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W wielu regionach Polski żniwa powoli dobiegają końca.
Tegoroczne zbiory rozczarowały wielu producentów, którzy
spodziewali się, że plony będą wyższe, a jakość ziarna lepsza.
Rolnicy skarżą się również na niskie ceny ziarna.
Słabsza jakość i słabsze plony to dla nas duża strata. Tym bardziej, że ceny ziarna utrzymują
się na zdecydowanie zbyt niskim poziomie.
Maciej, rolnik z Podkarpacia

– Żniwa w tym roku zapowiadały się dobrze. W lipcu jeszcze myślałem, że wszystko będzie
przebiegało szybko i sprawnie, pogoda będzie nam dopisywać, a prace pójdą bez problemu.
Niestety, kapryśna i deszczowa aura nie pozwoliła nam szybko dokończyć żniw. Intensywne
opady i pojawiające się często burze wymuszały przerwy, a zboża mokły na polach. To
wszystko odbiło się na jakości ziarna. Rolnicy z całej Polski skarżą się na obniżone parametry
zbóż i podwyższoną wilgotność. Dostarczane do skupów ziarno jest często zachwaszczone
i porośnięte – opowiada pan Maciej, jeden z podkarpackich rolników. – Na domiar złego, plony są
też niższe, niż się tego spodziewaliśmy. Podczas gdy rok temu zbieraliśmy ok. 6–6,5 t pszenicy,
teraz kosimy tylko 4–4,5 t. Słabsza jakość i słabsze plony to dla nas duża strata. Tym bardziej, że
ceny ziarna utrzymują się na zdecydowanie zbyt niskim poziomie i wielu rolników postanowiło
jednak przechować ziarno i poczekać na podwyżki w punktach skupu. A to są przecież
dodatkowe koszty. Nikt z nas nie spodziewał się chyba aż tak trudnych żniw w tym roku – dodaje.
Rolnicy nie kryją rozczarowania również z powodu niskich cen ziarna w punktach skupu. Obecnie
rolnicy sprzedający pszenicę konsumpcyjną otrzymują ok. 590–610 zł/t. Cena pszenicy paszowej
wynosi ok. 550 zł/t, a pszenżyta prawie 500 zł/t. Notowania żyta konsumpcyjnego plasują się na
poziomie 470 zł/t, a jęczmienia paszowego 460–480 zł/t.
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Podkarpacie: gdzieniegdzie żniwa wznowione
Małopolska: zbiory zbóż pod górkę
Świętokrzyskie: niższe plony niż przed rokiem
Lubelskie: żniwa powoli do przodu
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