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Podlaskie: żniwa na finiszu. Z jakim wynikiem?
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W woj. podlaskim żniwa powoli dobiegają końca. W tym roku trwały
wyjątkowo długo, bo z powodu niesprzyjającej pogody rolnicy
dosłownie musieli wykradać zboże z pola w przerwach między
kolejnymi deszczami.
Pod koniec lipca i w sierpniu bardzo niewiele było dni bezdeszczowych, co nie tylko spowodowało
przedłużenie się prac na polach, ale też znacznie obniżyło jakość zbieranego ziarna.
– Jest bardzo duży problem z jakością, niewiele jest obecnie ziarna konsumpcyjnego, choć na
początku żniw nie było pod tym względem najgorzej – mówi Jarosław Dąbkowski, pracownik skupu
zbóż w Białymstoku. – Z każdymi kolejnymi opadami deszczu było coraz gorzej, a parametry
ziarna spadały. Wielu partii zboża nie możemy przyjąć, gdyż nie spełniają one parametrów
jakościowych. Od początku żniw spadły też ceny. Początkowo płaciliśmy za tonę pszenicy
konsumpcyjnej 630 zł. Obecnie jednak, z powodu coraz słabszej jakości ziarna, pszenica kosztuje
590 zł/t.
Zarówno jęczmień, jak i pszenicę ozimą zebrałem w ilości ok. 3 t/ha. Biorąc pod uwagę
niekorzystne warunki pogodowe w całym sezonie wegetacyjnym, i tak jest to sporo.
Adam, rolnik spod Łomży

Choć ceny nie są wysokie, wielu rolników cieszy się, że w ogóle udaje im się sprzedać zboże.
Jakość ziarna pogarsza się z dnia na dzień i trzeba liczyć się z tym, że nie każda partia zboża
zostanie przyjęta w skupie. Jeżeli natomiast chodzi o wysokość plonów, są one niższe od tych,
jakie rolnicy uzyskali w poprzednim sezonie.
– Od samego początku warunki do rozwoju zbóż były niekorzystne. Jesienna susza, długa i niezbyt
chłodna zima, skoki temperatur powodujące wymarznięcia. To wszystko musiało przełożyć się na
niższy plon – mówi pan Adam, rolnik spod Łomży. – Na moich polach nie było najgorzej. Zarówno
jęczmień, jak i pszenicę ozimą zebrałem w ilości ok. 3 t/ha. Biorąc pod uwagę niekorzystne
warunki pogodowe w całym sezonie wegetacyjnym, i tak jest to sporo.
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Żniwa na Podlasiu na dniach się zakończą. Obecnie kombajny pracują już tylko na
niektórych polach w kilku powiatach.

Zobacz też:
Żniwa 2016: ceny ziarna w Polsce nie są najgorsze
Ceny słomy wysokie w tym roku: co na to rolnicy?
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