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1Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju

Polskie Stowarzyszenie 
Producentów Oleju

ul. Grzybowska 2 lok. 49

00-131 Warszawa

tel.: 22 313 07 88

fax.: 22 436 39 66

e-mail: biuro@pspo.com.pl

www.pspo.com.pl

Komunikat prasowy: Koalicja Na Rzecz Biopaliw
przekształciła się w Polską Koalicję Biopaliw i
Pasz Białkowych!
Funkcjonujące dotychczas pod szyldem Koalicji Na
Rzecz Biopaliw porozumienie organizacji
branżowych, w skład którego wchodzi Krajowe
Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin
Białkowych, Polskie Stowarzyszenie Producentów
Oleju, Związek Gorzelni Polskich, Krajowa Rada
Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw oraz Krajowa Izba
Biopaliw będzie od teraz kontynuowad swoją
działalnośd jako Polska Koalicja Biopaliw i Pasz
Białkowych.
„Zmiana nazwy naszej platformy na Polską Koalicję
Biopaliw i Pasz Białkowych ma podkreślad
nierozerwalny z lokalną produkcją biopaliw wątek
jednoczesnego dostarczania na rynek przez te same
fabryki i z tych samych surowców rolnych
wysokobiałkowych komponentów paszowych takich
jak śruta rzepakowa czy podestylacyjny susz zbożowy
(DDGS). To dlatego od wielu już lat nasze działania są
skoncentrowane faktycznie zarówno na promocji
biopaliw, ale i krajowych pasz białkowych i takie
systemowe podejście do rolnictwa i naszego

przemysłu powinno towarzyszyd przy chodby
konstruowaniu przepisów dotyczących przyszłości
sektora biopaliw w Unii Europejskiej po 2020 roku” –
powiedział Zygmunt Gzyra, Prezes Zarządu Krajowej
Izby Biopaliw i Przewodniczący Koalicji.
„Jednym z kluczowym priorytetów dla Polskiego
Stowarzyszania Producentów Oleju jest promowanie
śruty rzepakowej jako krajowej alternatywy dla
importowanych źródeł białka paszowego. Z drugiej
strony musimy pamiętad, że nie byłoby tej skali jej
podaży, a produkujemy ponad 1,5 mln ton śruty
rocznie, gdyby nie potrzeby olejowe ze strony sektora
biopaliw. Przerabiając nasiona rzepaku nasze tłocznie
są więc producentem żywności, ale również
surowców paliwowych oraz paszowych. Nowa nazwa
- „Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych” jeszcze
lepiej więc oddaje charakter i rangę tej części
przemysłu rolno-spożywczego” – powiedział Mariusz
Szeliga, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Producentów Oleju.
„Nasza organizacja już kilka lat temu rozszerzyła swój
zakres działalności, a wraz z nim nazwę o rośliny
białkowe wskazując nie tylko na większe

Ciąg dalszy na następnej stronie 

http://www.pspo.com.pl/
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zainteresowanie naszych członków - rolników
rozwojem uprawy w Polsce roślin strączkowych, ale
także z uwagi na fakt, że rzepak powinien byd
traktowany jako roślina oleisto-białkowa. Przy
zawartości białka w śrucie 34-36% i jej 60% uzysku z
masy przerabianych nasion, rzepak jest
najważniejszym źródłem krajowego białka
paszowego, dlatego chętnie angażujemy się w jego
popularyzację nie zapominając oczywiście, że to
biodiesel wykreował obecną skalę jego uprawy. To
ważny - i co równie istotne dla producenta rolnego –
bardzo stabilny w chwili obecnej kierunek
zagospodarowania rzepaku w Polsce” –
podsumował Juliusz Młodecki, Prezes Krajowego
Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin.

