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KOMUNIKAT PRASOWY Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin
Białkowych i Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju „Uprawa rzepaku to
jedna z wiodących specjalizacji polskiego rolnictwa”
Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych oraz Polskie Stowarzyszenie
Producentów Oleju szacują tegoroczne zbiory rzepaku w Polsce na ok. 3,4-3,5 mln ton. Ostateczny
wynik oczywiście zweryfikuje przebieg kampanii żniwnej, ale nawet przy porównywalnym do
ubiegłego sezonu plonowaniu rekordowa powierzchnia uprawy, która zgodnie z danymi Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyniosła ponad 1,065 mln h, wskazuje na bardzo dobry
wynik, jakie możemy oczekiwać.
„Uprawa rzepaku to już jedna z wiodących wręcz specjalizacji polskiego rolnictwa, dlatego jako
branża przetwórcza robimy wszystko, aby wypracowany przez ostatnią dekadę potencjał krajowego
łańcucha olejarskiego wzmacniać i rozwijać. To jednak przede wszystkim dzięki naszym dostawcom –
rolnikom udaje się plasować nasz kraj w ścisłej czołówce europejskich potęg rzepakowych. Bardzo
nas cieszy w tym kontekście tak dobra perspektywa krajowych zbiorów na nowy sezon” – powiedział
Mariusz Szeliga, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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„Dzięki usprawnieniu sprawozdawczości przez ARiMR w ramach systemu płatności obszarowych
swoje analizy dotyczące sytuacji tuż przed rozpoczęciem żniw rzepakowych nasze Zrzeszenie nie
musi opierać jedynie na własnej wiedzy, ale twardych danych, które wskazują, że tegoroczna
powierzchnia zasiewów rzepaku jest rekordowa. Wobec drastycznie rosnących kosztów produkcji
aby jednak utrzymać takie zainteresowanie rolników uprawą rzepaku konieczne jest
kontynuowanie kursu na biopaliwa, które wygenerowały w Polsce podaż nasion ponad dwukrotnie
przewyższającą zapotrzebowanie spożywcze na olej” – stwierdził Juliusz Młodecki, Prezes Zarządu
Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.
„Branża olejarska jest w stanie przerobić w całości polski rzepak gdyby zbiory przekroczyły
szacowany pułap nawet 3,5 mln ton nasion. Tym niemniej, podobnie jak wytwórcy estrów, tłocznie
czekają z niecierpliwością na pilną nowelizację ustawy biopaliwowej, ponieważ nadal brakuje
niektórych rozwiązań prawnych dotyczących Narodowego Celu Wskaźnikowego na 2023 rok.
Wobec perspektywy tak dobrych zbiorów znacząco rośnie rola biopaliw w stabilizacji przychodów
producentów rolnych” – podsumował Adam Stępień, Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia
Producentów Oleju.
Źródło: PSPO

