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Wstęp
Ekologia i globalne zmiany klimatu, problem bezpieczeń-

stwa energetycznego oraz ekonomia doprowadziły do działań 
nad wdrożeniem nowych źródeł energii. Współczesne rolnic-
two w pełni zaspokaja potrzeby żywieniowe ludności krajów 
rozwiniętych i rozwijających się, a jego rozwój doprowadził 
do sytuacji, w której część gruntów ornych jest odłogowana. 
Szansą na racjonalne wykorzystanie ich potencjału wydaje 
się być produkcja roślin na cele energetyczne. Rzepak jest 
jednym z najbardziej kalorycznych produktów roślinnych, 
a wytwarzany z niego olej ma wartość opałową zbliżoną do 
powszechnie stosowanych paliw ciekłych. Szacuje się, że 
nakłady energetyczne na uprawę 1 ha rzepaku (przy plonie 
2,5 t) wynoszą ok. 22 GJ, zaś suma wartości energetycznej 
uzyskanych produktów ok. 100 GJ [9].

1. Produkcja rzepaku
1.1. Charakterystyka rzepaku

Rzepak jest rośliną jednoroczną, ozimą i jarą, należy do 
rodziny kapustowatych, dawniej krzyżowych (Brassicaceae 
= Cruciferae), rodzaju kapusta (Brassica), gatunku Brassica 
napus L. Gatunek ten jest naturalnym amfi ploidem powsta-
łym ze skrzyżowania B. campestris z B. oleracea, liczba chro-
mosomów w komórkach rozrodczych 2n = 19. Wywodzi się 
z ośrodka śródziemnomorskiego, obejmuje 3 typy: 
 – oleisty o wysokiej zawartości tłuszczu w nasionach i cienkim 

korzeniu, reprezentowany przez ssp. oleifera Metzg. Sinsk.,
 – korzeniowy o zgrubiałym korzeniu użytkowany jako pasza 

dla zwierząt, reprezentowany przez ssp. rapiera Metzg. 
Sinsk – brukiew,

 – liściowy użytkowany jako warzywo, o mięsistych liściach, 
reprezentowany przez ssp. pobularia Sinsk., obecnie 
w Polsce nieuprawiany.
Forma ozima (biennis) i jara (annua) różnią się niektórymi 

cechami morfologicznymi. W produkcji jednoznacznie domi-
nuje ozima forma rzepaku, która daje zdecydowanie większe 

i bardziej stabilne plony niż forma jara (różnica w plonach 
nasion i tłuszczu – 20-30%). Rzepak jary w porównaniu z ozi-
mym charakteryzuje się:
 – krótszym okresem wegetacji (forma jara: 110-130 dni, ozi-

ma: 300-330 dni),
 – niższym wzrostem,
 – cieńszym i słabiej wykształconym systemem korzeniowym,
 – z reguły delikatniejszą łodygą z mniejszą ilością rozgałęzień,
 – słabszym ulistnieniem i mniejszą powierzchnią liści,
 – mniejszymi łuszczynami,

 – mniejszą masą 1000 nasion (MTN) od 15 do 40%, w zależ-
ności od odmiany i warunków środowiskowych.

1.2. Rzepak jako roślina energetyczna
Produkcja biopaliwa z rzepaku związana jest z powstawa-

niem produktów ubocznych, takich jak: poekstrakcyjna śru-
ta rzepakowa, wytłok, słoma i glicerol. W celu zwiększenia 
efektywności uprawy rzepaku na cele energetyczne należy 
uwzględnić ich zagospodarowanie. Wartość energetyczna 
produktów: RME 36-38 MJ/kg, wytłok 14,5-15 MJ/kg, słoma 
13,5-14 MJ/kg, glicerol 21-22 MJ/kg. Nakłady energetycz-
ne na uprawę 1 ha rzepaku (przy plonie 2,5 t) wynoszą ok. 
22 GJ, zaś suma wartości energetycznej uzyskanych produk-
tów pochodzących z uprawy 1 ha rzepaku jest zależna od 
plonu nasion i słomy i wynosi ok. 100 GJ [9].

1.3. Plony
Największy udział w globalnej produkcji oleju rzepakowego 

ma Unia Europejska (ok. 39% udziału w rynku), Chiny (20%), 
Kanada (12%) oraz Indie (11%). Rzepak jest główną rośliną 
oleistą uprawianą w Europie zachodniej i środkowej. W Euro-
pie, w całkowitej powierzchni uprawy roślin oleistych jego udział 
wynosi ponad 80%, natomiast w Polsce przekracza 95%. 

