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Rok 1998 był zdecydowanie korzystniejszy dla 
uprawy rzepaku niż dwa lata poprzednie, w 
których mroźne i bezśnieżne zimy zniszczyły 
ponad połowę wszystkich plantacji. W 1998 r. 
zbiory rzepaku wyniosły 1099,1 tys. ton, tj. były 
większe o 504,2 tys. ton (o 84,8%) od zbiorów 
roku poprzedniego. Tak znaczący wzrost pro-
dukcji rzepaku był wynikiem zarówno zwięk-
szenia powierzchni jego uprawy (o 46,8%), jak 
i lepszego plonowania tej rośliny (o 26,9%). 
Według wstępnych prognoz produkcja rzepaku 
w 1999 r. będzie jeszcze wyższa (1,2–1,3 mln ton). 
W sezonie 1998/99 przemysł tłuszczowy prze-
robi przeszło 900 tys. ton nasion rzepaku, a w 
sezonie 1999/2000 przerób ten może przekroczyć 
1 mln ton. Wysokie ubiegłoroczne zbiory przy-
czynią się do tego, iż w sezonie 1998/99 Polska 
sprzeda na rynkach zagranicznych około 90 tys. 
ton nasion rzepaku i w ten sposób odzyska, 
aczkolwiek w niewielkim zakresie, pozycję 
eksportera netto tego surowca. Przewiduje się 
też, iż przy dalszym wzroście zbiorów, w sezo-
nie 1999/2000 nasz kraj będzie dysponował nad-
wyżką rzepaku, ponad potrzeby krajowe, w ilości 
100–200 tys. ton, którą sprzeda prawdopodobnie 
głównie na rynkach UE. 

The year of 1998 was much more favourable for 
oilseed-rape production than two previous years, 
in which frosty and snowless winters damaged 
more than 50% of all oilseed-rape plantations. In 
1998, oilseed-rape crops totalled 1099.1 thousand 
tons and were 504,2 thousand tons (84.8%) 
higher than a year before. This substantial 
growth of oilseed-rape production resulted from 
the increase of planted area by 46.8% and from 
higher yields (26.9%). According to the 
preliminary projections, oilseed-rape production 
in 1999 will be even higher than in the last year 
and may total 1.2–1.3 million tons. In the season 
of 1998/99, edible oil industry will process more 
than 900 thousand tons of oilseed-rapes. In the 
1999/2000 season, oilseed-rape processing may 
exceed 1 million tons. High last year’s crops will 
be conducive to oilseed-rape exports of about  
90 thousand tons in the season of 1998/99. This 
way, Poland will become a net exporter of 
rapeseed again. It is also expected that if oilseed 
rape crops keep growing, in the 1999/2000 season 
Poland will generate rapeseed surplus of 100–
200 thousand tons over domestic needs, which 
will probably be exported to the EU market. 

 
1. Rok 1998 był zdecydowanie korzystniejszy dla uprawy rzepaku niż dwa lata 
poprzednie, w których mroźne i bezśnieżne zimy zniszczyły ponad połowę 
wszystkich plantacji. Według danych ostatecznych GUS (tabela 1), zbiory rzepaku 
w 1998 r. (po przeliczeniu do wilgotności normatywnej 13% zawartości wody) 
wyniosły 1099,1 tys. ton, tj. były większe o 504,2 tys. ton (o 84,8%) od zbiorów 
roku poprzedniego i o 344,9 tys. ton (o 45,7%) od średnich zbiorów uzyskanych  
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w ostatnim pięcioleciu (lata 1993–1997). Tak znaczący wzrost produkcji rzepaku 
był wynikiem zarówno zwiększenia powierzchni jego uprawy, jak i lepszego 
plonowania tej rośliny.  

W przekroju terytorialnym wzrost zbiorów rzepaku, w porównaniu do roku 
poprzedniego, uzyskały niemalże wszystkie województwa. Wyjątek stanowiły 
cztery województwa (suwalskie, łomżyńskie, siedleckie i olsztyńskie), w których 
głównie z powodu słabszego plonowania rzepaku, nastąpił spadek jego produkcji. 
Ilościowo największy wzrost zbiorów odnotowano w województwach dominu-
jących w produkcji rzepaku w skali kraju, tj. w: 
— opolskim  — o 78,9 tys. ton (o 149,9 %),  
— poznańskim — o 52,2 tys. ton (o 162,4%),  
— bydgoskim — o 42,6 tys. ton (o 192,6%),  
— szczecińskim — o 41,4 tys. ton (o 75,2%),  
— wrocławskim — o 35,8 tys. ton (o 140%),  
— wałbrzyskim  — o 26,2 tys. ton (o 93,6%)  
— pilskim  — o 22,0 tys. ton (o 100,9%).  

