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Jakie zbiory pszenicy w UE? Najnowsze prognozy
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Data: 26 września 2019

Zbiory pszenicy w UE mają wynieść 144,5 mln ton, czyli o 14% więcej niż
w poprzednim sezonie – eksperci ze Strategie Grains po raz kolejny podnoszą
swoje prognozy. Wyższy ma być również eksport tego zboża.
Jak podaje Internetowa Giełda e-WGT, Strategie Grains koryguje w górę unijne zbiory pszenicy
miękkiej a także eksport tego zboża. Strategie Grains (SG) to francuska firma analityczna.

Zbiory pszenicy w UE – wyższe prognozy
144,5 mln ton – tyle ma wynieść produkcja pszenicy miękkiej w UE zdaniem ekspertów
Strategie Grains. W porównaniu z raportem z sierpnia, prognozy francuskich analityków poszły
w górę o 1,1 proc.
Szacunki Strategie Grains przewyższają również ostatnią oficjalną prognozę Komisji Europejskiej.
Wynika z niej, że produkcja pszenicy uplasuje się na poziomie 143,8 mln ton.

Eksport pszenicy w górę
Eksport tego ziarna (poza UE) ma natomiast osiągnąć 25,7 mln ton – też powyżej oficjalnej prognozy
KE (25,5 mln ton).
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Zbiory pszenicy w UE osiągną 144,5 mln ton – prognozuje Strategie Grains.

– Zdaniem Strategie Grains końcowe zapasy pszenicy miękkiej w UE wzrosną w wyniku
zwiększonego zużycia w sektorze hodowlanym alternatywnych surowców – kukurydzy
i jęczmienia – podaje Andrzej Bąk, ekspert WGT S.A.
Jak informuje Andrzej Bąk, Komisja Europejska przewiduje, że zapasy końcowe pszenicy
miękkiej wzrosną do 14,6 mln ton na koniec sezonu 2019/20. W sezonie 2018/19 uplasowały
się na poziomie 12,2 mln ton.
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