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Komunikat prasowy PSPO: Krajowa produkcja pasz rzepakowych nabiera
strategicznego znaczenia
Zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Producentów
Oleju tłocznie przerabiając ponad 3,2 mln ton nasion
rzepaku wyprodukowały w 2021 roku prawie 1,8 mln
ton pasz rzepakowych. Zdecydowaną większość
stanowiła tu śruta poekstrakcyjna, której produkcja
wyniosła 1 769 tys. ton, pozostały wolumen dotyczył
makuchu rzepakowego. Rekordowa, bo o 12 tys. ton
wyższa w porównaniu do 2020 roku, podaż rodzimych
pasz rzepakowych nie byłaby możliwa gdyby nie popyt
na olej rzepakowy zgłaszany przez sektor biopaliw.
Zgodnie z danymi KOWR zużycie oleju rzepakowego w
krajowych estrowniach wyniosło w 2021 roku prawie
880 tys. ton, co oznacza, że bezpośrednio z produkcją
biodiesla w Polsce skorelowana była podaż ponad
1,3mln ton wysokobiałkowych pasz rzepakowych.
Według danych Ministerstwa Finansów eksport śruty
rzepakowej w 2021 roku wyniósł 661 tys. ton i był
mniejszy o 9% w porównaniu do 2020 roku. Import
śruty rzepakowej pozostaje jednocześnie na bardzo
niskim poziomie (41 tys. ton w 2021 roku), co oznacza,
że zwiększająca się rokrocznie podaż krajowa pasz

rzepakowych coraz chętniej wykorzystywana jest
w
rodzimej produkcji zwierzęcej. Głównymi
odbiorcami zagranicznymi polskiej śruty tradycyjnie
już pozostają Dania i Niemcy, na dalszych pozycjach
znajdują się Czechy, Francja i Szwecja.
„Od lat podkreślamy oleisto-białkowy charakter
rzepaku, o czym dobitnie świadczy skala podaży
produktów jego przerobu przez zakłady zrzeszone w
naszym Stowarzyszeniu. Eksport śruty rzepakowej
wciąż jest jednak znaczący, co z jednej strony pokazuje
wysoką atrakcyjność tego komponentu paszowego na
rynku europejskim, a z drugiej pozwala pozytywnie
patrzeć na oddziaływanie branży olejarskiej na szeroko
rozumiane bezpieczeństwo żywnościowe Polski
i Europy”– powiedział Mariusz Szeliga, Prezes Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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„Synergia z sektorem biopaliw pozwala nam na
efektywny przerób rzepaku znacznie wykraczający
ponad
potrzeby
żywnościowe
jeśli
chodzi
o konsumpcję oleju. Śruta rzepakowa jest i pozostanie
w tym układzie gospodarczym ogromną wartością
dodaną jako kluczowe źródło białka paszowego
wytwarzanego w kraju. Można śmiało powiedzieć, że

uprawa i przerób rzepaku w Polsce nabiera
w dzisiejszych czasach wręcz strategicznego znaczenia
zapewniając nam żywność, pasze i paliwa" –
podsumował Adam Stępień, Dyrektor Generalny PSPO.
Źródło: PSPO

Komunikat prasowy KZPRiRB: Nowelizacja ustawy o biopaliwach musi gwarantować
obecny poziom wykorzystania rzepaku w krajowej produkcji biodiesla.
W związku z trwającymi w Ministerstwie Klimatu
i Środowiska konsultacjami projektu nowelizacji
ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin
Białkowych postuluje o ustanowienie ram prawnych
dla realizacji Narodowych Celów Wskaźnikowych dla
biopaliw do 2030 roku zapewniających producentom
rolnym dotychczasowy poziom wykorzystania rzepaku
przez polskich producentów biodiesla.

Nie ma innej realnej alternatywy na tę skalę dla
zmianowania i przerywania monokultur zbóż, których
udział w produkcji polowej sięga już w Polsce 80%. Jeśli
dodamy do tego efekt produkcji biopaliw z rzepaku
w postaci krajowej podaży pasz białkowych w postaci
śruty i makuchu to dyskusja na temat wpływu branży
biodiesla na krajową gospodarkę, środowisko oraz
bezpieczeństwo żywnościowe przybiera zupełnie inny
kształt. - powiedział Juliusz Młodecki, Prezes KZPRiRB.

