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Na Święta BoŜego Narodzenia magii wigilijnego
wieczoru, rodzinnej, ciepłej atmosfery przy pysznie zastawionym
stole, a na Nowy Rok pomyślności i samych sukcesów
Ŝyczy
Zespół Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju

Odpowiednie odmiany kluczem do plonów
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Stosowanie niewłaściwych odmian nasion
oraz niesprzyjające warunki pogodowe to
dwa czynniki, które mają największy wpływ
na osiągane w Polsce plony rzepaku - uwaŜa
Roman Rybacki, prezes PSPO.
Ostatnie lata to spory przyrost areałów
uprawy rzepaku, z czego się bardzo
cieszymy, jednak średnie plony wypadają
gorzej. Jak porównujemy średnie plony
rzepaku w Polsce w stosunku do średniej
takich krajów jak: Czechy, Niemcy, Francja,
Wielka Brytania czy Dania, to plony są tam
znacznie wyŜsze – stwierdza Roman
Rybacki.

Jak mówi, obecnie jest w Polsce zarejestrowanych około 80 odmian rzepaku podwójnie
ulepszonego, podczas gdy w katalogu
unijnym jest ich około 800. Większość z nich
nie pasuje na nasz rynek. We współpracy
z Centralnym Ośrodkiem Badań Roślin
Uprawnych chcemy dyskutować co zrobić,
aby informacja o odmianach, które mają
najwyŜszy potencjał trafiały na czas do
producentów – mówi Roman Rybacki.
Jego zdaniem, rolnicy powinni takŜe zwracać
uwagę na stosowanie właściwej agrotechniki.
Są wśród producentów tacy, którzy osiągają
dobre plony i stosują zabiegi ochrony roślin
zgodnie z wymogami. Jest natomiast grupa
średnich i drobnych producentów, która
uzyskuje niewłaściwe zbiory z uwagi na
nieprzestrzeganie
zasad
agrotechniki:
terminowość siewu, właściwy dobór ochrony,
stosowanie na czas – dodaje .

Zaznacza, Ŝe duŜą rolę odgrywają tu warunki
klimatyczne, jednak z drugiej strony:
producenci kupują nasiona rzepaku trochę
przypadkowo albo nie to, co powinni. Stąd
efekty w postaci przyrostu plonów nie są
korzystne. Edukacja w tym zakresie to jedno
z kolejnych zadań, które stoi przed naszym PSPO na podst. portal spoŜywczy.pl
stowarzyszeniem – mówi prezes PSPO.
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Europejskie organizacje ponaglają KE
Jak informuje FEDIOL, Komisja Europejska zatwierdziła dotychczas tylko 7
z ogólnej ilości 27 programów dotyczących kryteriów zrównowaŜonego rozwoju
poddanych ocenie co stanowi waŜny etap
w działaniach na rzecz surowców dla
produkcji biopaliw w EU.
Niestety, przed końcem bieŜącego roku
nie naleŜy oczekiwać zatwierdzenia Ŝadnego nowego programu dobrowolnego.
Sytuacja ta sprawia, Ŝe producenci
biomasy i biopaliw z krajów, w których
programy dobrowolne nie zostały jeszcze
ocenione i zatwierdzone są w gorszej

sytuacji niŜ unijni producenci z krajów, Dlatego ponawiają oni
które mają takie programy juŜ przyjęte.
swoje poprzednie postulaty skierowane do
Zaniepokojone tym stanem trzy europejDG ENERGY, ponaglając Dyrekcję do:
skie organizacje rolników i przetwórców,
zatwierdzenia wszystkich nieuznanych
Copa-Cogeca, COCERAL i FEDIOL,
dotychczas programów dobrowolnych
jednomyślnie uznając taką sytuację za
najpóźniej do końca roku 2011,
niemoŜliwą do dalszej akceptacji, skieropilnego uregulowania problematyki
wały wspólne wystąpienie do Komisarza
związanej z równowaŜnością i autods. Energii Geuntera Oettingera.
matycznością uznawania programów
Autorzy podkreślają w nim, Ŝe wolny
dobrowolnych i krajowych.
handel surowcami rolniczymi między
Kopię wystąpienia skierowano do
krajami członkowskimi oraz wspólny
Komisarza ds. Rolnictwa.
rynek stanowią podstawę, na której
zbudowana jest Wspólnota Europejska.
Lech Kempczyński

ADM ma zgodę na przejęcie Elstar Oils
Spółka Archer Daniels Midland (ADM)
poinformowała o wydaniu przez UOKiK
zgody na nabycie Elstar Oils SA i przejęcie kontroli operacyjnej nad spółką.
Dodatkowo ADM nabył pozostałe 2,26
proc. akcji Elstar Oils i obecnie posiada
100 proc. akcji i głosów w spółce.
Zgodę na transakcję wydały wcześniej
urzędy antymonopolowe w Austrii,
Niemczech, na Słowacji i Ukrainie.

