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Ceny zbóż w żniwa 2019 – nieznaczne podwyżki
Autor: Magdalena Kowalczyk
Data: 6 sierpnia 2019

Na południu kraju żniwa dobiegły końca, na północy zostało jeszcze dużo
zboża do skoszenia. Choć na zagranicznych giełdach ceny ziarna spadają, na
naszym rynku widoczne są nieznacznie podwyżki. Tradycyjnie przed
punktami skupu ustawiają się kolejki.
Jak podaje e-WGT, na krajowym rynku mało jest ofert sprzedaży ziarna o pełnych parametrach.
– Wydajność z hektara jest niższa, a młyny narzekają na słabe wyrównanie ziarna, małą
gęstość hektolitrową pszenicy i dużą zawartość pośladu (często powyżej 20 proc.) – czytamy
na stronie Internetowej Giełdy e-WGT.
Podobne sygnały napływają od Wielkopolskiej Izby Rolniczej. – Pierwsze zebrane partie
jęczmienia ozimego charakteryzują się bardzo wysokim udziałem w plonie pośladu,
sięgającym niekiedy 50 proc.. Prognozowany plon pozostałych zbóż jest równie
niepokojący. Ponadto ziarno, jak i słoma cechują się bardzo niską wilgotnością – podaje
WIR.

Zbiory zbóż i rzepaku
Mimo panującej suszy GUS szacuje, że rolnicy skoszą więcej ziarna niż w ubiegłym roku
(+8 proc.). Zbiory zbóż podstawowych mają wynieść 24,6 mln ton (z mieszankami
zbożowymi). Zbiory rzepaku i rzepiku oszacowano natomiast na 2,3 mln ton.
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– Obawiałam się, że z powodu suszy plony pszenicy będą kiepskie, gorsze niż w ubiegłym
roku. Na szczęście okazało się, że jest nieźle, odetchnęłam z ulgą – opowiada Alfreda
Sulewska ze Śląska. – Pogoda podczas zbiorów dopisała. Niestety dużo gorzej było
z rzepakiem. Plony gorsze 3 tony/ha, jakość słaba – dodaje.

Jakie ceny zbóż w żniwa 2019?
Choć na zagranicznych giełdach widoczne są spadki, w Polsce ceny są stabilne a nawet widać
niewielkie podwyżki. Jak informuje e-WGT, notowania pszenicy konsumpcyjnej od lipca
utrzymują się na poziomie 700-710 zł/t w portach i 650-680 zł/t w magazynach krajowych.
W ostatnim tygodniu w górę poszła nieznacznie o 10 zł/t cena pszenżyta i jęczmienia.
Jak z rzepakiem? Rolnicy narzekają, że ceny w skupie są niezadowalające. Utrzymują się na
poziomie od 1555 do 1570 zł/tonę, w portach – 1600 zł/t. Słaba jest jakość nasion, które są małe
(małe zaolejenie, przekroczone zanieczyszczenia).
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