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Zasiewy rzepaku trwają w Polsce przez cały sierpień do początku września.
Jednak w tym roku kapryśna aura pokrzyżowała plany rolników. Sprawdzamy,
jak przebiega siew rzepaku 2020.
Tegoroczne zbiory rzepaku okazały się lepsze od tych z roku ubiegłego. Z prognoz Krajowego
Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych oraz Polskiego Stowarzyszenia Producentów
Oleju wynika, że rolnicy skosili 2,8 mln ton rzepaku. Średnie plony wynosiły od 2,5 do 4,5 ton/ha.
– Jesteśmy zadowoleni ze zbiorów i plonów. Ceny też są lepsze niż w ubiegłym roku – ocenia Jacek
Kozłowski, rolnik z woj. dolnośląskiego. – Tegoroczne zbiory są jednymi z lepszych jakie mieliśmy
w ciągu ostatnich kilku lat. Choć pewne obawy mieliśmy. Były przymrozki, jednak nie były one u nas
takie duże, około -5 st.C. Pewnie miały jakiś niewielki wpływ na plony, ale my na szczęście
większych strat nie odnotowaliśmy – dodaje.
Żniwa rzepakowe – jak sypał w tym roku rzepak? Zobacz materiał video ze zbiorów!

Siew rzepaku 2020
Niestety rzepakowe żniwa nie wszędzie były w tym roku udane. Na duże straty skarżą się rolnicy
z Pomorza, gdzie wiele plantacji zostało porażonych przez choroby grzybowe.
– W rzepaku widać było bardzo dużo spleśniałych nasion. To psuło nam parametry. Dosyć duże
partie rzepaku były więc dyskwalifikowane, jeśli chodzi o przerób na oleje spożywcze. Jedynym
rozwiązaniem była sprzedaż na biopaliwa, ale niestety ceny były wtedy niższe. W tym roku ze
względu na dosyć duże opady wiosną i wczesnym latem presja chorób grzybowych była duża –
opowiada Andrzej Wawrzyniak, rolnik z woj. pomorskiego.
Kapryśna aura odbiła się nie tylko na plonach. Utrudniła również siew rzepaku 2020. Najpierw
w wielu miejscach było zbyt sucho, później w niektórych regionach prace uniemożliwiły intensywne
opady deszczu.
Więcej informacji w materiale wideo Siew rzepaku 2020 – zapraszamy!
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