W wymienionych województwach nastąpiło zarówno zwiększenie powierzchni 
zasiewów rzepaku, jak i jego plonów. 

2. W 1998 r. nastąpił znaczący wzrost areału uprawy rzepaku. Powierzchnia 
zbiorów obejmowała 466,0 tys. ha, tj. zwiększyła się o 148,6 tys. ha (o 46,8%)  
w stosunku do roku poprzedniego i o 81,0 tys. ha (o 21,0%) w stosunku do średniej 
z lat 1993–1997. W strukturze zasiewów udział rzepaku wyniósł 3,7%, wobec 2,5 
% w roku 1997 i 2,3 % w roku 1996 (tabela 1). 

Wzrost areału uprawy w 1998 r. był wynikiem zwiększenia powierzchni 
zasiewów rzepaku ozimego i niewielkich strat zimowych, jak również utrzymania 
się dużego zainteresowania plantatorów uprawą rzepaku jarego.  

Wiosną 1998 r. zaorano, według szacunku GUS, tylko 6,2% powierzchni 
zasiewów rzepaku ozimego (najwięcej w makroregionach: środkowym, środkowo-
wschodnim, północno-wschodnim i środkowozachodnim). Było to niewiele, 
zwłaszcza w porównaniu z dwoma latami poprzednimi, w których po bezśnieżnych 
zimach z bardzo niskimi temperaturami wystąpiła konieczność likwidacji ponad 
połowy wszystkich plantacji. 

Areał uprawy rzepaku jarego w 1998 r., według szacunku GUS, wyniósł 
około 100 tys. ha i był o 50 tys. ha (o 33%) niższy niż w roku 1997. Należy ocenić, 
iż była to duża powierzchnia, szczególnie w świetle faktu, iż w naszym kraju nie 
ma tradycji uprawy rzepaku jarego, a większe jego zasiewy w latach 1996–1997 
wynikały głównie z konieczności zrekompensowania ogromnych strat w po-
wierzchni zasianej rzepakiem ozimym. Do uprawy rzepaku jarego w 1998 r. zachę-
cały rolników głównie dobre wyniki tej produkcji, jakie uzyskali oni w dwóch 
latach poprzednich, w których wydajność rzepaku jarego w wielu województwach 
dorównywała, a nawet przewyższała niskie wówczas plony rzepaku ozimego.  



Tabela 1 

Podstawowe informacje dotyczące rynku rzepaku — Rapeseed market — basic information 

Wyszczególnienie — Specification 
Jednostka 

miary 1993      1994 1995 1996 1997 1998
1998 
1997 
[%] 

Rzepak — Rapeseed 

Powierzchnia — Area 
Plony — Yields  
Zbiory — Crops 
Skup — Purchase 
Ceny — Prices 

tys. ha 
dt/ha 

tys. ton 
tys. ton 

zł/t 

  348,4 
17,1 

594,4 
502,8 
382,3 

370,0 
20,4 

755,7 
601,2 
617,3 

606,0 
22,7 

1376,6 
1215,8 
566,8 

282,6 
15,9 

449,3 
391,9 
854,5 

317,4 
18,6 

594,9 
542,3 
865,4 

466,0 
23,6 

1099,1 
1052,1 
895,7 

146,8 
126,9 
184,8 
194,0 
103,5 

Produkcja tłuszczów roślinnych — Production vegetable fats 

Produkcja ogółem — Total production 
     w tym — of which: 
Margaryna — Margarine 

tys. ton 
 

tys. ton 

423 
 

274 

468 
 

320 

550 
 

374 

568 
 

368 

642 
 

403 

652* 
 

394* 

101,7 
 

197,8 

Spożycie tłuszczów na 1 mieszkańca — Per capita consumption 

Tłuszcze ogółem — Total fats 
     w tym — of which: 
Tłuszcze roślinne — Vegetable fats 
Udział tłuszczów roślinnych w spożyciu 
tłuszczu ogółem 
Vegetable fats /Total fats 