Więcej informacji:
Krajowa Izba Biopaliw
Adam Stępieo, Dyrektor Generalny
tel. 22 436-06-11
adam.stepien@kib.pl

Według amerykaoskiego ministerstwa rolnictwa
(USDA) światowa produkcja nasion roślin oleistych
ma byd niższa o 5,7 mln ton niż szacowano w marcu.
Ma ona spaśd do 568,8 mln ton, z redukcją o 6,1 mln
ton dla produkcji soi i nieco wyższymi prognozami
spadku dla nasion rzepaku, słonecznika, kopry i
ziaren palmowych.
Produkcja soi dla Brazylii prognozowana jest na
rekordową ilośd 115,0 mln ton, czyli o 2,0 mln przy
wyższych przewidywanych wydajnościach dla Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul i Parany z powodu
korzystnych opadów w okresie wegetacji. W
przypadku Argentyny prognoza produkcji została
obniżona o 7,0 mln ton do 40,0 mln przy
zmniejszonej powierzchni uprawy i plonach.
Inne zmiany w produkcji nasion oleistych obejmują
zmniejszoną produkcję słonecznika i orzeszków
ziemnych w Argentynie, wyższą produkcję nasion
słonecznika w Unii Europejskiej oraz zwiększoną
produkcję nasion rzepaku dla Białorusi.
Prognoza światowej produkcji nasion rzepaku

.

wynosiła w marcu 73,9 mln ton, czyli o 0,9 mln ton
więcej niż w lutym. Większa ma byd produkcja w
Chinach i Australii, a mniejsza w Indiach.
Światowa produkcja soi w sezonie 2017/2018
prognozowana jest na 340.86 mln ton, a w marcu
była na 334.81 mln ton. W sezonie 2016/2017
wynosiła 351,4 mln ton.
Prognoza eksportu soi zmniejszyła się o 0,2 mln ton,
ze względu na większy eksport z Brazylii, Rosji i
Ukrainy zrekompensowany spadkiem szacunków
eksportu dla Argentyny i Urugwaju. Prognoza
eksportu rzepaku obniżona została również dla Unii
Europejskiej.
Światowe zapasy koocowe soi zostały obniżone o 3,6
mln ton do 90,8 mln z redukcjami głównie dla
Argentyny, Brazylii i UE.

Źródło: PSPO za Farmer.pl

USDA: Spadek prognozy światowej produkcji nasion oleistych
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PSPO wsparło I Ogólnopolski Kongres Medycyny Stylu
Życia organizowany przez Koło Naukowe MSŻ na
Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Wydarzenie miało miejsce w dniach 21-22 kwietnia
br. i wzięło w nim udział ponad 300 uczestników, w
tym studenci medycyny, wykładowcy, dietetycy i
dziennikarze. Była to dobra okazja do
upowszechnienia informacji o właściwościach oleju
rzepakowego, a w szczególności wysokiej zawartości
omega-3.
Wśród opiniotwórców odnotowaliśmy znajomośd
naszej kampanii, jednak dla studentów medycyny

zawartośd omega-3 w oleju rzepakowym była raczej
odkryciem. Oczywiście nie zabrakło pytao o Roundup
i olej kokosowy.

Na stoisku prowadzone było tłoczenie rzepaku, a
obserwacja tego procesu była naprawdę ciekawą
atrakcją i przyciągnęła rzesze uczestników, którzy
mieli również możliwośd degustacji wprost
wytłoczonego oleju z rzepaku. Smak uznali oni za
ciekawy, a niektórzy nawet pokusili się o degustację
wytłoków jako źródła białka.

Źródło: Ewa Myśliwiec
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Do grona ambasadorów kampanii Pokochaj olej
rzepakowy dołączyła Daria Ładocha. Wspólnie z Ewą
Myśliwiec – dyrektor biura PSPO przekonuje ona
dziennikarki i dziennikarzy do częstego sięgania po
olej rzepakowy z korzyścią dla zdrowia. Wiosną ma
miejsce cykl briefingów w wydawnictwach, podczas
których oprócz wiedzy merytorycznej odbywa się
pokaz kulinarny w wykonaniu Darii Ładochy.
Uczestnicy mogą przekonad się jak w prosty sposób
przygotowad smaczny i zdrowy posiłek.

