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Kujawsko-pomorskie: żniwa już zakończone!
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Kujawsko-pomorscy rolnicy z pewnym opóźnieniem, ale zakończyli
tegoroczne żniwa. Pogoda nie sprzyjała, jednak w końcu udało się
zwieźć z pola całe zboże. Jak wyglądały plony?
Największą przeszkoda podczas tegorocznych żniw była pogoda, która uniemożliwiła terminowe
zebranie zbóż z pola. Nieustannie padające przelotne deszcze sprawiały, że rolnicy musieli zbierać
zboże partiami, korzystając z każdej chwili słonecznej pogody. Niestety już na początku tego
roku nieciekawe były prognozy dotyczące rzepaku ozimego oraz jęczmienia ozimego. Wiele
plantacji po prostu powymarzało.
Jeżeli chodzi o jęczmień ozimy, to na wielu polach wymarzł on podczas zimy całkowicie.
Natomiast tam, gdzie plantacje zachowały się, plonowanie było różne – od 2 do 6 t/ha.
Adam Piszczek z KPODR

– Różnice w wysokościach plonów rzepaku były dosyć znaczne. Jedni rolnicy zbierali 1 t/ha, inni
3,5 t/ha – podaje Adam Piszczek z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. – Jeżeli
chodzi o jęczmień ozimy, to na wielu polach wymarzł on podczas zimy całkowicie. Natomiast
tam, gdzie plantacje zachowały się, plonowanie było różne – od 2 do 6 t/ha.
Zróżnicowane plony dała również pszenica, która w zależności od powiatu plonowała od 3 do 6 t/ha.
Podobnie było w przypadku pszenżyta ozimego. Podczas gdy jedni rolnicy zbierali 3,5 t/ha, u innych
plony sięgały 7 t/ha.
Kujawsko-pomorscy rolnicy narzekali nie tylko na kiepskie plonowanie, ale też na słabą jakość zbóż.
Najlepsze parametry miało to ziarno, które zjechało z pola najwcześniej. Padające później
deszcze nie tylko wstrzymywały żniwa, ale też sukcesywnie osłabiały jakość zbóż. Ziarno, które
zjechało z pól pod koniec zbiorów, w większości nie spełnia już parametrów konsumpcyjnych i będzie
przeznaczone na pasze.
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Zobacz też:
Żniwa 2016: ceny zbóż konsumpcyjnych pójdą w górę
Kujawsko-pomorskie: jak rolnicy podsumowują zbiory?
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