kg 
 

kg 
 

% 

24,7 
 

11,8 
 

47,8 

24,1 
 

12,8 
 

53,1 

25,3 
 

14,4 
 

56,9 

26,3 
 

15,3 
 

58,2 

27,9 
 

16,9 
 

60,6 

28,0* 
 

17,2* 
 

61,4* 

100,8 
 

103,3 
 

— 

* dane nieostateczne — incomplete data 

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne — Source: Central Statistical Office Data and authors estimates 
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Tabela 2 
Bilans nasion rzepaku w latach gospodarczych (w tys. ton)  
Oilseed-rape balance sheet (th. tons) 

Wyszczególnienie — Specification 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99* 

Zapasy początkowe — Begin. stocks 53 63 59 82 90 28 
Zbiory — Crops 594 756 1377 449 595 1099 
Import — Imports 17 5 1 374 126 15 

Zasoby ogółem — Total supply 664 824 1437 905 811 1142 

Zużycie krajowe — Domestic use 568 756 944 815 783 1009 
— przerób — crushing 525 700 845 782 740 930 
— siew, straty —  seeds, loses 43 56 99 33 43 79 
Eksport — Exports 33 9 411 0 0 88 

Zużycie ogółem — Total use 601 756 1355 815 783 1097 

Zapasy końcowe — Ending stocks 

Zapasy końcowe/zużycie krajowe [%]
Ending stocks/domestic use  

Cena — Price [zł/t] 

63 

 
11,0 

385,6 

59 

 
7,8 

621,9 

82 

 
8,7 

563,8 

90 

 
11,1 

859,5 

28 

 
3,6 

868,5 

45 

 
4,5 

887,0** 

* — szacunek — estimated data  
** — ceny skupu rzepaku w III kwartale 1998 r. — purchase price in 3-rd quarter of 1998 
Źródło: Dane GUS i obliczenia własne — Source: Central Statistical Office Data and authors estimates 

 

W układzie terytorialnym wzrost areału uprawy rzepaku odnotowano  
w czterdziestu trzech województwach, przy czym w wartościach bezwzględnych 
największy był w rejonach o najwyższym udziale rzepaku w całkowitej po-
wierzchni zasiewów, tj. w:  
— poznańskim  — o 15,4 tys. ha (o 109,2%),  
— szczecińskim — o 14,8 tys. ha (o 50,8%),  
— bydgoskim — o 13,9 tys. ha (o 134,4%),  
— wrocławskim — o   8,4 tys. ha (o 55,8%),  
— pilskim  — o   8,3 tys. ha (o 75,6%)  
— koszalińskim — o   6,2 tys. ha (o 55,3%).  

W pozostałych sześciu województwach powierzchnia uprawy rzepaku pozos-
tała na poziomie roku poprzedniego lub była niewiele niższa.  

3. Plony rzepaku w 1998 r. wyniosły 23,6 dt/ha, tj. były o 4,9 dt/ha (o 26,2%) 
wyższe w porównaniu z niskimi plonami roku poprzedniego, a także o 4,0 dt/ha  
(o 20,4%) wyższe w odniesieniu do średnich plonów uzyskanych w latach 1993–
1997. Wzrost plonów osiągnięto głównie w wyniku optymalnego przebiegu 
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warunków pogodowych, przy niewielkim wzroście zużycia środków plono-
twórczych: nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. 

W układzie przestrzennym najwyższe plony rzepaku uzyskały województwa: 
płockie (31,4 dt/ha), konińskie (29,2 dt/ha), opolskie (28,9 dt/ha) i poznańskie 
(28,6 dt/ha). Wzrost plonów rzepaku wystąpił w trzydziestu ośmiu woje-
wództwach, w tym w dwudziestu jeden o ponad 5 dt/ha. Największy wzrost 
plonów, przekraczający 10 dt/ha zanotowały województwa: opolskie, lubelskie, 
krakowskie i katowickie. W województwie koszalińskim i nowosądeckim 
wydajność rzepaku pozostała na poziomie roku poprzedniego. W pozostałych 
dziewięciu województwach nastąpił spadek plonów, przy czym najgłębszy, 
przekraczający 3 dt/ha odnotowano w pięciu województwach: siedleckim, biało-
stockim, olsztyńskim, suwalskim i łomżyńskim. 

