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V Ogólnokrajowa konferencja na temat śruty rzepakowej już za nami!
21 października br. w Wysokiem Mazowieckiem
odbyła się już V edycja Ogólnokrajowej
konferencji PSPO na temat śruty rzepakowej pt.
„Śruta rzepakowa jako realna alternatywa dla
importu śruty sojowej. Możliwości zwiększenia
wykorzystania pasz rzepakowych w żywieniu
bydła mlecznego”, która już drugi raz miała
miejsce w województwie podlaskim. Wydarzenie
spotkało się z dużym zainteresowaniem nie tylko
ze strony hodowców bydła, ale także
przedstawicieli firm paszowych oraz doradców
żywieniowych.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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V Ogólnokrajowa konferencja na temat śruty rzepakowej już za nami!
Konferencję oficjalnie otworzył Mariusz Szeliga, Prezes
Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, który
podkreślił znaczący wzrost w ostatnich latach
produkcji rzepaku oraz przekroczenia w 2020 roku
3 mln ton przerobionego surowca w tłoczniach
zrzeszonych w PSPO. Po nim głos zabrał Prezes
Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin
Białkowych – Juliusz Młodecki, który zwrócił uwagę na
dużą dostępność śruty rzepakowej przez cały rok.
Wspomniał on także o istotnej roli Polskiej Koalicji
Biopaliw i Pasz Białkowych, która stanowi unikatowe
porozumienie całego łańcucha produkcji oleju. Na
koniec przemówił Dyrektor Podlaskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Wojciech
Mojkowski, który podziękował za liczne przybycie na
wydarzenie oraz przywitał zaproszonych gości
specjalnych, a także odczytał list Posła do Parlamentu
Europejskiego Krzysztofa Jurgiela, w którym podkreśla
on istotę zwiększenia wykorzystania śruty rzepakowej.

Część merytoryczną konferencji rozpoczął Adam
Stępień, Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia
Producentów Oleju, który przedstawił uczestnikom
aktualną sytuację na rynku produktów przerobu
rzepaku w Polsce i Europie. Podkreślił on istotne
miejsce w czołówce producentów rzepaku w Europie,
wysokie szacunki zbiorów w roku 2021 na poziomie
3,2 mln ton oraz stale rosnący przerób surowca
w Polsce, co bezpośrednio przekłada się na podaż pasz
rzepakowych. Członkowie PSPO w roku 2020
dostarczyli 1,8 mln ton pasz rzepakowych – dobrej
jakości i zestandaryzowanego surowca białkowego,
które wciąż w dużym stopniu jest eksportowane.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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V Ogólnokrajowa konferencja na temat śruty rzepakowej już za nami!
Następnie prelekcję wygłosił prof. dr hab.
Zygmunt
Kowalski
z
Katedry
Żywienia,
Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa, Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie, który przedstawił
zgromadzonym
uczestnikom,
dlaczego
poekstrakcyjna śruta rzepakowa jest lepszą paszą
dla krów mlecznych niż poekstrakcyjna śruta
sojowa. Zwrócił on uwagę na zwiększone
zainteresowanie poekstrakcyjną śrutą rzepakową,
które wynika z trendu żywienia krów „bez GMO”,
wysokich cen poekstrakcyjnej śruty sojowej oraz
wzrostu świadomości na temat jej wartości
w żywieniu krów mlecznych. Ponadto zaznaczył
on, że poekstrakcyjna śruta rzepakowa daje lepsze
wyniki produkcyjne. Wymownie podkreślił on, że
nie tylko można żywić krowy mleczne bez
poekstrakcyjnej śruty sojowej, a nawet trzeba na
rzecz zwiększonego wykorzystania poekstrakcyjnej
śruty rzepakowej i makuchu rzepakowego.