Przejęcie Elstar Oils to istotny krok
w ekspansji ADM w segmencie przetwórstwa roślin oleistych, produkcji Ŝywności
oraz biopaliw na rynku, który ma duŜy
potencjał wzrostu – powiedział Brent
Fenton, prezes zarządu, ADM Europe.
Zakłady produkcyjne Elstar Oils są świetnie zlokalizowane, przez co wspaniale
uzupełniają i wzmacniają naszą obecność
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej
– dodał.

Elstar Oils posiada 2 zakłady zlokalizowane w północnej Polsce - produkcyjny
w Czerninie, w którym prowadzi przerób
rzepaku oraz proces rafinacji, pakowania
i butelkowania olejów roślinnych oraz
zakład wytwarzania biopaliw w Malborku.
ADM planuje wycofanie akcji Elstar Oils
z obrotu na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie.
PSPO na podst.: portal spoŜywczy.pl

Nowe odmiany zapewniają wyŜsze plony
Według COPA-COGECA zbiory oleistych
(rzepak, słonecznik oraz soja) w bieŜącym roku (sezon 2011/12) osiągnęły 28,8
mln t, natomiast w przyszłym roku mają
wzrosnąć o 5,2% do 30,3 mln t. Wstępne
prognozy zakładają wzrost przeciętnych
plonów z 2,5 t/ha do 2,6 t/ha.
Szef organizacji ocenił, Ŝe większe zbiory
oleistych wynikają z wyŜszych plonów,
które przede wszystkim zapewniają nowe
odmiany. Podkreślił rolę lepszych odmian
akcentując rolę innowacji we wspólnej
polityce rolnej - WPR.
COPA-COGECA szacuje, Ŝe produkcja
rzepaku powinna wzrosnąć o 7,7 % do

20,8 mln t przy wzroście zasiewów do 6,9 Zbiory rzepaku w Unii były na poziomie
mln ha wobec 6,8 mln ha.
około 19,08 mln t wobec 20,33 mln t
w 2010 roku. Zbiory słonecznika były na
Tymczasem organizacja COCERAL
poziomie 8,2 mln t wobec 6,8 mln t przed
podała do wiadomości finalne-grudniowe
rokiem.
szacunki zbiorów oleistych w Unii w 2011
r., które ocenia na około 28,28 mln t PSPO na podst.: FAMMU/FAPA za
wobec 28,02 mln t rok wcześniej.
COPA-COGECA, COCERAL
Prognozy produkcji oleistych UE27 (mln ton)
2011/12s

2012/13p

Zmiana %

rzepak

19,30

20,78

7,7

słonecznik

8,14

8,15

0,2

soja

1,26

1,26

0,1

Źródło: COPA-COGECA, , s- szacunki, p- prognoza
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Świąteczna odsłona „Pokochaj olej rzepakowy”
Wpisując się w świąteczną atmosferę
w ramach programu „Pokochaj olej
rzepakowy” opublikowaliśmy szereg
materiałów dotyczących wykorzystania
oleju rzepakowego w świątecznych
potrawach i zwyczajach, nie tylko
w Polsce.

Na Facebooku ogłosiliśmy konkurs z nagrodami na świąteczną potrawę z olejem.
UŜytkownicy poczty onet.pl otrzymali teŜ
maile prezentujące walory oleju rzepakowego w grudniowych wypiekach, a takŜe
w przygotowaniach na Nowy Rok.

Zapraszamy do zapoznania się z tymi
Zostały one zamieszczone m.in. na
materiałami.
onet.pl, mojegotowanie.pl a takŜe na
stronie kampanii www.pokochajolejrzepa Ewa Myśliwiec
kowy.pl.

Iemili rapsu ellu
Równolegle do części programu ‘Pokochaj olej rzepakowy’ realizowanego
w Polsce trwają działania na rynku
łotewskim pod hasłem ‘Iemili rapsu ellu’.
Do wsparcia kampanii zostali zaproszeni
eksperci:
Lolita Neimane – najbardziej rozpoznawalny ekspert wśród łotewskich
dietetyków i specjalistów do spraw
Ŝywienia. Często występuje w programach kulinarnych a jej opinie na temat
zdrowego Ŝywienia są cytowane szeroko w mediach. Wykłada na Riga
Stradins University. Jest równieŜ
załoŜycielką Latvian Nutrition and
Dietetics Association.