4. Po zbiorach 1998 r. sytuacja podażowa na krajowym rynku rzepaku kształto-
wała się zdecydowanie korzystniej niż w dwóch latach poprzednich, kiedy to rynek 
znajdował się pod presją popytu, który znacznie przekraczał podaż rzepaku ze 
źródeł krajowych i wówczas koniecznością był wysoki import nasion oleistych 
(285 tys. ton — 1996 r., 149 tys. ton — 1997 r.). Krajowe zasoby rzepaku 
(produkcja + zapasy początkowe) na początku sezonu 1998/99 były o 64,5% 
wyższe niż w roku poprzednim i wynosiły 1127 tys. ton wobec 685 tys. ton na 
początku sezonu 1997/98. Rzepak z rodzimej produkcji powinien w sezonie 
1998/99 w całości zaspokoić wysoki popyt przemysłu tłuszczowego na ten 
surowiec, który oceniany jest na około 1 mln ton nasion. Dlatego też do końca 
sezonu 1998/99 import rzepaku będzie niewielki i nie przekroczy prawdopodobnie 
15 tys. ton, tj. siedmiokrotnie zmniejszy się w porównaniu z sezonem poprzednim. 
W tym samym czasie Polska sprzeda na rynkach zagranicznych (głównie UE  
i Meksyku) około 90 tys. ton nasion rzepaku i w ten sposób ponownie, po 
dwuletniej przerwie, będzie eksporterem netto tego surowca. 

5. Pomyślna sytuacja surowcowa w kraju po ubiegłorocznych zbiorach przyczyni 
się do tego, iż w sezonie1998/99 przemysł tłuszczowy przerobi 930 tys. ton. nasion 
rzepaku, tj. około 26% więcej niż w sezonie poprzednim. Produkcja surowego 
oleju rzepakowego wyniesie około 380 tys. ton. Rok 1998 był kolejnym, w którym 
nastąpił dalszy wzrost produkcji tłuszczów roślinnych. Trwający niemalże od 
początku lat dziewięćdziesiątych trend rozwojowy w produkcji tłuszczów roślin-
nych utrzymał się, jednakże nastąpiło spowolnienie jego dynamiki. Według wstęp-
nych danych GUS, produkcja tłuszczów roślinnych w 1998 r., w porównaniu z rokiem 
poprzednim, zwiększyła się tylko o niespełna 2% i wyniosła 652 tys. ton, zaś w roku 
1997 wzrost tej produkcji sięgał niemalże 13%. Spowolnienie dynamiki produkcji 
przemysłu tłuszczowego w 1998 r. wynikało głównie z obniżenia tempa popytu na 
tłuszcze roślinne na rynku krajowym oraz wciąż niskiego poziomu ich eksportu.  
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Spożycie tłuszczów roślinnych w 1998 r., według wstępnych ocen, było  
o około 2% wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosło 17,2 kg  
w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W roku 1997 dynamika spożycia tłuszczów 
roślinnych przekraczała 10%. W 1998 r. przedmiotem polskiego eksportu, skie-
rowanego głównie na rynki WNP, było tylko 9 tys. ton olejów rafinowanych  
(tj. o 2,6 tys. ton mniej niż w roku poprzednim) i 30,1 tys. ton margaryn (tj. o 6,6 tys. 
ton więcej niż w roku poprzednim). 

Między przedsiębiorstwami przemysłu tłuszczowego trwa silna konkurencja 
w celu utrzymania wysokiego krajowego popytu na margaryny i oleje. Zakłady 
przemysłu tłuszczowego stale rozszerzają asortyment produkowanych wyrobów, 
podnoszą ich jakość i atrakcyjność, realizują intensywną promocję swoich 
wyrobów, a także doskonalą marketing. W najbliższych latach przemysł 
tłuszczowy będzie musiał jednak szukać nowych rynków zbytu, głównie w krajach 
Europy wschodniej. 

6. Po zbiorach 1998 r. nastąpił znaczny wzrost obrotów na rynku rzepaku.  
W III kwartale ub. roku skupiono od producentów 790,4 tys. ton rzepaku przemys-
łowego (około 72% całości zbiorów) i w IV kwartale dalsze 260,8 tys. ton (około 
24% całości zbiorów). W całym 1998 r. skup rzepaku wyniósł 1052,1 tys. ton  
(I półrocze — 0,9 tys. ton, II półrocze 1051,2 tys. ton) i był niemalże dwukrotnie 
większy niż w roku poprzednim.  