Po krótkiej przerwie, wciąż spragnieni wiedzy uczestnicy
wrócili na wykład prof. Pawła Górki z Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie, który przybliżył możliwości
wykorzystania poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w paszach
starterowych dla cieląt. Przedstawił on wyniki badań,
w których zastępowano śrutę sojową śrutą rzepakową,
które potwierdziły, że wcale nie daje ona gorszych
rezultatów w żywieniu cieląt. Dodatkowo przybliżył on
informacje w jakiej formie podawać cielętom pasze
starterowe z udziałem białka rzepaku, aby była ona dla
nich smaczniejsza oraz jak umiejętnie wybierać pasze
spośród tych dostępnych na rynku.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Ostatnią z prelekcji przedstawiła Ewelina
Szmurło z Podlaskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Szepietowie, a prywatnie rolnik,
jak we własnym gospodarstwie wykorzystuje
pasze rzepakowe, a także jakie rezultaty
przyniosło całkowite wykluczenie śruty sojowej
na rzecz śruty rzepakowej, makuchu
rzepakowego
i
śruty
rzepakowej
ekstrudowanej.

Na zakończenie konferencji odbyła się debata
ekspercka z udziałem Piotra Szysza –
przewodniczącego Zespołu roboczego ds. śruty
PSPO, Juliusza Młodeckiego – Prezesa Krajowego
Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin
Białkowych, Wojciecha Mojkowskiego – Dyrektora
Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Szepietowie oraz dr Dariusza Piątka –
przedstawiciela Polskiej Federacji Hodowców
Bydła i Producentów Mleka, którą moderowała
Iwona Dyba – redaktor naczelna Farmer.pl prowadząca całość wydarzenia. Dyskutowali oni na
temat potencjału województwa podlaskiego
w uprawie rzepaku, a także możliwościach
zmniejszenia eksportu śruty rzepakowej.

Źródło: PSPO
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Olej rzepakowy na Białej sobocie
16 października br. PSPO promowało olej
rzepakowy w trakcie „Białej soboty”. Wydarzenie
odbywało się w Marklowicach Górnych (gmina
Zebrzydowice) i polegało na profilaktycznych
badaniach lekarskich mieszkańców, wykonywane
były m.in. USG jamy brzusznej czy tarczycy.
Wydarzenie było inicjatywą społeczną, w którą
lekarze zaangażowali się nieodpłatnie. Pacjenci
po wizytach mogli odwiedzić stoisko z serami
kozimi, lawendą i olejem rzepakowym. Na stoisku
Ewa
Myśliwiec
udzielała
informacji
o właściwościach żywieniowych i zdrowotnych
oleju rzepakowego, można było skosztować
świeżo tłoczonego oleju rzepakowego oraz
otrzymać m.in. książeczkę z przepisami z olejem
rzepakowym. Wydarzenie cieszyło się sporym
lokalnym zainteresowaniem, wzięło w nim udział
blisko 100 osób.
Źródło: PSPO
Zdjęcie: Ewa Myśliwiec

Narodowe Wyzwania w Rolnictwie
Już wkrótce odbędą się Narodowe Wyzwania w Rolnictwie
– najważniejsze wydarzenie w rolniczym kalendarzu.
Szerokie grono znamienitych prelegentów i gości oraz
wiele sesji, w których poruszymy najbardziej aktualne
i najważniejsze dla rolników tematy. Konferencja odbędzie
się 3 listopada 2021 r. w Hotelu Sheraton Grand Warsaw
w Warszawie.
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału!
Rejestracja
na
stronie
organizatora:
https://www.narodowewyzwania.farmer.pl/2021/pl/rejestracja-2021,1603.html
Jest nam również miło poinformować, że PSPO jest
partnerem instytucjonalnym wydarzenia!
Źródło: Farmer, PSPO
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Rezolucja Parlamentu Europejskiego „od pola do stołu”
Parlament
Europejski
przyjął
rezolucję
w sprawie strategii „od pola do stołu” na rzecz
sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla
środowiska systemu żywnościowego.
Pozytywnie odnosi się w niej do strategii „od pola do
stołu” i podkreśla, jak ważne jest przejście na
zrównoważoną produkcję żywności, aby osiągnąć cele
Europejskiego Zielonego Ładu.
W liczącym 144 punkty dokumencie Parlament
Europejski m.in.:
• Wzywa do promowania środków umożliwiających
przetwarzanie surowców jak najbliżej miejsca ich
pochodzenia, co znacznie zmniejszy ślad węglowy
i zapewni lepszą identyfikowalność żywności.
Jednocześnie zachęca Komisję Europejską i państwa
członkowskie do aktywnego promowania rozwoju
lokalnych strategii żywnościowych i inicjatyw
dotyczących krótkich łańcuchów dostaw.
• Podkreśla, że podwójne standardy jakości żywności
są niedopuszczalne i należy im przeciwdziałać, aby
uniknąć
dyskryminacji
i
wprowadzania
konsumentów w błąd.
• Uznaje rolę unijnych systemów jakości w zakresie
oznaczeń geograficznych, które są doskonałymi
przykładami ustanawiania przez UE norm jakości
w rolnictwie.
• Zauważa, że profile żywieniowe (których
wprowadzenie znacznie się opóźnia) pozostają
istotne i niezbędne do osiągnięcia celów
rozporządzenia nr 1924/2006.
• Apeluje do Komisji Europejskiej, aby obowiązkowe
i zharmonizowane unijne oznaczenie wartości
odżywczej z przodu opakowania opracowano
w oparciu o solidne i niezależne dowody naukowe
oraz aby wykazano, że jest ono zrozumiałe dla
konsumentów.
• Popiera wprowadzenie przepisów o znakowaniu
żywności produkowanej zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju, bo obecnie stosuje się
wiele nieuzasadnionych (a nawet wprowadzających
w błąd) deklaracji dotyczących ochrony środowiska.