Niebawem też na stronie
internetowej kampanii
www.pokochajolejrzepakowy.eu
pojawi się szereg przepisów Darii
Ładochy z wykorzystaniem oleju
rzepakowego.

Źródło: Ewa Myśliwiec

Ekspresowa zupa z 
fasolką szparagową 

oraz risotto z 
krewetkami, 

orzechami i limonką

Daria Ładocha z dyrektor biura 
PSPO Ewą Myślwiec

http://www.pokochajolejrzepakowy.eu/
http://www.pokochajolejrzepakowy.eu/
http://www.pokochajolejrzepakowy.eu/
http://www.pokochajolejrzepakowy.eu/
http://www.pokochajolejrzepakowy.eu/
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Z wstępnych prognoz wynika, iż w sezonie 2018/19
światowe zbiory rzepaku będą zbliżone do
notowanych w sezonie 2017/18. Według prognozy
francuskiej firmy analitycznej Strategie Grains
opublikowanej 29 marca 2018 r., światowe zbiory
rzepaku w sezonie 2018/19 wyniosą 71,4 mln t i
będą o 0,1 mln t mniejsze niż w sezonie poprzednim
- podaje IERiGŻ.
Jak podaje IERiGŻ, w grupie kluczowych producentów
przewidywany jest wzrost zbiorów rzepaku w UE (o
0,6 mln t), Chinach (o 0,5 mln t) i Indiach (o 0,6 mln
t), przy stabilizacji zbiorów na Ukrainie i spadku w
Kanadzie (o 1,4 mln t) oraz Australii (o 0,1 mln t).
Przy wyższych niż przed rokiem zapasach na początku
sezonu, światowe zasoby rzepaku zwiększą się do
78,3 mln t (o 1,6 mln t). W ślad za rosnącym popytem
na żywnośd i energię odnawialną, światowe zużycie
rzepaku wzrośnie do 72,3 mln t (o 2,6 mln t) i
przekroczy poziom produkcji. W tej sytuacji globalne
zapasy na koniec sezonu zmaleją do 6,1 mln t (o 0,8
mln t), a relacja zapasów do rocznego zużycia
rzepaku obniży się do 8,4%, z 10,0% przed rokiem.
Strategie Grains szacuje, że tegoroczne zbiory
rzepaku w UE zwiększą się do 22,5 mln t (o 0,2 mln t
mniej w porównaniu z szacunkiem sprzed miesiąca),
w wyniku wzrostu średnich plonów do 3,36 t/ha (z
3,28 t/ha przed rokiem). Areał uprawy rzepaku
będzie zbliżony do notowanego przed rokiem (6,7
mln ha). Przewidywany jest też wzrost zbiorów soi w
UE do 2,8 mln t (o 0,2 mln t), natomiast zbiory nasion
słonecznika mogą obniżyd się do 9,0 mln t (o 0,4 mln
t). W grupie czterech kluczowych producentów
rzepaku spodziewany jest wzrost zbiorów w
Niemczech (o 0,6 mln t do 4,8 mln t), stabilizacja
zborów we Francji (5,3 mln t) i Wielkiej Brytanii (2,1
mln t), a w Polsce ich spadek (o 0,2 mln t do 2,5 mln
t).
W marcu 2018 r. przeciętna cena rzepaku na rynku
europejskim wyniosła 423 USD/t i była o 6 USD/t (o
1,4%) niższa niż przed miesiącem i o 17 USD/t (o
3,9%) niższa niż w marcu poprzedniego roku. Olej

