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XIV Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych – podsumowanie
Jakie rośliny oleiste uprawiać w ramach Europejskiego
Zielonego Ładu: rzepak, soję czy słonecznik? Na to
pytanie szukaliśmy odpowiedzi podczas XIV Forum
Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, które
odbyło się 26 stycznia 2022 r. w Centrum Transferu
Wiedzy i Informacji im. Leona Janty-Połczyńskiego
w Minikowie. Organizatorami wydarzenia byli
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Minikowie (KPODR), Krajowe Zrzeszenie Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych (KZPRiRB) oraz Polskie
Stowarzyszenie Producentów Oleju (PSPO). Jak
podkreślił w trakcie otwarcia Pan Ryszard Kamiński –
Dyrektor KPODR, o ważności tematu przewodniego
Forum
świadczyła
frekwencja
uczestników.
W wydarzeniu wzięło udział 350 osób, z czego 300
uczestniczyło w formie zdalnej.
Europejski Zielony Ład przez najbliższe lata
zdeterminuje działania rolników związane z uprawą
roślin oleistych i białkowych. Ważne jest zatem, aby
realny kształt rozwiązań prawnych związanych
z ochroną środowiska był dla rolników do
zaakceptowania.

Podczas Forum przekazano podziękowania dla prof. dr
hab. Marka Mrówczyńskiego z Instytutu Ochrony
Roślin – PIB w Poznaniu za współpracę i realizację
działań umożliwiających przedłużenie możliwości
stosowanie zapraw nasiennych, co przyczyniało się do
utrzymania powierzchni uprawy rzepaku w Polsce.
Następnie głos zabrał Pan Jan Krzysztof Ardanowski,
Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa
i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP. Wskazał
on, że obowiązkiem osób i instytucji odpowiedzialnych
za rolnictwo jest znalezienie takich rozwiązań, które
nie spowodują drastycznych strat w polskim
rolnictwie. Podkreślił także konieczność znalezienia
odmian odpornych na różnego rodzaju patogeny oraz
odmian dobrze plonujących w polskich warunkach, tak
aby nie doszło do spadku produkcji żywności.
Podejście Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do
założeń Europejskiego Zielonego Ładu, w kontekście
rozwoju
rolnictwa
i
zapewnienia
Polsce
bezpieczeństwa żywnościowego zaprezentowała Pani
Nina Dobrzyńska – Dyrektor Departamentu Klimatu
i Środowiska.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu powołała się na
informacje przekazane przez Komisarza Unii
Europejskiej do spraw rolnictwa Pana Janusza
Wojciechowskiego podczas posiedzenia Senackiej
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisarz zaznaczył,
że EZŁ w rolnictwie największe wymagania stawia
przed krajami Europy Zachodniej, w której jest
największa intensyfikacja produkcji rolnej. Zwrócił też
uwagę, że w ciągu ostatnich 10 lat ubyło w Unii
Europejskiej około 4 mln gospodarstw, a EZŁ ma temu
przeciwdziałać.
Wskazała również na znaczenie
uprawy rzepaku i roślin bobowatych w realizacji
wyzwań unijnych strategii jak również na korzystanie
doradztwa oraz z osiągnięć hodowli roślin
i doświadczalnictwa.
W dalszej części spotkania głos zabrał prof. dr hab.
Marek Mrówczyński, który wskazał na rosnące
znaczenie uprawy soi i słonecznika w Polsce. Podkreślił
jednak, udział powierzchni rzepaku w strukturze
upraw. Przedstawiając przyszłościowe kierunki
w
ochronie
oleistych
podkreślił
znaczenie
integrowanej produkcji roślin oraz rolnictwa
precyzyjnego, które jest sposobem na optymalizację
wykorzystania środków ochrony roślin. Omawiając nie
chemiczne metody ochrony roślin Profesor zwrócił
uwagę na takie elementy jak: odpowiedni płodozmian
i agrotechnikę, wykorzystywanie kwalifikowanego
materiału siewnego oraz odmian odpornych
i tolerancyjnych na agrofagi, zrównoważone
nawożenie jak również ochronę organizmów
pożytecznych i zapylaczy. Zaznaczył także znaczącą
rolę doradztwa we wdrażaniu integrowanej ochrony
roślin i innowacji w agrotechnice. Profesor wskazał na
wzrost zagrożenia presją chwastów, chorób
i szkodników w uprawie rzepaku, soi i słonecznika,
szczególnie w ujęciu wzrostu areału uprawy tych
dwóch ostatnich gatunków. Podkreślił, że zużycie
środków ochrony roślin w Polsce jest niższe od
średniej unijnej oraz przedstawił prognozy IOR-PIB
w zakresie możliwości ograniczenia zużycia
pestycydów.

