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Prognozy zbożowych upraw na przyszły sezon
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Zdaniem ekspertów unijna powierzchnia upraw pszenicy miękkiej
na zbiór w 2016 r. będzie o 1% mniejsza od tegorocznej. Pomimo
spodziewanego spadku w dalszym ciągu będzie ona na wysokim
poziomie. Natomiast unijny areał jęczmienia ma się zwiększyć o 2%
w ujęciu rok do roku.
Niektóre kraje UE doświadczały jesienią pewnych trudności w zasiewach ozimin. Zaliczała się do
nich Polska. Jesienna susza utrudniała początkowo siewy, jednak deszcze odnotowywane od połowy
października wpłynęły na poprawę sytuacji. Wszystko to wpłynie na powierzchnię przyszłorocznych
upraw.
Wczesną jesienią obawy pojawiały się także Wielkiej Brytanii. Obecnie kondycja i rozwój upraw
ozimych są dobre – podają konsultanci z firmy ADAS. Łagodna jesień pozwoliła brytyjskim rolnikom
na dokończenie zasiewów ozimin po wcześniejszych opóźnieniach spowodowanych przedłużającymi
się żniwami. Jak podaje ADAS, powierzchnia upraw rzepaku w Wielkiej Brytanii będzie jednak
znacznie mniejsza niż przed rokiem, wzrośnie natomiast areał jęczmienia.
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Zarówno pszenica, jak i rzepak uprawiane we Francji to prawie w całości odmiany ozime.

Według francuskiego ministerstwa rolnictwa tamtejsi rolnicy zwiększyli areał upraw pszenicy ozimej
na zbiór w 2016 r., co oznacza powierzchnię upraw tego gatunku największą od 80 lat. W pierwszej
prognozie na przyszły rok ministerstwo podało szacunek areału pszenicy w wysokości 5,22 mln ha, tj.
o 1,5% więcej niż przed rokiem. Jest to jednocześnie największy areał od 1936 r. Podkreślane jest
jednak, że ostatecznie powierzchnia upraw pszenicy może się zmniejszyć ze względu na ewentualne
straty mrozowe.
Powierzchnia upraw durum we Francji została oszacowana na 354 tys. ha, tj. o 11,6% więcej niż rok
wcześniej. Areał upraw jęczmienia został natomiast oceniony na 1,32 mln ha, tj. o 1,5% powyżej
areału w 2015 r. Spadek powierzchni upraw został za to odnotowany w przypadku rzepaku – o 1,7%
do 1,46 mln ha. Zarówno pszenica, jak i rzepak uprawiane we Francji to prawie w całości odmiany
ozime. Natomiast w przypadku jęczmienia znaczą część upraw stanowi jęczmień jary. Zasiewy
ozimin we Francji zostały ukończone, a kondycja upraw jest przeważnie dobra.
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