rzepakowy kosztował 798 USD/t i był o 31 USD/t (o
3,7%) taoszy niż przed miesiącem i o 52 USD/t (o
6,1%) taoszy niż przed rokiem. Za śrutę rzepakową
płacono 293 USD/t, tj. o 26 USD/t (o 9,7%) więcej niż
przed miesiącem i o 55 USD/t (o 23,1%) więcej niż
przed rokiem. Podwyżki cen śruty rzepakowej
nastąpiły głównie pod wpływem silnie drożejącej
śruty sojowej na rynku amerykaoskim.
Na rynku krajowym przeciętna cena skupu rzepaku w
marcu 2018 r. wyniosła wg notowao MRiRW 1550
zł/t i była o 0,3% niższa niż przed miesiącem i o
17,6% niższa w porównaniu z marcem poprzedniego
roku.
Cena rafinowanego oleju rzepakowego zmniejszyła
się do 3276 zł/t (o 0,5% w porównaniu z poprzednim
miesiącem), a cena śruty rzepakowej zwiększyła się
do 848 zł/t (o 3,4%). W porównaniu z marcem 2017
r. za olej rzepakowy i śrutę rzepakową płacono
odpowiednio o 13,4% i 3,9% mniej. W styczniu 2018
r. krajowy przerób rzepaku był istotnie mniejszy niż w
grudniu 2017 r., ale w relacji rok do roku prawie się
nie zmienił. Duże i średnie zakłady przemysłu
tłuszczowego (zatrudniające 50 i więcej osób stałej
załogi) w styczniu 2018 r. wyprodukowały 90,0 tys. t
surowego oleju rzepakowego, tj. o 11,0% mniej niż w
grudniu 2017 r. i tylko o 0,1% więcej niż w styczniu
2017 r., z tego rafinowały 59,2 tys. t, tj. o 8,3% mniej
niż w grudniu i o 7,8% mniej niż w styczniu
poprzedniego roku - informuje IERiGŻ.
Produkcja margaryn wyniosła 23,1 tys. t i była o 9,9%
mniejsza niż przed miesiącem i o 3,7% mniejsza niż
przed rokiem. Eksport nasion, olejów i śrut oleistych
w styczniu 2018 r. był mniejszy niż w grudniu 2017
roku. Większy był natomiast wywóz margaryn, a
także ich przywóz. Nastąpił również wzrost importu
nasion oleistych, przy spadku przywozu olejów
roślinnych i śrut oleistych.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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w tym 5,3 tys. t oleju rzepakowego (o 31% mniej),
52,7 tys. t śrut oleistych, w tym 47,7 tys. t śruty
rzepakowej (o 9% więcej) i 9,9 tys. t margaryn (o 6%
więcej). Przywieziono: 118,8 tys. t śrut oleistych (o
62% mniej niż w styczniu 2017 r.), 55,8 tys. t olejów
roślinnych (o 20% więcej), w tym 10,0 tys. t oleju
rzepakowego (o 94% więcej), 99,1 tys. t nasion
oleistych (o 60% więcej), w tym 62,2 tys. t rzepaku (o
89% więcej) oraz 8,7 tys. t margaryn (o 29% więcej).
W lutym 2018 r. na rynku tłuszczów, jak i wielu
innych grup produktów żywnościowych wystąpiły
spadki cen detalicznych. Były one głębsze na rynku
tłuszczów zwierzęcych niż roślinnych.

W lutym za masło płacono średnio o 3,0% mniej niż
przed miesiącem, a za „pozostałe tłuszcze zwierzęce”
(słoninę, smalec) o 1,8% mniej.W tym czasie ceny
margaryn zmniejszyły się średnio o 0,9%, a olejów
roślinnych o 0,4%. Mimo spadków, ceny detaliczne
tłuszczów, szczególnie zwierzęcych, były znacznie
wyższe niż przed rokiem. W lutym za masło płacono
średnio o 21,8% więcej niż w lutym 2017 r., a za
„pozostałe tłuszcze zwierzęce” o 5,4% więcej. Ceny
margaryn i olejów roślinnych w relacji rok do roku
były wyższe odpowiednio o 1,3% i 1,0%.