• Podkreśla potrzebę wprowadzenia oznakowania
produktów pochodzenia zwierzęcego w zakresie
metody produkcji, dobrostanu zwierząt oraz
pochodzenia zwierząt, aby ułatwić konsumentom
dokonywania świadomego wyboru i poprawić
dobrostan zwierząt.
• Podkreśla znaczenie walki z fałszowaniem
żywności, w tym potrzebę pilnego zajęcia się
złożonym problemem oszustw w branży
spożywczej (m.in. błędnym oznakowaniem,
dodawaniem, usuwaniem lub zastępowaniem
składników
tańszymi
lub
niespełniającymi
wymagań zamiennikami oraz fałszowaniem
dokumentacji). Wskazuje, że ważne jest
wprowadzenie realnych sankcji, które powinny
odpowiadać popełnionemu przestępstwu. Wzywa
więc państwa członkowskie do odpowiedniego
odzwierciedlenia tej zasady w przepisach
krajowych, a Komisję Europejską do podjęcia prac
na rzecz ustanowienia europejskiego organu
przeciwdziałania fałszowaniu żywności.
• Wzywa Komisję Europejską, aby monitorowała
i egzekwowała stałe przyznawanie odpowiednich
środków na urzędowe kontrole żywności dla
zapewnienia ich wystarczającej liczby w celu
sprawdzania zgodności z wymogami dotyczącymi
żywności i paszy. Wskazuje również na konieczność
wzmocnienia kontroli celnych.
• Pełny tekst dokumentu dostępny jest na stronie
Parlamentu Europejskiego.
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Notowania
Średnie ceny produktów rzepakowych w Polsce 18–24 X 2021
Wg MRiRW

Produkt

Cena netto [PLN/t]

Zmiana roczna [%]

Nasiona rzepaku

2 889

74,9

Olej rafinowany

5 825

61,4

Śruta

1 196

31,4

Makuch

ndl*

-

Złote

Złote

* niewystarczająca liczba danych
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Ceny nasion rzepaku w Polsce [PLN/t]
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Ceny oleju rzepakowego w Polsce [PLN/t]

2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
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Notowania
Notowania MATIF na rzepak (FOB)
z dn. 28 X 2021
Wg Euronext

SKUP nasion rzepaku
Wg MRIRW (tys. ton)

Okres

Ilość

Sezon 2018/2019

2158

Sezon 2019/2020

2584

Sezon 2020/2021

2625

Wrzesień 2021

202,44

Kurs EUR
[PLN]
(NBP)

Dostawa

Cena
[Euro/t]

Cena
[PLN/t]

Listopad’21

688,00

3 184,34

Luty’22

669,25

3 097,56

Maj’22

653,75

3 025,82

Sierpień’22

569,25

2 634,72

4,6284

NOTOWANIA MATIF na RZEPAK

Źródło: ZMP.de
REDAKCJA: Dominika Dach
Zdjęcia: pixabay.com
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