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Powoli startują zbiory kukurydzy na ziarno
Autor: Anna Banaszkiewicz
Data: 22 września 2016

W tym roku pogoda wyjątkowo sprzyja plantatorom kukurydzy.
Deszcze podczas zbożowych żniw sprawiły, że kukurydza pięła się
w górę i doskonale rozwijała, a suche i niemal upalne pierwsze
2 dekady września sprawiły, że w wielu miejscach kukurydza na
ziarno jest już gotowa do zbiorów.

W przeciwieństwie do zbieranego w tym sezonie ziarna pszenicy, ziarno kukurydzy ma dobre
parametry.

Wrześniowa ciepła temperatura, brak opadów i lekkie wiatry sprawiły, że kukurydza błyskawicznie
dojrzewała do zbiorów. Żniwa zapowiadają się całkiem dobrze pod względem ilości ziarna.
– Kukurydza jest już praktycznie gotowa do zbiorów, koszę od kilku dni i jak na razie plon jest
całkiem dobry, ok. 10–11 t/ha – mówi pan Jan, rolnik spod Inowrocławia (woj. kujawskopomorskie). – Wilgotność ziarna też jest na dobrym poziomie i z każdym kolejnym słonecznym
dniem jest pod tym względem jeszcze lepiej. Niedawno zakończyłem zbieranie rzepaku i pszenicy,
które w tym roku kiepsko plonowały, cieszę się więc, że chociaż kukurydza w tym roku obficie
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sypie.
Choć zbiory zapowiadają się dobre, powodem do niepokoju mogą być ceny. Jeszcze kilka tygodni
temu, podczas trwania zbożowych żniw, ceny za suche ziarno kukurydzy w skupach kształtowały
się na poziomie 650–670 zł, dziś o takich stawkach rolnicy mogą jedynie pomarzyć.
– Aktualnie za kukurydzę suchą płacimy ok. 550 zł – mówi pracownik punktu skupu zbóż
w Kętrzynie. – Ceny w ostatnim czasie faktycznie mocno spadły i są dosyć ruchome. W najbliższym
czasie nie przewidujemy jednak wzrostu, jeśli ceny się zmienią, to najprawdopodobniej jeszcze
spadną.

Zobacz koniecznie: W jakiej formie sprzedać ziarno kukurydzy: mokre czy suche?
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