Możliwość tą uzależnił od rozwoju hodowli
odpornościowej. Odniósł się także do ekoschematów
zaplanowanych w Planie Strategicznym WPR i zwrócił
uwagę na zbyt mały areał przewidziany do objęcia
pomocą w ramach systemu Integrowanej Produkcji
oraz biologiczną ochronę upraw. Wskazał jednocześnie
na zbyt niską stawkę płatności w tym ostatnim
ekoschemacie.
Kolejnym prezentującym był Pan Paweł Kaczmarek –
Członek Rady Fundacji Rozwoju Rolnictwa „Terra
Nostra”, której zadaniem jest promowanie i szerzenie
praktyk w zakresie rolnictwa regeneracyjnego.
W swoim wystąpieniu podkreślił jak cennym
czynnikiem wytwórczym w rolnictwie jest gleba,
prezentując zrównoważony system zarządzania jej
zasobami, szczególnie w kontekście wykorzystania
metod biologicznych. Jak podkreślił, gleba to
swoistego rodzaju ocean życia, ponieważ w 1 g
zdrowej gleby znajduje się 1 mld bakterii tzn. około 3 t
na hektarze. W dalszej części prelegent zaprezentował
uwarunkowania agrotechniczne uprawy rzepaku, soi
i słonecznika również w ujęciu płodozmianu. Wskazał
także na konieczność stosowania mieszanek
międzyplonów przed uprawą soi i słonecznika.
Kolejnym punktem programu była dyskusja panelowa.
Prowadził ją Pan Adam Stępień Dyrektor Generalny
PSPO. W debacie uczestniczyli Panowie: Juliusz
Młodecki – Prezes Zarządu KZPRiRB, Janusz Łojewski –
Prezes Zarządu Agrolok, dr hab. Roman Kierzek, prof.
IOR-PIB w Poznaniu, dyrektor IOR-PIB oraz Przemysław
Szubstarski – Prezes Zarządu Corteva Agriscience
Poland Sp. z o.o.
Rozmawiano o trendach uprawy rzepaku, soi
i słonecznika. Prezes Młodecki wskazał, że w Polsce
powoli zbliżamy się do górnej granicy racjonalnej
powierzchni uprawy rzepaku, która wg niego wynosi
1,1-1,2 mln ha. Cały czas rośnie zainteresowanie
uprawą soi i słonecznika, w wartościach
bezwzględnych nie jest on może spektakularny,
natomiast w ujęciu procentowym jest znaczący.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Zdaniem
prezesa
Młodeckiego
rzepak
w najbliższych latach będzie miał dominującą rolę na
rynku roślin oleistych, ze względu na jakość oleju, jak
również na ogromną rolę jaką pełni on na rynku
biopaliw
oraz
–
jako
źródło
śruty
i makuchu - na rynku paszowym. O szansach na rozwój
uprawy soi mówił także Prezes Łojewski. Wskazywał na
duże szanse na wzrost areału uprawy soi jak i jej
plonowania. Podkreślił znaczenie tej rośliny jako źródła
białka paszowego. O trendach przy doborze odmian
rzepaku
mówił
w dalszej części dyskusji Prezes Szubstarski. Wymieniał
poziom plonowania oraz wartość zaolejenia jako
kluczowe
parametry
decydujące
o wyborze danej odmiany. Wskazał na wprowadzenie
odmian tolerancyjnych na zgniliznę twardzikową, co
zapewnia wzrost plonów przy wszystkich systemach
ochrony.
Jako
kolejny
w dyskusji głos zabrał Dyrektor IOR-PIB prof.
dr hab. Roman Kierzek przedstawiając znaczenie
odmian tolerancyjnych na czynniki biotyczne
i abiotyczne. Wskazywano także na konieczność dopłat
do kwalifikowanego materiału siewnego cechującego
się
wyższą
tolerancją
na
choroby
i szkodniki, co pozwoli na zmniejszenie liczby
wykonywanych zabiegów ochronnych. Rozmawiano
także o samowystarczalności białkowej kraju oraz o
konieczności wprowadzenia narodowego celu
wskaźnikowego
określającego
wykorzystanie
surowców
non
GMO
w
produkcji
pasz. Temat ten poruszany był także przez uczestników