Ekspertyza dot. zaolejenia nasion rzepaku
Mamy niezmierną przyjemność przedstawić Państwu przygotowaną przez cenionych ekspertów prof. UPP dr hab. Witolda Szczepanika, prof. dr hab. Jerzego Tysa oraz mgr Mariolę Chmielewską,
ekspertyzę dotyczącą analizy czynników wpływających na zaolejenie rzepaku.
W Polsce w latach 2015–2020 stwierdzono spadek uzysku oleju z rzepaku w przedsiębiorstwach
przetwórczych (z około 44% do około 40%). Przyczyn tego zjawiska można upatrywać w czynnikach
zewnętrznych, tj. pogoda (temperatura oraz opady) lub w kwestiach agrotechnicznych związanych
z działaniami rolnika (np. nawożeniem czy ochroną). Błędy popełnione w trakcie uprawy rzepaku
mogą powodować, że uzyskane nasiona będą charakteryzować się niepełną dojrzałością, czyli
słabszym zaolejeniem, małą MTN, wysoką zawartością chlorofilu oraz niekorzystnym dla zdrowia
profilem kwasów tłuszczowych. Zaolejenie nasion rzepaku jest złożonym problemem, którego
wyjaśnienie wymaga uwzględnienia wielu zmiennych mających wpływ na tę cechę nasion. Biorąc
pod uwagę zgromadzony materiał, jako główne przyczyny zmniejszenia zaolejenia rzepaku w
Polsce można wskazać: czynniki pogodowe (zwłaszcza suszę w końcowym okresie wegetacji,
nieodpowiednią ilość opadów i niekorzystny ich rozkład), cechy odmianowe nasion oraz
nawożenie.
Źródło: PSPO
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Zaproszenie na XI Konferencję KIB „Biopaliwa transportowe - szanse,
zagrożenia, wyzwania
Krajowa Izba Biopaliw organizuje w dniach 28-29 września 2022 r. XI edycję konferencji „Biopaliwa
transportowe - szanse, zagrożenia, wyzwania”
w hotelu Windsor w Jachrance.
Pierwszego dnia wydarzenia, tj. 28 września, zaplanowano organizację bankietu networkingowego z
częścią oficjalną przewidującą wręczenie okolicznościowych statuetek Krajowej Izby Biopaliw.
Wyróżnienie otrzymają osoby, które swoimi działaniami szczególnie przyczyniają się do rozwoju branży
biopaliwowej.
Program konferencji w drugim jej dniu zakłada prezentacje merytoryczne w trzech blokach
tematycznych
obejmujących
otoczenie
regulacyjne
i geopolityczne, aspekty technologiczne oraz podejmujące kwestie jakościowe i zrównoważony rozwój.
Ważnym tematem poruszanym podczas konferencji będzie Narodowy Cel Wskaźnikowy i obligatoryjny
blending biokomponentów oraz oddziaływanie bieżącej sytuacji geopolitycznej na branżę biopaliw.
Zaplanowano uwzględnienie perspektywy dla sektora biopaliw w kontekście procesu
implementacyjnego dyrektywy RED2, jak również rewizji jej przepisów na poziomie europejskim w
ramach pakietu KE „Fit for 55”. Przewidziano także podjęcie wielu ciekawych i ważnych wątków dla
wytwórców estrów metylowych oraz bioetanolu, jak i sektora paliwowego dając przestrzeń do
budowania relacji pomiędzy najważniejszymi graczami rynkowymi.
Podsumowaniem części merytorycznej będzie debata ekspercka, w której udział wezmą
przedstawiciele administracji publicznej, sektora paliwowego oraz zaproszeni goście.
Wszystkie szczegóły dotyczące konferencji są dostępne na stronie -> https://kib.pl/konferencja/

