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Pod koniec stycznia zostało opublikowane 
Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) 
nr 68/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.  
w sprawie katalogu materiałów paszowych. 

Jest to aktualizacja wcześniejszej wersji 
Katalogu z 2011 r. przyjętej Rozpo-
rządzeniem (UE) nr 575/2011, jednak ze 
względu na duŜą liczbę zmian, dla 
zachowania spójności i jasności zdecydo-
wano o zastąpieniu tego dokumentu. 

W pracach nad Katalogiem brali udział 
przedstawiciele europejskich sektorów 
paszowych, m.in. FEDIOL oraz PSPO. 

Zmiany obejmują dodanie nowych pozycji 
procesów obróbki i materiałów paszowych 
oraz poprawę istniejących pozycji, 
 

 

w szczególności dotyczących pochodnych 
olejów i tłuszczów. 

Ponadto zmiany dotyczą maksymalnej 
zawartości zanieczyszczeń chemicznych 
wynikających z procesu produkcyjnego lub 
stosowania substancji pomocniczych  
w przetwórstwie. 

Materiały paszowe, które zostały opatrzone 
etykietą zgodnie z wcześniejszą wersją 
Katalogu mogą być w obrocie do 19 sierpnia 
2013. 

Stosowanie tego Rozporządzenia nie jest 
obowiązkowe, ale naleŜy jednak zaznaczyć, 
Ŝe większość podmiotów działających na 
rynku zastosuje się do jego zasad. 

Materiały paszowe, które nie będą oznako-
wane zgodnie z wymogami Rozporządzenia, 
powinny być zarejestrowane na stronie UE 
www.feedmaterialsregister.eu  oraz naleŜy 
zagwarantować, Ŝe są one wolne od 
chemicznych zanieczyszczeń. 

Prace nad kolejną modyfikacją Katalogu 
Materiałów Paszowych powinny się rozpo-
cząć jesienią br. 

Agnieszka Słodowa  

 

Trwa okres posiedzeń Wojewódzkich 
Zespołów ds. PDOiR, które ustalają Listy 
Odmian Zalecanych do Uprawy. Głównymi 
kryteriami branymi pod uwagę są wysokość 
i stabilność plonowania oraz po doświad-
czeniach ubiegłego roku - zimotrwałość. 

Celem tworzenia List Odmian Zalecanych 
jest wskazanie najlepszych dla danego 
regionu odmian wśród wielu wpisanych do 
Krajowego Rejestru Odmian oraz jeszcze 
obszerniejszego Wspólnotowego Katalogu 
Odmian Roślin Rolniczych Unii Europej-
skiej. 

W ubiegłym roku Centralny Ośrodek 
Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi 
Wielkiej uruchomił na swojej stronie 
www.coboru.pl/DR/index.aspx bezpłatną 
aplikację, ułatwiającą rolnikom ze 
wszystkich regionów wybór odmiany. 

Wyszukiwarka gromadzi listę odmian roślin 
rekomendowanych do uprawy w poszcze-
gólnych województwach oraz charaktery-
stykę tych odmian. Daje teŜ moŜliwość 
szybkiego porównania ich cech. 

Agnieszka Słodowa na podst. PAP 
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8 lutego 2013 roku USDA opublikowało 
comiesięczne szacunki oraz prognozy 
zbiorów oleistych w tym soi na świecie. 

Wg USDA w sezonie 2012/13 produkcja 
oleistych będzie na poziomie około 466,9 
mln ton tj. 1,1 mln ton więcej niŜ 
zakładano na początku stycznia dzięki 
przeszacowaniu w górę globalnej 
produkcji soi oraz w większym stopniu 
słonecznika.  

Globalne szacunki oraz prognozy 
produkcji słonecznika wzrosły o 0,5 mln 
ton do 36,4 mln ton dzięki poprawie ocen 
dla Rosji i Kazachstanu.  

Globalne prognozy zbiorów soi w ciągu 
miesiąca zwiększono tylko nieznacznie  
z 269,41 mln ton do 269,5 mln ton, 
poniewaŜ straty prognoz zbiorów soi  
w Argentynie zostały zrekompensowane 
przez wzrost w Brazylii.  

Nie zmieniły się szacunki produkcji soi  
w USA, ale wzrośnie jej przerób  
i spoŜycie, co będzie skutkować mniej-
szymi niŜ zakładano przed miesiącem 
zapasami po koniec sezonu.  

Bilans soi na świecie 2012/2013 (mln ton) 

Kraj 
Zapasy 
począt. 