czatu. Podkreślono ponadto konieczność nowelizacji
ustawy o funduszach promocji artykułów rolnospożywczych, tak aby umożliwić promocję uprawy i
produktów przerobu słonecznika w ramach Funduszu
Promocji Roślin Oleistych.
Na podstawie przebiegu dyskusji toczącej się podczas
XIV Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
sformułowano wnioski i rekomendacje dla rozwoju
uprawy roślin oleistych i białkowych w Polsce w dobie
wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu:
1. Wprowadzenie dopłat to kwalifikowanego materiału
siewnego odmian roślin tolerancyjnych na czynniki
biotyczne i abiotyczne.
2. Zwiększenie dopłat na biologiczną ochronę roślin
i integrowaną produkcję.
3. Zwiększenie powierzchni ekoschematów na rośliny
oleiste cenne dla płodozmianu.
4. Przyspieszenie i uproszczenie prac nad rejestracją
ŚOR dopuszczonych do stosowania w uprawie soi i
słonecznika.
5. Przyjęcie od 3 do 5 letniego okresu przejściowego
dla osiągnięcia 50% udziału krajowych źródeł białka
w produkcji pasz. Wyróżnikiem powinien być udział
pasz bez GMO.
6. Racjonalne podejście do kwestii wycofywania ŚOR.
7. Edukacja rolników w celu stosowania nowych
technologii w rolnictwie i wdrażania technologii
innowacyjnych.
Źródło: KZPRiRB
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Okresowe zmiany w podatku VAT w rolnictwie
Uchwalona przez Sejm 13 stycznia 2022 r.
i skierowana do prac Senatu RP ustawa o zmianie
ustawy o podatku od towarów i usług (druki sejmowe
poselskiego projektu ww. ustawy nr 1905, 1914, druk
senacki nr 618) przewiduje czasową obniżkę stawek
podatku VAT w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca
2022 r.:
• na żywność objętą obecnie stawką podatku VAT
5% – do stawki 0%
• na paliwa silnikowe, tj. olej napędowy,
biokomponenty stanowiące samoistne paliwa,
benzynę silnikową, gaz skroplony LPG – ze stawki
23% do stawki 8%
• na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię
ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję
rolniczą (takie jak: środki poprawiające właściwości
gleby, stymulatory wzrostu oraz niektóre podłoża
do upraw) – ze stawki 8% do stawki 0%
• na gaz ziemny – do stawki 0%,
• na energię elektryczną i energię cieplną – do
stawki 5%.
Nie ulega zmianie 7 % stawka zwrotu ryczałtu podatku
VAT dla rolników ryczałtowych.
Stawka 0 % na żywność obejmuje towary wymienione
w poz. 1–18 załącznika nr 10 do ustawy, inne niż
klasyfikowane w grupowaniu usługi związane
z wyżywieniem (PKWiU 56).
Oznacza to, że przy sprzedaży przez producentów
rolnych rozliczających się z VAT na zasadach ogólnych
w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca br. będzie
obowiązywała 0 % stawka VAT od sprzedawanych
produktów rolnych wymienionych w poz. 1- 18 zał. 10
do ustawy VAT, w szczególności: warzyw (CN 07),