Dzięki biopaliwom Polska stała się jednym
z najważniejszych producentów rzepaku w Unii
Europejskiej. Stworzony rynek umożliwił zwiększenie
podaży nasion rzepaku w ostatnich latach do ponad
3 mln ton, z ok. 1 mln ton znajdujących swój zbyt
w sektorze spożywczym, co istotnie przyczynia się do
zachowania płynności finansowej ok. 100 tysięcy
gospodarstw rolnych w Polsce.

Zrzeszenie postuluje, aby w celu zapewnienia
dotychczasowego rynku zbytu dla polskiego rzepaku
w sektorze biopaliw kontynuowany był po 2022 roku
mechanizm tzw. współczynnika redukcyjnego NCW
przy jednoczesnym zawężeniu możliwości realizacji
obowiązkowego dolewu biokomponentów w oleju
napędowym do estrów metylowych, które w Polsce
produkuje się przede wszystkim z krajowego oleju
rzepakowego.

Dzięki zapotrzebowaniu zgłaszanemu na rzepak ze
strony krajowych tłoczni dostarczających następnie
olej pod produkcję biodiesla, polscy rolnicy uprawiają
go obecnie na powierzchni ok. 1 mln ha, co ma nie
tylko ogromne znaczenie ekonomiczne dla wsi, ale też
jest ważnym elementem zrównoważonej produkcji
i zachowania bioróżnorodności w rolnictwie.
Źródło: KZPRiRB
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Zaproszenie na bieg Olejarska Dycha
W niedzielę 29 maja 2022 w miejscowości Nielisz, nad zalewem Nielisz, z trasą biegnącą przez kwitnące pola
rzepaku, odbędzie się I edycja biegu Olejarska Dycha. Ciągnące się po horyzont żółte pola kwitnącego rzepaku,
błękit majowego nieba, ciche leśne ścieżki, meta i wspólny posiłek na plaży nad szumiącą wodą zbiornika Nielisz
to główne atrakcje nowej imprezy.
Start biegu zaplanowany jest na godzinę 10:00 w ostatnią majową niedzielę. Trasa biegu wyznaczona zostanie
polnymi i leśnymi ścieżkami. Meta będzie na brzegu zalewu Nielisz. Tam również odbędzie się wspólny posiłek
i dekoracje. Limit czasu wynosi 90 minut, co pozwoli ukończyć bieg w limicie również początkującym
zawodnikom.
Wszyscy uczestnicy otrzymają imienny numer startowy, pamiątkową chustę z logo wydarzenia, torbę
bawełnianą oraz butelkę oleju rzepakowego z limitowanej serii. Na trasie przewidziane są punkty nawodnienia,
a na mecie - posiłek regeneracyjny. Na zawodników, którzy ukończą bieg w limicie, czekać będzie pamiątkowy
medal na mecie.
Nagrody zostaną przyznane w klasyfikacji OPEN K/M oraz trzech kategoriach wiekowych K/M. Dla zwycięzców
przygotowane są statuetki i upominki, a w klasyfikacji OPEN również nagrody finansowe.