Źródło: KIB
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Z przedstawicielami branży zbożowej i roślin oleistych o sytuacji na
rynku
W siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi
Henryk Kowalczyk rozmawiał z przedstawicielami branży oraz instytucji państwowych. Celem spotkania była
diagnoza obecnej sytuacji.
Na spotkaniu byli obecni, oprócz wicepremiera Henryka Kowalczyka, przedstawiciele kierownictwa KOWR,
branży zbożowej i roślin oleistych – produkcji, handlu oraz przetwórstwa, a także analitycy rynku i
przedstawiciele instytucji państwowych. Obecność tak wielu ekspertów reprezentujących różne grupy i punkty
widzenia uczyniła dyskusję bardzo bogatą w merytoryczną wiedzę.
Jak podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk, spotkanie służyło wymianie informacji, danych i poglądów, dzięki
której możliwa była diagnoza dzisiejszej sytuacji na rynku zbóż, a przede wszystkim – wspólne ustalenie
stanowiska wobec dzisiejszych problemów polskich rolników.
Sytuacja podażowo-popytowa
Wicedyrektor KOWR Marcin Wroński przedstawił sytuację podażowo-popytową na rynku zbóż i nasion roślin
oleistych. Zwrócił uwagę na prognozy zbiorów zbóż na rynku światowym i unijnym. Podkreślił, że wzrost w
Polsce powierzchni upraw kukurydzy, pszenicy ozimej i rzepaku świadczy o większym zainteresowaniu rolników
tymi uprawami. Szczególną uwagę zwrócił na udział eksportu w krajowej produkcji zbóż, który tym roku stanowi
już 20 proc. Dyrektor Wroński podkreślił, że jesteśmy samowystarczalni w produkcji zbóż na poziomie blisko 140
proc. Powiedział, że zdecydowanie więcej zbóż eksportujemy, niż importujemy. Odnosząc się do rynku roślin
oleistych, zaznaczył, że prognozy zbiorów rzepaku są optymistyczne i szacowane na ok. 3,2 mln ton.
Obawy rolników
– Wiemy, że sytuacja jest trudna. Napływ zbóż z Ukrainy powoduje niepokój wśród rolników o destabilizację
rynku. Dużym problemem jest również chaos informacyjny i rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o
milionach ton zboża przyjeżdżającego do Polski zza ukraińskiej granicy – powiedział wicepremier Kowalczyk.
Jak podkreślali eksperci, zboże, które trafia do nas z Ukrainy, to w ogromnej większości kukurydza. Z danych
Krajowej Administracji Skarbowej wynika, że od stycznia do 3 lipca tego roku do Polski zaimportowano 684 tys.
ton zbóż z Ukrainy w porównaniu do 1,3 tys. ton w takim samym okresie roku poprzedniego. Zdecydowaną
większość tego importu stanowiła kukurydza.
Uczestnicy spotkania podkreślali duże regionalne rozbieżności cen – rolnicy z rejonów południowo-wschodnich
otrzymują na znacznie niższe ceny, niż ci z północy kraju. Mają problem ze sprzedażą swojego zboża, często
więc, aby utrzymać płynną finansową, sięgają po kredyty.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Zapasy zbóż
Obecnie w Polsce są duże zapasy zbóż. Wielu rolników nie zdecydowało się na ich sprzedaż, kierując się różnymi,
często sprzecznymi przesłankami, związanymi z dzisiejszą sytuacją wywołaną wojną za wschodnią granicą.
– W nowy sezon żniwny wchodzimy ze znacznymi zapasami zbóż – powiedział wicepremier Kowalczyk.
Do tych zapasów dochodzi obecnie napływająca do Polski kukurydza z Ukrainy. Aby móc ją przewieźć dalej,
niezbędne są rozwiązania licznych przeszkód logistycznych, a do ich rozwiązania potrzebne jest zaangażowanie
się innych państw europejskich.
– Problem eksportu zbóż z Ukrainy to problem nie tylko naszego kraju, to problem ogólnoświatowy – zaznaczył
wicepremier Kowalczyk.
Z prognoz wynika, że ze względu na suszę i upały tegoroczne zbiory zbóż będą mniejsze. Zgromadzone zapasy
będą mogły zrekompensować spadek plonów.
– Prognozuje się, że będzie większe zapotrzebowanie na zboże w drugiej połowie roku – powiedział szef resortu
rolnictwa.
Odpowiadając na pytania uczestników spotkania, wicepremier Kowalczyk zaznaczył, że ze względów formalnych
nie można wprowadzić skupu interwencyjnego. Jednak rozpatrywane są inne rozwiązania w tym zakresie.
Źródło: MRiRW
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Notowania
Średnie ceny produktów rzepakowych w Polsce 18–24 VII 2022
Wg MRiRW

Cena netto [PLN/t]

Zmiana roczna [%]

Nasiona rzepaku

3 161

55,3

Olej rafinowany

7 003

33,4

Olej surowy

9 178

-

Śruta

1 546

24,6

Złote

Produkt

4800
4500
4200
3900
3600
3300
3000
2700
2400
2100
1800
1500

Ceny nasion rzepaku w Polsce [PLN/t]

2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023

Złote

Ceny oleju rzepakowego w Polsce [PLN/t]
7100
6700
6300
5900
5500
5100
4700
4300
3900
3500
3100

2018/2019

2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
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Notowania

Notowania MATIF na rzepak (FOB)
z dn. 29 VII 2022
Wg Euronext

SKUP nasion rzepaku
Wg MRIRW (tys. ton)
Okres

Ilość

Sezon 2018/2019

2158

Sezon 2019/2020

2584

Sezon 2020/2021

2625

Czerwiec 2022

63,66

Kurs EUR
[PLN]
(NBP)

Dostawa

Cena
[Euro/t]

Cena
[PLN/t]

Sierpień’22

690,00

3 310,14

Listopad’22

679,75

3 260,96

Luty’22

675,25

3 239,38

Maj’23

673,50

3 230,98

4,7973

NOTOWANIA MATIF na RZEPAK

Źródło: ZMP.de
REDAKCJA: Zuzanna Marczak
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