owoców i orzechów jadalnych (CN 08), zbóż (CN10),
nasion i owoców oleistych; ziaren, nasion i owoców
różnych; roślin przemysłowych lub leczniczych; słomy
i pasz – wyłącznie przeznaczonych do spożycia przez
ludzi (CN ex 12), produktów mleczarskich; jaj ptasich;
miodu naturalnego; jadalnych produktów pochodzenia
zwierzęcego, gdzie indziej indziej niewymienionych ani
niewłączonych (CN 04) oraz ryb i skorupiaków,
mięczaków i pozostałych bezkręgowców wodnych –
z wyłączeniem homarów i ośmiornic oraz innych
towarów objętych CN 0306 – CN 0308 (CN ex 03).
Przy sprzedaży nie wymienionych w poz. 1 – 18 zał. nr
10 do ustawy VAT produktów rolnych stawka
w wysokości 0% nie będzie miała zastosowania –
w takim przypadku właściwa będzie stawka podatku 8%
- dla towarów wymienionych w załączniku nr 3 do
ustawy o VAT lub w rozporządzeniu wykonawczym
dotyczącym stawek obniżonych.
Bezpośrednie zmniejszenie kosztów produkcji rolnej w
okresie 1 luty – 31 lipiec br. zapewni obniżenie w tym
okresie do 0% stawki podatku VAT na nawozy, środki
ochrony roślin, ziemię ogrodniczą, środki poprawiające
właściwości gleb, stymulatory wzrostu oraz podłoża do
upraw (z wyłączeniem podłoży mineralnych),
a pośrednio – obniżenie VAT na energię i niektóre
surowce energetyczne.
Rolnicy ryczałtowi sprzedający produkty rolne będą jak
dotychczas otrzymywać należności za sprzedane
produkty wraz ze zryczałtowanym zwrotem podatku
wynoszącym 7%.
Objęcie
0% stawką podatku VAT podstawowych
produktów żywnościowych
umożliwi znaczące
obniżenie ich cen dla konsumentów.
Źródło: MRiRW
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WHO tworzy nową wirtualną społeczność na rzecz praktyk w zakresie
bezpieczeństwa żywności
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uruchamia nowe
forum internetowe dla specjalistów z całego świata
zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa żywności,
którzy pragną pogłębiać swoją wiedzę i doświadczenie
w tej dziedzinie, wymieniać się informacjami oraz
dyskutować o pomysłach poprzez bieżącą interakcję.
Nową wirtualną społeczność nazwano Food Safety
Community of Practice (COP).
Celem COP jest rozszerzenie potencjału uczenia się,
dzielenie się różnorodnymi doświadczeniami i wiedzą,
zachęcanie do zrozumienia nowych perspektyw oraz
stymulowanie indywidualnego i zbiorowego uczenia się.
Ta funkcjonalna i aktywna społeczność profesjonalistów
i praktyków ma służyć do usprawnienia wymiany
informacji oraz do zbierania wysokiej jakości wiedzy
technicznej w jednym miejscu i czasie.
Społeczność
na
rzecz
praktyk
w
zakresie
bezpieczeństwa żywności (COP) ma służyć do:
• dzielenia się, wymiany i rozwoju wiedzy oraz
doskonalenia praktyk;

• uczenia się z pierwszej ręki od ekspertów podczas
regularnych wydarzeń;
• dostępu do aktualizacji zasobów WHO w zakresie
bezpieczeństwa żywności i nowych publikacji;
• dzielenia się zdobytymi doświadczeniami i wiedzą
opartą na zbiorowych przemyśleniach jej
członków.
Członkostwo w tej nowej wirtualnej społeczności to
także dostęp do regularnych tematycznych
seminariów
internetowych,
comiesięcznych
aktualizacji i zasobów dotyczących
bezpieczeństwa żywności, jak również możliwość
dzielenia się swoimi danymi oraz przesyłania
ogłoszeń o planowanych wydarzeniach i innych treści
dotyczących
bezpieczeństwa żywności.
Na dedykowanej podstronie internetowej WHO
znajdują się dodatkowe materiały wraz z informacją,
w jaki sposób dołączyć do społeczności.
Źródło: IJHARS
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Notowania
Średnie ceny produktów rzepakowych w Polsce 17–23 I 2022
Wg MRiRW

Produkt

Cena netto [PLN/t]

Zmiana roczna [%]

Nasiona rzepaku

3 379

82,2

Olej rafinowany

6 372

64,5

Śruta

1 290

7,0

Makuch

-

-

Ceny nasion rzepaku w Polsce [PLN/t]

Ceny oleju rzepakowego w Polsce [PLN/t]
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Notowania
SKUP nasion rzepaku
Wg MRIRW (tys. ton)
Okres

Notowania MATIF na rzepak (FOB)
z dn. 28 I 2022
Wg Euronext

Ilość

Kurs EUR
[PLN]
(NBP)

Dostawa

Cena
[Euro/t]

Luty’22

755,50

3 452,41

Maj’22

710,50

3 246,77

231,41

Sierpień’22

615,75

2 813,79

166,85

Listopad’22

613,00

2 801,23

Sezon 2018/2019

2158

Sezon 2019/2020

2584

Sezon 2020/2021

2625

Październik 2021
Grudzień 2021

Cena
[PLN/t]

4,5697

NOTOWANIA MATIF na RZEPAK
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