Produkcja Import Przerób  SpoŜycie Eksport 
Zapasy 

końcowe 

Brazylia 12,97 83,50 0,19 36,90 40,10 38,40 18,16 

USA 4,61 82,06 0,54 43,95 47,21 36,61 3,40 

Argentyna 18,10 53,00 0,00 37,30 38,95 10,90 21,25 

Chiny 15,92 12,60 63,00 65,65 76,83 0,30 14,39 

UE27 0,70 0,95 11,30 11,80 12,70 0,03 0,22 

Japonia 0,15 0,22 2,75 1,89 2,92 0,00 0,20 

 Meksyk 0,07 0,20 3,35 3,57 3,60 0,00 0,02 

Świat 55,25 269,50 96,55 232,06 262,32 98,86 60,12 

Źródło: WASDE    
 

W Brazylii przewiduje się rekordowe 
zbiory soi na poziomie 83,5 mln ton 
(wzrost o 1 mln ton wobec poprzedniego 
miesiąca dzięki wyŜszym plonom, na 
które miała poprawa stanu nawodnienia 
gleby) wobec 66,5 mln ton sezon 
wcześniej.  

USDA zmniejszyło prognozy dla Argenty-
ny do 53 mln ton (-1,9% wobec poprze-
dniego miesiąca) wobec 40,1 mln ton 
sezon wcześniej.  

Ponadto, zmniejszono globalne pro-
gnozy przerobu i spoŜycia soi w sezonie 
2012/13 wobec poprzedniego miesiąca, 
co będzie skutkować 1,1% wzrostem 
zapasów pod koniec bieŜącego sezonu. 

Raport dostępny jest na stronie: 
www.usda.gov/ 
oce/commodity/wasde/latest.pdf  

PSPO na podst. FAMMU/FAPA za 
WASDE 

 
 
 
 
6 lutego br. w Brukseli obradował Komitet 
Zarządzający ds. Oliwy z Oliwek. 

Podczas głosowania nie uzyskano 
kwalifikowanej opinii w sprawie zmian 
zarządzania kontrolą jakości oliwy oraz 
jej oznakowania w ramach propozycji KE 
dot. „Planu Działania” dla sektora.  

Dalsze kroki poczyni zatem Komisja. 
Oczekuje się pisemnej propozycji KE  
w której będzie wymagane od państw 
członkowskich zapewnienia minimum 
jednej kontroli dla kaŜdej partii 1000 ton 
oliwy sprzedawanej w granicach pań-
stwa.  Zmiana  będzie  równieŜ  wymagać 

 opublikowania rezultatów testów przez 
system standaryzacji. 

Posunięcie jest elementem „Planu 
Działania” dla sektora oliwy z oliwek 
opublikowanego 18 czerwca 2012 roku,  
a mającego na celu eliminację oszustw 
oraz poprawę jakości oliwy.  

Nowe zasady oznakowania opakowań  
z oliwy z oliwek powinny wskazywać na 
pochodzenie oliwy, a pojemniki być 
dobrze zabezpieczone.  

Nowe przepisy powinny wejść w Ŝycie 1 
stycznia 2014 roku. 

  

 

 

 

 

 
Przedstawiciele Komisji wyrazili pogląd, 
Ŝe postęp w kwestii standaryzacji jakości 
oliwy zaleŜy od ustaleń na forum 
międzynarodowej Rady ds. Oliwy. 

PSPO na podst. FAMMU/FAPA za Agra 
Facts No 11-13 

Komisja w spr. zarządzania kontrolą oliw 

Wzrost szacunków zbiorów oleistych 
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Średnie ceny produktów rzepakowych 
w Polsce 4 – 10 II 

wg MRiRW 

Produkt 
Cena netto 

[PLN/t] 
Zmiana [%] 

Nasiona 
rzepaku 

1948 -4,3 

Olej 
rafinowany 

4166 0,0 

 Śruta 1101 -1,3 

Makuch 1274 -+0,3 
 

Notowania MATIF na rzepak (FOB)  
z dn. 20 II 

wg Euronext 

Dostawa 
Cena  

[EUR/t] 

Kurs EUR 
[PLN] 
(NBP) 

Cena  
[PLN/t] 

Maj’13 474,00 

4,1602 

1971,93 

Sierpień’13 436,00 1813,84 

Listopad’13 433,00 1801,36 

Luty’14 432,00 1797,20 
 

Notowania róŜne  
wg FAMMU/FAPA, Orlen 

Produkt Jednostki Cena 

Nasiona rzepaku  
CIF luty/marz Hamburg  

31 I 
[USD/t] 650 

Olej rzep. sur. FOB 
marz/kwiec Rotterdam  

14 II 
[EUR/t] 910 

BIO 100 
PKN Orlen 21 II 

[PLN/m3] 
netto 

4390 

BIO ON PKN Orlen 21 II 
[PLN/m3] 

netto 
4440 

 

Średnie ogólnopolskie  
ceny detaliczne [PLN/l]           

wg e-petrol.pl 

Data B100 ON 

2013-01-30 5,09 5,45 

2013-02-06 5,19 5,48 

2013-02-13 5,15 5,49 

2013-02-20 5,19 5,59 

 

 

  
 

 
 

    

opracowanie PSPO na podst. Biuletynu MRiRW 

Ceny nasion rzepaku w Polsce [PLN/t] 

Ceny oleju rzepakowego w Polsce [PLN/t] 

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

opracowanie PSPO na podst. Biuletynu MRiRW 