W polskich warunkach najważniejszymi czynnikami ograni-
czającymi powierzchnię uprawy rzepaku są: jakość gleby, nie-
bezpieczeństwo wymarzania, struktura agrarna i dopuszczal-
ny udział rzepaku w strukturze zasiewów (w płodozmianie) [5].

Plony rzepaku w 2010 r. wyniosły 2,85 t/ha i były niższe od  
plonów uzyskanych w 2009 roku o ok. 7%. W latach 2006-
2008 plony utrzymywały się na podobnym poziomie. 

W roku 2011 w Polsce w siedmiu województwach uzyskano 
plony roślin oleistych przekraczające 3,0 t ∙ ha-1. Najwyższe 
plony zanotowano  w województwach: opolskim (3,53 t ∙ ha-1), 
wielkopolskim  (33,9 t ∙ ha-1), lubuskim (3,33 t ∙ ha-1) i zachod-
niopomorskim (3,24 t ∙ ha-1). Najniższe zaś w województwach: 
lubelskim (2,03 t ∙ ha-1) i świętokrzyskim (2,25 t ∙ ha-1). 
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Tab. 1. Powierzchnia uprawy rzepaku [w tys. ha] [8]

Kraje Rok
2006 2009 potencjał w 2020

UE 27 5400 6267 8400
Niemcy 1430 1471 1800
Francja 1400 1459 2000
Polska 620 810 1200
Wielka Brytania 570 530 700
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Rys. 1. Plony rzepaku w latach 2006-2011 [3]

Rys. 2. Produkcja rzepaku w latach 2005-2011 [ 3]

Udzia  województw w %  

 

Rys. 3. Udział powierzchni województw w ogólnej powierzchni 
uprawy rzepaku i rzepiku ogółem [3]

Produkcja rzepaku w Unii Europejskiej może w br. znaleźć 
się na poziomie tylko 18,5 mln ton (-3,3%) czyli najmniej od 
5 lat oraz 0,6 mln ton mniej od poprzedniej prognozy Oil World. 
Będzie to aż 3,25 mln ton mniej niż rekordowe 21,7 mln ton 
z roku 2009. Areał przeznaczony pod rzepak w br. praw-
dopodobnie będzie mniejszy o 640 tys. ha (-9,5%) wobec 
2011 roku z największą redukcją w Niemczech, Francji, Pol-
sce, Rumunii oraz Bułgarii. Firma Toepfer szacuje tegorocz-
ne zbiory w Niemczech na 5,16 mln ton wobec 3,89 mln ton 
w 2011 roku, zaś w Wielkiej Brytanii na 2,5 mln ton wobec 
2,75 mln ton. We Francji Instytut Roślin Oleistych – Cetiom 
szacuje zbiory rzepaku na 5,45 mln ton wobec 5,37 mln ton 
w zeszłym roku. W Europie Wschodniej – UE12 – Toepfer 
prognozuje spadek zbiorów rzepaku do 5,17 mln ton wobec 
5,77 mln ton w 2011 roku. Zbiory w Rumunii najprawdopo-
dobniej zmniejszą się z 656 tys. ton do jedynie 150 tys. ton, 
natomiast w Bułgarii z 519 tys. ton do 278 tys. ton w br. [13].

1.4. Zapotrzebowanie
Ze względu na rosnący popyt na olej rzepakowy wykorzy-

stywany w produkcji biopaliw na świecie oraz ograniczone w 
Polsce i krajach Unii Europejskiej możliwości rozwoju jego 
produkcji, wciąż wzrasta zapotrzebowanie na ten surowiec. 
Ceny rzepaku na krajowym i europejskim rynku będą wyso-
kie, a wspólnota aby zaspokoić popyt na żywność, energię 
czy surowce dla przemysłu, będzie zmuszona do importu 
tego surowca. W ocenie ekspertów poziom zapasów olejów 
na początku sezonu 2011/12 był zbliżony do poziomu z po-
przedniego sezonu i wynosił 18,1 mln t. Przewiduje się, że 
pod koniec sezonu, tj. w październiku 2012 r., zapasy olejów 
mogą wynieść 18,2 mln ton. Analitycy oceniają, że konsump-
cja olejów roślinnych w bieżącym sezonie na świecie wyniesie 
ok. 157,6 mln ton i będzie o 4,4% wyższa niż w poprzednim 
sezonie. W przeliczeniu na jednego mieszkańca najwięcej 
olejów spożywa się w krajach wysoko rozwiniętych. Zużycie 
tych olejów rośnie także dlatego, że są one wykorzystywane 
również jako paliwo – biodiesel. W bieżącym sezonie olej rze-
pakowy nadal będzie najważniejszym surowcem do produkcji 
biodiesla w Europie, olej sojowy – w Ameryce Płn., a olej pal-
mowy – w Azji [12]. 
Światowy handel zagraniczny rzepakiem może w bieżą-