W ramach wydarzenia odbędą się I Mistrzostwa Polski Olejarzy (klasyfikacja branżowa). Osoby uprawnione do
startu w kategorii Mistrzostwa Polski Olejarzy to przedstawiciele zakładów tłuszczowych i firm produkujących
olej rzepakowy, rolnicy - producenci rzepaku, członkowie organizacji branżowych tj. Polskiego Stowarzyszenia
Producentów Oleju (PSPO) oraz Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych (KZPRiRB).
Chęć udziału w kategorii Mistrzostwa Polski Olejarzy należy zaznaczyć w formularzu zgłoszeń online. Biorąc pod
uwagę pobliski Zakład Tłuszczowy w Bodaczowie oraz uprawy rzepaku w regionie, liczymy na dużą frekwencję
osób z branży!
Zapisy: https://b4sportonline.pl/olejarska_dycha/zapisy_na_olejarska_dycha/5465
Zawodnicy biorący udział w kategorii Mistrzostwa Polski Olejarzy są zwolnieni z opłaty startowej.
Wszystkie informacje są dostępne na stronie: https://b4sportonline.pl/olejarska_dycha/
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Na Wielkanoc i nie tylko!
Rzepak jest niezwykle ważną uprawą w Polsce. Jej rozwój
w ostatnich latach jasno pokazuje, że rolnicy doceniają tę
roślinę na swoich polach, dzięki czemu rzepak stał się jedną
z naszych specjalizacji produkcji rolnej. A jak wygląda to na
gospodarskich stołach? Czy nasze gospodynie równie
chętnie sięgają po olej rzepakowy jak ich mężowie po
sprawdzone odmiany rzepaku?
Wielkanoc to wyjątkowy czas, w trakcie którego szczególnie
chętnie sięgamy do tradycji, także tych kulinarnych. Dzięki
uniwersalnym
właściwościom
i
prozdrowotnemu
charakterowi oleju rzepakowego ma on coraz szersze
zastosowanie na naszych stołach. Święta to więc doskonała
okazja do tego, aby i w rolniczych domach, dbając o swoje
zdrowie i podniebienia, stawiać na olej rzepakowy tak jak
w polskich gospodarstwach stawiamy od lat na uprawę
rzepaku.
Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju od wielu już lat
prowadzi działania informujące konsumentów na temat
właściwości i uniwersalności kulinarnej krajowego oleju
rzepakowego. Przekazując Państwo nasze najnowsze
wydawnictwo „Na Wielkanoc i nie tylko!” zrealizowane
wspólnie z TopAgrar Polska, mamy nadzieję, że stanie się
ono inspiracją do smacznych i zdrowych Świąt
Wielkanocnych, ale i włączenia oleju rzepakowego do
codziennej diety nie tylko rolników, ale wszystkich Polaków.
Źródło: PSPO

Publikacja jest dostępna do pobrania: tutaj

Promocja oleju rzepakowego w social mediach
Wczesną wiosną PSPO rozpoczęło szeroko
zakrojoną kampanię w social mediach. Nasze
reklamy budujące świadomość oleju rzepakowego
ukazują się w przestrzeni Facebooka, Instagrama
i na kanale YouTube. Głównym komunikatem, jest
zawartość aż 10 razy więcej omega-3 niż w oliwie
z oliwek. Ten benefit jest najbardziej intrygującym
spośród wielu komunikatów, które stosowaliśmy,
co potwierdziły nam ostatnie badania na grupach
focusowych.
Źródło: PSPO
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Olej rzepakowy w wielkanocnych przepisach

W przepisach na ciasta składnikiem tłuszczowym jest
najczęściej masło lub margaryna, a bardzo rzadko olej
rzepakowy, który może również być z powodzeniem
stosowany w wielu wypiekach. Gospodynie często nie
są świadome, że mogą skorzystać z takiej alternatywy.
Dla oleju rzepakowego jest to z kolei poszerzenie rynku
zbytu, a jednocześnie zwiększenie jego wykorzystania
na krajowym rynku i wzrost spożycia.
Dlatego PSPO uruchomiło działania promujące
wykorzystanie oleju rzepakowego w ciastach,
a doskonałą okazją do tego są wielkanocne wypieki.
Blogerzy, Youtuberzy i Instagramerzy przygotowują
właśnie szereg przepisów na słodkie wypieki z olejem
rzepakowym. Polecamy go wypróbować!
Źródło: PSPO
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Notowania
Średnie ceny produktów rzepakowych w Polsce 21–27 III 2022
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Produkt

Cena netto [PLN/t]

Zmiana roczna [%]

Nasiona rzepaku

3 675

72,8

Olej rafinowany

6 280

49,8

Śruta

1 514

19,5

Makuch

-

-

Ceny nasion rzepaku w Polsce [PLN/t]
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Notowania MATIF na rzepak (FOB)
z dn. 31 III 2022
Wg Euronext

SKUP nasion rzepaku
Wg MRIRW (tys. ton)
Okres

Ilość

Sezon 2018/2019

2158

Sezon 2019/2020

2584

Sezon 2020/2021

2625

Luty 2022

134,89

Kurs EUR
[PLN]
(NBP)

Dostawa

Cena
[Euro/t]

Cena
[PLN/t]

Maj’22

941,00

4 378,00

Sierpień’22

786,50

3 659,19

Listopad’22

757,25

3 523,11

Luty’23

752,25

3 499,84

4,6525

NOTOWANIA MATIF na RZEPAK

Źródło: ZMP.de
REDAKCJA: Dominika Dach
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