7. Średnie ceny skupu rzepaku przemysłowego (o nieokreślonych standardach 
jakościowych) w 1998 r. wyniosły 895,7 zł/t i były wyższe o 3,5% niż w roku 1997 
i o 4,8% niż w roku 1996. Ceny rzepaku niestandaryzowanego (wprost z kom-
bajnu) na ogół nie przekraczały 850 zł/t, a niekiedy nawet były niższe niż 800 zł/t. 
Natomiast ceny rzepaku standaryzowanego (oczyszczonego, o wilgotności nasion 
nie przekraczającej 7%) były wyższe i kształtowały się na poziomie 900–950 zł/t. 
W ubiegłym roku, w porównaniu z dwoma latami poprzednimi, zwiększyły się 
różnice pomiędzy krajową ceną skupu rzepaku i ceną światową. Nastąpiło 
potanienie rzepaku krajowego w stosunku do surowca z importu. W III kwartale 
1998 r. średnia krajowa cena skupu rzepaku w przeliczeniu na dolary (według 
oficjalnego kursu NBP) wyniosła 250 USD/t, zaś cena światowa (CIF – Hamburg) 
była o ponad 6% wyższa i osiągnęła poziom 266 USD/t. W dwóch poprzednich 
latach różnice te nie przekraczały 2%. 

8. Mimo niewielkiego wzrostu cen skupu rzepaku, lecz przy znaczącym spadku 
cen skupu zbóż (o 8,1%), relacja cen skupu rzepak–pszenica w III kwartale 1998 r., 
tj. w okresie podejmowania przez rolników decyzji produkcyjnych, kształtowała 
się na poziomie 1,92 : 1, wobec 1,71 : 1 w III kwartale 1997 r. i 1,48 : 1 w III 
kwartale 1996 r., a więc uległa dalszej poprawie. Ponadto w 1998 r. wartość 
produkcji uzyskana z 1 ha była o około 20 % wyższa w przypadku rzepaku niż 
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pszenicy, podczas gdy w roku poprzednim występowała 2% różnica na korzyść 
pszenicy. Tak więc poprawa opłacalności produkcji rzepaku, mierzona zarówno 
relacją cen skupu rzepak–pszenica, jak i dochodem uzyskanym z 1 ha tych upraw 
oraz dekoniunktura na rynku zbóż (spadek cen skupu zbóż, a także trudności z ich 
zbytem), spowodowały jesienią 1998 r. wzrost zainteresowania rolników roz-
szerzeniem uprawy rzepaku ozimego. Należy jednak podkreślić, iż negatywnym 
sygnałem dla producentów rzepaku w okresie jesiennych siewów było pogorszenie 
relacji cenowych rzepaku do cen nawozów mineralnych, co oznacza, że za 1 tonę 
rzepaku mogli oni kupić w tym czasie mniej nawozów niż w tym samym okresie 
roku poprzedniego. 

Tabela 3 
Relacje cen skupu rzepaku do cen skupu pszenica (ceny pszenicy = 1)  
Ratio of prices of oilseed-rapes to wheat (prices of wheat = 1) 

Miesiąc/Kwartał  
Month/Quarter 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 

VII 1,52 2,62 1,59 1,26 1,72 1,91 

VIII 1,62 2,66 1,74 1,50 1,73 1,95 

IX 1,74 2,47 1,61 1,45 1,67 1,82 

III kwartał —  quarter 1,61 2.60 1,64 1,48 1,71 1,92 

Źródło: obliczenia własne — Source: authors estimates 

Tabela 4 
Relacje cen nawozów mineralnych w przeliczeniu na czysty składnik do cen rzepaku  
(cena rzepaku = 1) — Ratio of prices of fertilisers to oilseed-rape (prices of oilseed-rape = 
1) 

