agrofakt.pl
Najświeższe wiadomości dla rolnika : dotacje, zmiany w prawie, porady i testy maszyn.
Kliknij i sprawdź, czym żyje polska wieś i polskie rolnictwo!
https://www.agrofakt.pl

Niższe zbiory ziemniaków w Polsce
Autor: Magdalena Kowalczyk
Data: 17 września 2019

Tegoroczne zbiory ziemniaków w Polsce mają być o około 0,15 mln ton niższe
niż rok temu. Znacznie wyższych zbiorów spodziewają się natomiast farmerzy
z krajów Europy Zachodniej – podaje IERiGŻ.
World Potato Markets szacuje, że tegoroczne zbiory ziemniaków w Niemczech wyniosą
prawie 11 mln t. Oznacza to, że będą o ok. 2,1 mln t (25 proc.) wyższe niż w ubiegłym roku.
Ten dobry wynik to efekt zwiększenia areału uprawy (+10 proc. do 276,3 tys. ha) oraz wyższych
plonów (+ 12 proc. do 397 dt/ha).

Większy areał i wyższe plony
7,1 mln ton – tyle ma wynieść produkcja ziemniaków we Francji. To poziom znacznie wyższy niż rok
temu, gdy udało się zebrać 6,7 mln ton. (wzrost areału + 3 proc. i plonów +4 proc.). Powierzchnia
uprawy ziemniaków zwiększyła się również w Belgii i w Holandii (+4 proc).

Zbiory ziemniaków w Polsce mają być niższe niż w ubiegłym roku.
fot. fotolia.pl

– W obu tych krajach przewidywany jest bardzo znaczny wzrost plonów w porównaniu
z rokiem ubiegłym, w Belgii o 23 proc., a w Holandii o prawie 29 proc.. Zbiory ziemniaków
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wzrosną odpowiednio do: 3,9 i 3,7 mln t, wobec 3,0 i 2,8 mln t w roku ubiegłym (wzrost o 28
i 33 proc.) – informuje Wiesław Dzwonkowski z IERiGŻ.

Jakie zbiory ziemniaków w Polsce?
Jak prognozuje IERIGŻ, tegoroczna produkcja ziemniaków w Polsce ma wynieść 7,32 mln t. To
poziom o około 0,15 mln t niższy rok temu.
– Jest to znacząco mniej niż w latach 2016-17, ale o 1 mln t więcej niż w 2015 r., gdy średnie
ceny hurtowe ziemniaków w okresie sierpień-grudzień tegoż roku były w przedziale
0,72-0,75 zł/kg – czytamy w biuletynie „Rynek rolny – wrzesień 2019” IERiGŻ.
Źródło: IERiGŻ
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