cym roku osiągnąć rekordowy poziom 12,4 mln ton. W po-
równaniu do poprzedniego roku gospodarczego eksport i 
import zwiększą się o 16%. W największym stopniu wzrośnie 
eksport rzepaku z Kanady (z 7,1 do 8,6 mln ton). Import rze-
paku do Chin podwoi się rosnąc z 1,1 do 2,23 mln ton. Rów-
nież w dużym stopniu zwiększy się import rzepaku do Unii 
Europejskiej, która sprowadzi go 3,18 mln ton (rok wcześniej 
– 2,7 mln ton) [1, s. 8].

Tab. 2. Zapotrzebowanie na rzepak [10]

Wyszczególnienie Jedn. 
miary

Rok
2008 2010 2013*

cele spożywcze tys. ton 1000 1100 1200
zużycie ON tys. ton 8500 10300 12000
udział RME w ON 
(wg wartości energet. paliw 
zgodnej z NCW)

% 3,45 5,75 7,10

zapotrzebowanie na RME tys. ton 324 654 796
zapotrzebowanie na cele 
energetyczne tys. ton 809 1634 1989

całkowite zapotrzebowanie tys. ton 1809 2734 3189

* – prognoza

2. Prognozy
2.1. Produkcja rzepaku

Według informacji FAMMU/FAPA, w sezonie 2012/2013 
produkcja rzepaku na świecie ponownie pozostanie na pozio-
mie poniżej zapotrzebowania. Przyczyną są słabe zbiory na 
Ukrainie oraz w UE. Jest duże prawdopodobieństwo, że za-
pasy (globalne i w UE) do lipca br. (początek sezonu 2012/13) 
zostaną istotnie zredukowane, co przy niewielkim wzroście 
produkcji spowoduje tylko niewielki wzrost podaży rzepaku 



na świecie. W wielu państwach europejskich susza ograni-
czyła ozime zasiewy rzepaku. Prawdopodobnie w UE-27 za-
siewy pod zbiory drugi rok z rzędu zmniejszą się, tym razem 
o 300 tys. ha, a produkcja może wzrosnąć jedynie o 4 proc., do 
około 20 mln ton. Większy wzrost produkcji może mieć miejsce 
w Niemczach i Polsce, natomiast redukcja prawdopodobnie 
w Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech i Wielkiej Brytanii. Z raportu 
FAO dotyczącego perspektyw dla światowych rynków rolnych 
w latach 2012-2021 wynika, że światowa produkcja oleistych 
za 10 lat będzie większa o ponad 20 proc. w porównaniu do 
średniej z lat 2009-2011 i osiągnie poziom 529 mln t [4]. Po-
wierzchnia upraw jest limitowana ze względu na ograniczoną 
powierzchnię gruntów rolnych oraz płodozmian. Zaspokojenie 
rosnącego popytu na nasiona rzepaku upatruje się w zwięk-
szaniu wydajności z jednostki powierzchni, czyli coraz szer-
szym wykorzystaniu nasion odmian mieszańcowych. 

2.2. Produkcja biodiesla
Globalna produkcja biodiesla w 2021 roku przekroczy po-

ziom 42 mld l (w 2011 roku była niższa niż 25 mld l). Najwięk-
szym światowym jego producentem i konsumentem pozo-
stanie UE. Do innych znaczących potentatów będą należeć: 
Argentyna, USA, Brazylia oraz Tajlandia i Indonezja. Wraz ze 
wzrostem produkcji biopaliw, coraz więcej etanolu i biodiesla 
będzie przedmiotem międzynarodowej wymiany handlowej 
[8]. Analitycy oceniają znaczny wzrost zużycia biodiesla za-
równo w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Według 
autorów raportu, w 2021 roku ok. 16 proc. światowej produkcji 
olejów może stanowić surowiec do produkcji biodiesla wobec 
12 proc. przeciętnie w latach 2009-2011 [5].

Podsumowanie
Znaczenie rzepaku jako rośliny uprawnej ulega zwiększe-

niu. Wynika to z ciągle rosnącego zapotrzebowania na nasio-
na przeznaczane na cele spożywcze, jak i do produkcji paliw. 
Intensyfi kacja produkcji jest ograniczona powierzchnią upraw, 
szansę upatruje się w zwiększaniu wydajności z jednostki 

powierzchni i coraz szerszym wykorzystaniu nasion odmian 
mieszańcowych.
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Oilseed rape as source of energy in polish and world production
The article discusses current opportunities, forecasts and prospects rapeseed production and its demand for energy in Poland 

and around the world.
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