Wyszczególnienie  
Specification 

IX 1993 IX 1994 IX 1995 IX 1996 IX 1997 IX 1998 

Saletrzak 1,89 1,59 2,22 1,69 1,69 1,82 

Superfosfat granulowany 1,85 1,67 2,13 1,67 1,92 2,13 

Sól potasowa 0,82 0,72 0,93 0,73 0,85 0,95 

Źródło: obliczenia własne — Source: authors estimates 

9. Według szacunku GUS rzepak ozimy pod zbiory 1999 r. zasiano na 
powierzchni 440 tys. ha, tj. o 23,6% większej niż pod zbiory roku 1998. Wstępnie 
ocenia się, iż w sezonie 1998/99 straty pozimowe w zasiewach rzepaku ozimego 
będą niewielkie. Ponadto niektórzy rolnicy planują siewy rzepaku jarego, 
szczególnie ci, którzy uzyskali dobre wyniki tej produkcji w latach poprzednich,  
a także ci, którzy z powodu opóźnień w ubiegłorocznym sprzęcie zbóż, nie zdążyli 
zrealizować planowanych zasiewów rzepaku ozimego. IERiGŻ szacuje, iż całko-
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wity areał uprawy rzepaku (ozimego i jarego) w 1999 r. wyniesie prawdopodobnie 
około 500–540 tys. ha. Jeżeli wiosną i latem 1999 r. warunki agrometeorologiczne 
nie będą odbiegać od norm wieloletnich oraz poziom zużycia nawozów 
mineralnych i środków ochrony roślin nie będzie niższy niż w sezonie poprzednim, 
wówczas plony rzepaku mogą osiągnąć wielkość 24 dt/ha, a zbiory wyniosą około 
1,2–1,3 mln ton, tj. będą o 9–18% większe niż w roku 1998. Przy tym poziomie 
produkcji potencjalne możliwości przerobu rzepaku w kraju zostaną przekroczone 
o 10–20%. 

10. Jeżeli przewidywania odnośnie zbiorów rzepaku okażą się prawdziwe, 
wówczas należy oczekiwać, iż ceny rzepaku ze zbiorów 1999 r. będą niższe niż  
w roku poprzednim. Podaż przewyższy bowiem krajowy popyt. Dodatkowym 
czynnikiem, który pośrednio wpłynie na poziom cen rzepaku na rynku krajowym, 
będzie także prawdopodobny spadek jego cen na rynku światowym, w wyniku 
oczekiwanego tam wzrostu podaży roślin oleistych, w tym rzepaku. 

Z wstępnych informacji wynika, że po nowych zbiorach producenci za 1 tonę 
rzepaku wprost z kombajnu otrzymają prawdopodobnie około 600–650 zł, a za 
rzepak oczyszczony i dosuszony około 700-750 zł. Znacząco niższe, niż w roku 
poprzednim ceny rzepaku wpłyną na głębokie obniżenie dochodów realnych jego 
producentów. Szacuje się, że średnioważone ceny skupu rzepaku (standaryzo-
wanego i niestandaryzowanego) z tegorocznych zbiorów w III kwartale br. osiągną 
prawdopodobnie poziom 650–700 zł/t, tj. będą o 21–27% niższe w porównaniu  
z tym samym okresem roku minionego. Przy przewidywanych w tym czasie 
cenach pszenicy (z uwzględnieniem dopłaty bezpośredniej) w wysokości  
510–520 zł/t nastąpi pogorszenie relacji cen rzepak–pszenica z 1,93 : 1  
w III kwartale 1998 r. do 1,27–1,35 : 1 w III kwartale 1999 r., co zapewne nie 
będzie zachęcać rolników do dalszego zwiększenia areału upraw rzepaku ozimego 
pod zbiory roku następnego.  

11. Jeżeli zbiory rzepaku w 1999 r. nie będą niższe od zakładanych i nastąpi 
zapowiadane rozszerzenie zdolności przetwórczych przemysłu tłuszczowego  
o dalsze 50–100 tys. ton, wówczas zakłady olejarskie w nadchodzącym sezonie 
1999/2000 mogą przerobić rekordową w swojej historii, ilość nasion rzepaku — 
ponad 1 mln ton. Jednakże Polska będzie dysponowała nadwyżką, ponad potrzeby 
krajowe, w ilości około 100–200 tys. ton, którą prawdopodobnie ulokuje głównie 
na rynkach UE. Tak więc 1999 r. może być drugim z kolei, w którym nasz kraj 
będzie powoli odbudowywał, utraconą w 1995 r., pozycję znaczącego eksportera 
netto nasion rzepaku. 




