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Produkcja zbóż w UE: prognozy coraz niższe
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Prognoza produkcji zbóż w UE po raz kolejny obniżona. Jednak zbiory będą
nadal o około 10 proc. wyższe od ubiegłorocznych – podaje francuska firma
Strategie Grains.
Strategie Grains w lipcowym raporcie obniżyła swoją prognozę dotyczącą zbiorów
pszenicy oraz kukurydzy w Unii Europejskiej. Zdaniem analityków, produkcja pszenicy miękkiej
uplasuje się w tym roku na poziomie 140,6 mln ton. To duży spadek w porównaniu z prognozą
z poprzedniego miesiąca, kiedy to szacowano ją jeszcze na 142,8 mln ton. Tegoroczne zbiory mają
być jednak nadal o około 10 proc. wyższe od tych z ubiegłego roku.

Produkcja zbóż w UE pod presją pogody

Produkcja zbóż w UE jeszcze niższa, niż prognozowano miesiąc wcześniej – podają analitycy.

Coraz niższe prognozy to zdaniem analityków efekt czerwcowych rekordowych upałów,
które wyrządziły straty w zasiewach zbóż na terenie Unii Europejskiej. Jakie są aktualne
prognozy dla pozostałych zbóż? Zbiory kukurydzy obniżono znacznie mniej, tylko o 0,7 mln ton (w
porównaniu z prognozą z poprzedniego miesiąca). Strategie Grains szacuje, że wyniosą one 62,7
mln ton, czyli wciąż o 1 mln ton więcej niż w poprzednim roku.
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– W przypadku jęczmienia straty powinny być minimalne, stąd produkcja została
zmniejszona o skromne 0,3 mln ton do 59,3 mln ton (55,7 mln ton rok temu) – podaje Andrzej
Bąk z Internetowej Giełdy e-WGT.

Prognozy KE
O tym, że produkcja zbóż w UE będzie niższa, donosiła już Komisja Europejska w swojej
zaktualizowanej 26 czerwca prognozie. Wynikało z niej, że zbiory pszenicy miękkiej wyniosą
143,5 mln ton, czyli o około 10,5 proc. więcej niż w poprzednim roku. To poziom nieco wyższy od
średniej 5-letniej.
Według ostatnich szacunków KE, zbiory kukurydzy mają uplasować się na nieco wyższym poziomie
niż rok temu – 69,63 mln ton (+ około 6 proc. powyżej średniej). Produkcję jęczmienia oceniono
natomiast na 60,40 mln ton (+ 7 proc. w skali roku, 1 proc. powyżej średniej).
Źródło: e-WGT
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