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Najświeższe wiadomości dla rolnika : dotacje, zmiany w prawie, porady i testy maszyn.
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Słoneczna pogoda w ciągu ostatnich dni pozwoliła przyspieszyć
żniwa. Niestety ulewy przerwały prace w wielu regionach kraju.
Rolnicy nie kryją rozczarowania.
– Tegoroczne żniwa są zdecydowanie dłuższe niż się spodziewaliśmy. Powracające co kilka dni
deszcze i burze co chwilę wymuszają na nas przerwy. W lipcu pogoda była jeszcze w miarę ładna.
Dopiero na przełomie lipca i sierpnia zrobiło się pogorszyła i niestety taka aura nadal się
utrzymuje. Kilka dni słońca, potem zaraz intensywne opady i burze. W takich warunkach zbiór
ziarna jest bardzo trudny – opowiada pan Ryszard, jeden z małopolskich rolników. – Średnie plony
pszenicy w moim gospodarstwie są w tym roku o ok. 2 t niższe niż w poprzednim sezonie. Na
domiar złego, ceny zbóż są również niższe niż w poprzednich latach. To wszystko sprawia, że
opłacalność uprawy zbóż z roku na rok się obniża. Wszyscy już zastanawiamy się, na co
postawić w przyszłym roku, żeby choć trochę lepiej zarobić i wyjść na swoje. Niestety, na dzień
dzisiejszy nie ma takiej uprawy czy hodowli, która dawałaby gwarancję dobrego biznesu i dobrych
pieniędzy dla rolników – dodaje.
Niestety, na dzień dzisiejszy nie ma takiej uprawy czy hodowli, która dawałaby gwarancję
dobrego biznesu i dobrych pieniędzy dla rolników.
Ryszard, rolnik z Małopolski

Gospodarze skarżą się także na niskie ceny zbóż w tym roku. Notowania ziarna w punktach
skupu rzeczywiście nie zachęcają do sprzedaży.
– Rolnicy mogą obecnie liczyć na prawie 590 zł/t pszenicy konsumpcyjnej i ok. 540 zł/t pszenicy
paszowej – informuje pracownik jednego z okolicznych skupów. Cena jęczmienia paszowego wynosi
nieco ponad 480 zł/t, żyta konsumpcyjnego 470 zł/t, a pszenżyta 500 zł/t.

Zobacz również: Żniwa 2016: ceny w skupach wciąż niskie
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