- Rafał Wadlewski – przewodniczący
zespołu ds. oleju w PSPO – omówił
załoŜenia i cele postawione przed
programem oraz aktualne postrzeganie
oleju rzepakowego,
- ekspertki Lolita Neimane i Anna BērziĦa
wygłosiły prezentacje o walorach oleju
rzepakowego w poszczególnych dziedzinach,
- MārtiĦš Sirmais podczas pokazu
kulinarnego omówił szerokie zastosowanie oleju rzepakowego w kuchni.

Uruchomiano takŜe stronę www projektu
w języku łotewskim i rosyjskim, a w ramach działań w mediach społecznościowych stworzono profile i rozpoczęto
komunikację na Facebook’u, Twitter’ze
oraz Draugiem.
Ponadto, rozpoczęto promocję w Internecie, m.in. na portalach delfi.lv, calis.lv,
mammam.lv czy receptes.lv.

W przyszłym roku dodatkowo zostaną
przeprowadzone m.in. akcje degustacje
w sieciach handlowych oraz warsztaty
W ramach kampanii odbyła się juŜ emisja
i briefingi dla mediów.
advertoriali w prasie, w takich tytułach jak
Ieva, Lublu, Ievas Veseliba (poradniki), Agnieszka Słodowa
Santa i Lilit (lifestyle) czy Ievas Virtuve
(kulinaria).

Anna BērziĦa – absolwentka Wydziału
Medycyny na Riga StradiĦš University.
Certyfikowany dermatolog. Członkini
Latvian Association of Dermatovenereologists, European Academy of
Dermatology and Venereology, Latvian
Aesthetic Laser Surgery Association
and International Dermoscopy Society.
MārtiĦš Sirmais – łotewski kucharz celebryta. Prowadził własne show
o gotowaniu w TV. Promuje zdrowe
Ŝywienie i naturalne produkty. Jest
właścicielem 2 restauracji w Rydze.
8 grudnia br. odbyła się oficjalna
inauguracją konferencją, na której:
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O szerokim zastosowaniu oleju rzepakowego w
kuchni rozmawiali MārtiĦš Sirmais i Rafał Wadlewski
Prelegenci konferencji: Rafał Wadlewski – przedstawiciel PSPO, Lolita Neimane –
dietetyk, Anna BērziĦa – dermatolog

MārtiĦš Sirmais i olej rzepakowy w trakcie kulinarnego show

Dyskusja nt walorów oleju rzepakowego
z punktu widzenia dermatologa – Anna
BērziĦa i Agnieszka Słodowa (PSPO)
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Ceny nasion rzepaku w Polsce [PLN/t]
opracowanie PSPO na podst. Biuletynu MRiRW

Średnie ceny produktów rzepakowych
w Polsce 5 – 11 XII
wg MRiRW
Cena netto
Produkt
Zmiana [%]
[PLN/t]
Nasiona
1941
-0,9
rzepaku
Olej
4593
+2,3
rafinowany
Śruta

661

+2,2

Makuch

827

-0,7

Notowania MATIF na rzepak (FOB)
z dn. 19 XII
wg Euronext
Kurs EUR
Cena
Cena
Dostawa
[PLN]
[EUR/t]
[PLN/t]
(NBP)

Ceny oleju rzepakowego w Polsce [PLN/t]
opracowanie PSPO na podst. Biuletynu MRiRW

Luty’12

423,25

1900,82

Maj’12

409,50

Sierpień’12

394,75

1772,82

Listopad’12

392,75

1763,84

4,4910

1839,06

Notowania róŜne
wg FAMMU/FAPA, Orlen
Produkt

Notowania MATIF na rzepak FOB [EUR/t]
opracowanie PSPO na podst. Euronext

Jednostki

Cena

[USD/t]

584

[EUR/t]

940

Nasiona rzepaku
CIF Hamburg
8 XII
Olej rzep. sur. FOB
luty/kwiecień Rotterdam
15 XII
BIO 100
PKN Orlen 20 XII

[PLN/m3]
netto
[PLN/m3]
BIO ON PKN Orlen 20 XII
netto

4267
4267

Średnie ogólnopolskie
ceny detaliczne [PLN/l]
wg e-petrol.pl
Data

Biodiesel

ON

2011-11-23

5,74

5,53

2011-11-30

5,74

5,54

2011-12-07

5,50

5,57

2011-12-14

5,53

5,59
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