PSPO za portalspozywczy.pl

Produkcja rzepaku na świecie w sezonie 2018/19
ma wynieśd 74,7 mln ton – wynika z prognoz
Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC). Zbiory w
Unii Europejskiej mają byd podobne jak w
poprzednim sezonie, a na Ukrainie i w Kanadzie
wyższe, co nie pozostanie bez wpływu na polski
rynek.
Eksperci IGC przewidują, że w sezonie 2018/19
producenci na świecie mogą zebrad 74,7 mln t wobec
74,5 mln t w sezonie 2017/18. Prawdopodobny jest
jednak jeszcze większy wzrost, więc możliwy jest
kolejny rekordowy wynik.
Udział Ukrainy w globalnej produkcji surowca nie jest
duży i wynosi 2-3 proc., niemniej jest bardzo
prawdopodobne, że w nadchodzącym sezonie
znaczenie Ukrainy na rynku globalnym, a tym samym
jego wpływ na ceny jeszcze wzrośnie.

W przypadku Unii Europejskiej, która obecnie jest
największym światowym producentem rzepaku,
analitycy Międzynarodowej Rady Zbożowej
przewidują stabilizację powierzchni zasiewów na
poziomie 6,7 mln ha (czyli jak rok temu).
Komisja Europejska szacuje, że areał jest o 1,5 proc.
większy i wynosi 6,8 mln ha (lepsze zasiewy we
Francji i w Wielkiej Brytanii). Mogłoby się to
przełożyd na ponad 4 proc. wzrost zbiorów do 22,8
mln t.
Według szacunków Głównego Urzędu
Statystycznego, areał rzepaku ozimego w Polsce
wynosi około 772 tys. ha i jest o 12 proc. mniejszy od
wielkości powierzchni obsianej pod zbiory w
ubiegłym roku.

PSPO za zywnosc.com.pl

IERiGŻ: Przewidywany jest wzrost zbiorów rzepaku (raport)

Zbiory rzepaku będą rekordowe?
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Więcej informacji na stronie: https://www.syngenta.pl/uprawy/rzepak/sy-iowa-f1.

https://www.syngenta.pl/uprawy/rzepak/sy-iowa-f1
https://www.syngenta.pl/uprawy/rzepak/sy-iowa-f1
https://www.syngenta.pl/uprawy/rzepak/sy-iowa-f1
https://www.syngenta.pl/uprawy/rzepak/sy-iowa-f1
https://www.syngenta.pl/uprawy/rzepak/sy-iowa-f1
https://www.syngenta.pl/uprawy/rzepak/sy-iowa-f1.
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Średnie ceny produktów rzepakowych w Polsce  09.IV– 15.IV.2018
Wg MRiRW

Produkt Cena netto [PLN/t] Zmiana roczna [%]

Nasiona rzepaku 1478 -19,1

Olej rafinowany 3239 -14,5

Śruta 887 1,4

Makuch 939 -1,4

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. 25.IV.2018

Wg Euronext

Dostawa
Cena

[Euro/t]

Kurs EUR 

[PLN] 

(NBP)

Cena

[PLN/t]

Maj’ 18 339,50

4, 2159

1431,30

Sierpień’18 342,50 1443,95

Listopad’19 347,00 1462,92

Luty’ 19 351,25 1480,83

SKUP nasion rzepaku 

Wg MRIRW  (tys. ton)

Okres Ilość

Sezon 2015/2016 2001

Sezon 2016/2017 1838

Lipiec 2017-Marzec 2018 1583

Marzec  2018 189

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju

REDAKCJA: Marta Danielak
Zdjęcia: SKN Medycyny Stylu Życia WUM, Ewa Myśliwiec

POLSKIE STOWARZYSZENIE PODUCENTÓW OLEJU 
ul. Grzybowska 2 lok. 49

00-131 Warszawa

Źródło: ZMP.de
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