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Tegoroczne zbiory zbóż już na finiszu. Rolnicy z Podkarpacia, tak
jak gospodarze z innych regionów, donoszą o plonach niższych niż
w poprzednim sezonie, a punkty skupu skarżą się na słabą jakość
dostarczanego ziarna. Na domiar złego, ceny w skupach nie
zachęcają do szybkiej sprzedaży ziarna.
– Zbiory dobiegają już końca. Największym problemem była w tym roku deszczowa, kapryśna
i burzowa pogoda. Jeszcze w lipcu nikt się chyba nie spodziewał, że zbiór ziarna będzie taki
trudny. Opady i ulewy wymuszały na nas przerwy, a zboża mokły na polach i z każdym dniem
traciły na jakości – opowiada Jan Nowak, jeden z okolicznych rolników. – Wielu rolników skarży się
w tym roku na podwyższoną wilgotność i słabe parametry ziarna. Dotyczy to szczególnie zbóż
konsumpcyjnych, których zdaje się jest w tym roku mniej – podkreśla pan Jan. – Średnie plony
zarówno rzepaku, jak i pszenicy są niższe niż w poprzednim roku. To dla nas również bardzo
przykra wiadomość – dodaje.
Największym problemem była w tym roku deszczowa, kapryśna i burzowa pogoda. Jeszcze
w lipcu nikt się chyba nie spodziewał, że zbiór ziarna będzie taki trudny.
Jan Nowak, rolnik z Podkarpacia

Kolejnym powodem do zmartwienia dla rolników są niskie ceny zbóż w punktach skupu. Obecnie
za tonę pszenicy konsumpcyjnej rolnicy otrzymują ok. 600 zł. Cena pszenicy paszowej wynosi
natomiast niespełna 550 zł/t. Notowania żyta konsumpcyjnego utrzymują się na poziomie 460 zł/t,
a pszenżyta nieco ponad 500 zł/t. Gospodarze mogą liczyć na prawie 490 zł/t jęczmienia paszowego.
– Ceny zbóż w tym roku są zdecydowanie niższe niż w poprzednich latach. Obawiam się, że wpływ
na to miał import ziarna z Ukrainy, które w teorii miało jechać przez Polskę do innych unijnych
krajów, a w praktyce zostało w kraju. Ta sytuacja odbija się negatywnie na cenach ziarna, psuje
sytuację na rynku zbóż, co wszyscy boleśnie odczuwamy – podkreśla pan Jan.
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Podobne: Południowy wschód: słaba jakość i słabe plony
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