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Zachodniopomorskie: trwa zbiór zbóż. Paniki nie ma
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Data: 18 sierpnia 2016

W woj. zachodniopomorskim zebrano do tej pory prawie 60% zbóż.
Plony nie są najgorsze, a termin zbioru dla tego regionu nie jest
opóźniony.
– Choć to już II połowa sierpnia, to paniki nie ma – powiedział nam Stanisław Zarzycki, specjalista
ds. zbóż Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. – W południowej
części naszego województwa żniwa prawie się skończyły, a w powiatach nadmorskich trwają
w najlepsze. Zdarza się czasem, że zbiory kończone są nawet w pierwszych dniach września.
Jednak przekropna pogoda przeszkadza rolnikom dokończyć zbiory tak szybko, jak by chcieli.
W południowej części naszego województwa żniwa prawie się skończyły, a w powiatach
nadmorskich trwają w najlepsze.
Stanisław Zarzycki, specjalista ds. zbóż Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Barzkowicach
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– Ale i tak nie mamy podstaw do narzekania – mówi specjalista. – W województwie zboża są
zebrane w prawie 60%. Najbardziej zaawansowane są zbiory jęczmienia ozimego i rzepaku.
Pszenica ozima jest zebrana w ponad 70%, zboża jare mniej więcej w 30–40%.
Jak ocenia pan Stanisław, zbiory są niższe o co najmniej 10–15% niż w latach poprzednich.
– Widać to zwłaszcza w rzepakach – mówi ekspert. – Jak w tym roku udało się zebrać 2,5–3 t/ha
to jest to wyczyn. Przeważnie jest znacznie gorzej.
Natomiast jakość ziarna, wbrew wcześniejszym obawom, nie jest zła.
– Pszenica ozima ma dobrą gęstość, choć słabszą liczbę opadania, a pszenica jara – odwrotnie –
dodaje Stanisław Zarzycki. – Ale nie mamy powodów do narzekania. To, na co bardziej narzekają
rolnicy to ceny w skupie. Rzepak kosztuje 1600 zł/t i cena nawet nie drgnie, a pszenicę
konsumpcyjną można teoretycznie sprzedać za 590–670 zł/t. Ale to jest cena na wabia, na
wejście. Powody do zmniejszenia ceny w tym roku znajdują się wyjątkowo często. Są to albo
wysoka wilgotność ziarna, albo zanieczyszczenie.
To, czego potrzeba najbardziej potrzeba teraz w woj. zachodniopomorskim to kilka bezdeszczowych
dość ciepłych dni. Wtedy żniwa uda się dokończyć.
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