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Komunikat prasowy PSPO: Kolejny rekord przerobowy na rynku rzepaku powinien być
przyczynkiem do przyspieszenia prac nad nowelizacją ustawy o biopaliwach
Przerób rzepaku w 2021 roku w zrzeszonych w Polskim
Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłoczniach wyniósł
łącznie 3,28 mln ton wobec 3,15 mln ton nasion
w 2020 roku. Branża olejarska skupiona w PSPO
kolejny raz podwyższa własny rekord pod tym
względem. Na tak efektywną kontynuację trendu
wzrostowego w ilości przetwarzanych nasion miały
wpływ zarówno dobre zbiory rzepaku w sezonie
2020/2021, jak również dalsza integracja sektora
w ramach Stowarzyszenia i dołączenie kolejnych
przetwórców.
Polska nie tylko pozostaje wśród wiodących krajów UE
pod względem uprawy i przetwarzania rzepaku oraz
produkcji oleju, ale efektywnie skraca dystans do
Francji i Niemiec umacniając swoją pozycję na
wspólnotowym podium producentów i przetwórców
rzepaku. Jako jedyne z tego grona państwo nie tylko
zwiększyliśmy powierzchnię zasiewów rzepaku, która
w 2021 roku według danych ARiMR wyniosła ponad
970 tys. hektarów, ale poprawiliśmy średni plon. Co
nie zwykle ważne dla przetwórców wzrósł również
średni poziom zaolejenia tym samym przerywając

tendencję spadkową obserwowaną przez poprzednie
3 lata. Rekordowy przerób nasion umożliwił
zwiększenie w 2021 roku produkcji oleju surowego do
1,32 mln ton, a więc o 67 tys. ton w porównaniu do
roku 2020. Do 40% (z 37%) z tej produkcji wzrósł
udział oleju rafinowanego, którego łączna podaż przez
Członków PSPO wyniosła 525 tys. ton.
„Po przekroczeniu po raz pierwszy w 2020 roku
przerobu rzepaku powyżej 3 mln ton, branża olejarska
ponownie wzmacnia swoją pozycję w sektorze
przetwórstwa rolno-spożywczego. Rzepak stał się
jedną
ze
specjalizacji
polskiego
rolnictwa,
a wytwarzanie oleju rzepakowego i biopaliw, gdzie
trafia większość naszej produkcji, to znakomity
przykład na to, że cele klimatyczne wynikające
z unijnych dyrektyw można realizować poprzez
wzmacnianie swojego rolnictwa i gospodarki” –
powiedział Mariusz Szeliga, Prezes Zarządu Polskiego
Stowarzyszenia Producentów Oleju.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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„Przy obecnej koniunkturze cenowej na rynku rzepaku
krajowy przerób nasion przez Członków PSPO istotnie
przyczynia się do stabilizacji sytuacji w rolnictwie
w tych jakże niestabilnych czasach. Ponad 100 tys.
gospodarstw uprawia rzepak w Polsce i warto w tym
kontekście zadbać o to, aby rolnicy mieli pewność
zbytu po cenach zapewniających opłacalność

produkcji. Apelujemy w tym kontekście do Rządu
o szybkie działania legislacyjne dotyczące rynku
biopaliw, ponieważ brakuje obecnie kluczowych
rozwiązań prawnych na 2023 rok, a kolejne zbiory
rzepaku już przecież za kilka miesięcy” – podsumował
Adam Stępień, Dyrektor Generalny PSPO.
Źródło: PSPO

O właściwościach oleju rzepakowego w pismach specjalistycznych
W tym roku PSPO ponownie prowadzi działania we
współpracy z redakcjami prasy specjalistycznej.
Eksperckie materiały ukażą się w Gazecie Lekarskiej,
wydawanej przez Naczelną Izbę Lekarską, która trafia

na adresy domowe lekarzy w Polsce w nakładzie aż
170 000 egzemplarzy. Artykuły ukażą się również w
pismach dla dietetyków, takich jak Food Forum
i
Współczesna
Dietetyka.
Źródło: PSPO
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Działania promocyjne w telewizji i Internecie
8 lutego 2022 roku nasz ekspert opowiadał
o właściwościach oleju rzepakowego, a w kuchni
zostały przygotowane pyszne ciasta z jego
wykorzystaniem.
Klaudia Wiśniewska, dietetyk kliniczny przedstawiła
jakimi cennymi właściwościami charakteryzuje się
olej rzepakowy, Wspomniała także o szerokim
wachlarzu zastosowań jaki ma on do zaoferowania
w kuchni, nie tylko do przygotowania różnego
rodzaju dań, ale także jego sposobu wykorzystania
m.in. do smażenia, gotowania oraz pieczenia np. jako
alternatywa dla masła, które jest źródłem
nasyconych kwasów tłuszczowych. Taka zmiana
będzie pozytywnie wpływać na utrzymanie tzw.
"dobrego cholesterolu" ze względu na wysoką
zawartość nienasyconych kwasów tłuszczonych
w oleju rzepakowym.
Wszystkie materiały są dostępne do obejrzenia na
stronie: tutaj

Źródło: PSPO

Prowadzimy także działania promocyjne oleju
rzepakowego z wykorzystaniem narzędzia jakim
jest natywne video on-line.
17 lutego br. w programie Onet Rano od kuchni
Adriana Marecka w rozmowie z Odetą Moro
pokazywała widzom jak przygotować ziołowe
arancini smażone na oleju rzepakowym oraz
cytrynowy majonez na bazie oleju rzepakowego.
Obie prowadzące przekazały też szereg informacji
o korzystnym wpływie oleju rzepakowego na
zdrowie.
Podobne materiały filmowe są publikowane
w programach: Haps!, WP Smacznego oraz
Reportaż Smaker.pl. Zaplanowano wyświetlenia
ok. 1,5 mln razy wszystkich video.
Zachęcamy do obejrzenia materiału Onet Rano od
kuchni, a także wyczekiwać publikacji pozostałych
programów i zainspirować się do przygotowania
pysznych dań z olejem rzepakowym!
Materiał jest dostępny do obejrzenia tutaj
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Średnie ceny produktów rzepakowych w Polsce 14–20 II 2022
Wg MRiRW

Produkt

Cena netto [PLN/t]

Zmiana roczna [%]

Nasiona rzepaku

3 104

69,9

Olej rafinowany

6 373

62,8

Śruta

1 357

9,3

Makuch

-

-

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. 28 II 2022
Wg Euronext

SKUP nasion rzepaku
Wg MRIRW (tys. ton)
Okres

Ilość

Sezon 2018/2019

2158

Sezon 2019/2020

2584

Sezon 2020/2021

2625

Styczeń 2022

133,43

Kurs EUR
[PLN]
(NBP)

Dostawa

Cena
[Euro/t]

Cena
[PLN/t]

Maj’22

755,50

3 543,97

Sierpień’22

666,75

3 127,66

Listopad’22

659,25

3 092,48

Luty’23

653,50

3 065,50

4,6909

NOTOWANIA MATIF na RZEPAK

Źródło: ZMP.de
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