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Generalnie mijający sezon naleŜy zaliczyć do 
niesprzyjających dla uprawy rzepaku. Wobec 
trwających jeszcze Ŝniw zbyt wcześnie jest 
określanie wielkości plonu i zbioru rzepaku 
poniewaŜ moŜe to być obciąŜone duŜym 
błędem. 

Mimo, Ŝe Ŝniwa rzepakowe przebiegają  
w nienajlepszych raczej warunkach  to jakość 
nasion nie jest najgorsza. MoŜna jedynie 
zanotować podwyŜszony poziom ich 
wilgotności oraz nieco więcej, niŜ zazwyczaj,  

zanieczyszczeń organicznych. Zaolejenie 
nasion jest nieco niŜsze niŜ w zeszłym roku. 

Jak dotychczas skup nasion przebiega bez 
większych zakłóceń. Poziom cen skupu jest 
wyŜszy niŜ w ubiegłym roku o nawet ok. 500 
zł na 1 tonie  co sprawia, Ŝe rzepak pozostaje 
nadal bardzo atrakcyjną rośliną dla rolników.  

Średnia cena w zaleŜności od bazy wynosi 
ok. 1800 zł. Jest to poziom znacznie wyŜszy 
od malejących obecnie cen notowanych na 
giełdzie MATIF (najbliŜszy kontrakt wyniósł 
wczoraj 1660 zł), co oznacza, Ŝe równieŜ na 
rynku krajowym ceny powinny nadal obniŜać 
się. 

Podobnie jak w latach poprzednich atutem tej 
uprawy pozostaje pewność zbytu jej nasion  
w przyszłym sezonie. 

PSPO 

 
 
 
Na posiedzeniu 28 lipca br. została 
opublikowana ostatnia – 6 seria opinii EFSA 
odnoszących się do oświadczeń 
zdrowotnych z art. 13 rozporządzenia (WE) 
nr 1924/2006. 

Publikacja ta stanowi zakończenie ponad trzy 
letniej pracy ekspertów. Od 2008 r. EFSA 
zaopiniowała 2758 oświadczeń zdrowotnych 
określając, czy zostały one poparte odpowie-
dnimi dowodami naukowymi. 

Wyniki ocen były korzystne mniej więcej w 1 
przypadku na 5 i odnosiły się m.in. do 
kwasów tłuszczowych i ich wpływu na układ 
krąŜenia, np. „kwasy ALA i LA (zawarte  
w oleju rzepakowym) wpływają na utrzyma-
nie prawidłowego poziomu cholesterolu we 
krwi”. 

W grudniu Komisja Europejska zamierza 
przedstawić rozporządzenie przyjmujące 
opinie EFSA. Stosowanie oświadczeń pomóc 
ma europejskim  konsumentom  w  dokony-
waniu świadomych wyborów dotyczących ich 
diety. 

 

 

 

 

 

Kalendarz  EFSA: 

 1 października 2009, 521 oświadczeń  
w 94 opiniach, 

 25 lutego 2010, 416 oświadczeń w 31 
opiniach, 

 19 października 2010, 808 oświadczeń  
w 75 opiniach, 

 8 kwietnia 2011, 442 oświadczeń w 63 
opiniach, 

 30 czerwca 2011, 536 oświadczeń  
w 73 opiniach, 

 28 lipca 2011, 35 oświadczeń w 5 
opiniach. 

Więcej informacji: www.efsa.europa.eu  

Agnieszka Słodowana podst. EFSA 
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W sezonie 2011/12 zbiory rzepaku  
w Unii Europejskiej prognozowane są na 
18,88 mln t. Oznacza to ich spadek 
zarówno w stosunku do poprzedniego 
sezonu – 20,58 mln t, jak i do średniej  
z ostatnich pięciu lat.  

Największe zmniejszenie produkcji 
nasion rzepaku przewidywane jest 
 w Niemczech – z 5,75 mln t w ubiegłym 
sezonie do 4,45 mln t w obecnym. 
Mniejsze zbiory odnotuje poza tym: 
Polska – spadek z 2,08 mln t do 1,8 mln 
t, Rumunia (0,77 mln t wobec 0,94 mln t 
sezon wcześniej) oraz Dania (0,5 mln t  
w porównaniu do 0,58 mln t w poprze-
dnim sezonie).  

Niewielki wzrost produkcji będzie miał 
natomiast miejsce we Francji – 4,92 mln 
t wobec 4,82 mln t sezon wcześniej 
(francuskie Ministerstwo Rolnictwa 
prognozuje zbiory rzepaku w wysokości 
5 mln t)  oraz  w  Wielkiej  Brytanii wzrost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z 2,23 mln t w ubiegłym sezonie do 2,43 
mln t. Zbiory w Czechach szacowane są na 
tym samym poziomie co sezon wcześniej, 
tj. 1,05 mln t. 

Gorsze wyniki zbiorów w UE mogą 
oznaczać wzrost importu. Prognozowany 
przywóz  to  3,10  mln t  wobec  2,72  mln t 

sezon wcześniej. Zapasy nasion rzepaku 
obniŜą się i na koniec sezonu progno-
zowane są na 1,1 mln t w porównaniu do 
ich poziomu początkowego w wysokości 
1,5 mln t. 

PSPO na podst.: FAMMU/FAPA za 

Reuters 

 

   Spadek unijnej produkcji rzepaku 

źródło:  FAMMU/FAPA 
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Średnie ceny produktów rzepakowych 
                  w Polsce 25 – 31 VII   wg MRiRW 

Produkt Cena netto 
[PLN/t] 

Zmiana [%] 

Nasiona 
rzepaku 

1833 +0,1 

Olej 
rafinowany 

4286 -0,9 

Makuch 764 -8,0 
 

Średnie ceny netto śruty rzepakowej 
                        w Polsce [PLN/t]         wg PSPO 

Region 1 VIII 8 VIII 

Północ 673 684 

Południe 655 663 
 

Notowania MATIF na rzepak (FOB)  
                               z dn. 10 VIII     wg Euronext 

Dostawa 
Cena  

[EUR/t] 

Kurs EUR 
[PLN] 
(NBP) 

Cena  
[PLN/t] 

Listopad’11 405,75 

4,0923 

1660,45 

Luty’11 400,25 1637,94 

Maj’12 397,00 1624,64 

Sierpień’12 383,25 1568,37 
 

Notowania róŜne wg FAMMU/FAPA, Orlen, 
Rafineria Trzebinia, e-petrol.pl 

Produkt Jednostki Cena 

Nasiona rzepaku sierp. 
CIF Hamburg 28 VII 

[USD/t] 663 

Olej rzep. sur. FOB 
list/stycz Rotterdam  

4 VIII 
[EUR/t] 960 

BIO 100 
PKN Orlen 11 VIII 

[PLN/m3] 
netto 

3390 

BIO ON PKN Orlen  
11 VIII 

[PLN/m3] 
netto 

3790 
 

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

Data Biodiesel ON 

2011-07-13 4,38 4,91 

2011-07-20 4,49 4,94 

2011-07-27 4,49 5,03 

2011-08-10 4,36 5,05 

 

 

 
 

 
 

  

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 


