawa
w prawidłowej agrotechnice
(przerwanie monokultur zbożowych)

**cena 1 kg białka pochodzącego ze śruty rzepakowej jest tańsza niż 1 kg białka pochodzącego z importowanej śruty sojowej
(zawartość białka w śrucie rzepakowej to ok. 36%)

Śruta rzepakowa może z powodzeniem być stosowana w znacznie większej,
niż dotychczasowa, skali w szczególności w żywieniu bydła i trzody chlewnej.
Największy potencjał w wykorzystaniu śruty rzepakowej jest przy skarmianiu krów mlecznych.
Już obecnie wiele mleczarni preferuje surowiec pochodzący od krów żywionych paszami bez GMO.
Ten trend wydaje się będzie sprzyjał polskiej śrucie rzepakowej, więc warto aby już teraz
krajowe rolnictwo podążało za tą tendencją!

Misją Polskiego Stowarzyszenia
Producentów Oleju, stojącą u podstaw
naszych działań jest wykorzystanie
potencjału pasz rzepakowych z korzyścią
dla rozwoju obszarów wiejskich
oraz całej gospodarki krajowej.
Jako cenny komponent paszowy,
śruta rzepakowa i makuch znajdują
coraz szersze zastosowanie w chowie
zwierząt gospodarskich, stanowiąc
lokalnie wytwarzaną z polskich surowców
alternatywę dla importu
„białka paszowego”.

Wszystkich hodowców i pasjonatów rolnictwa
zachęcamy do lektury strony

www.paszerzepakowe.pl,

gdzie nie brakuje cennych porad i opinii ekspertów
w zakresie żywienia zwierząt

