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Zbiór kukurydzy na ziarno 2020. Rolnicy zaczęli kosić
Autor: Magdalena Kowalczyk
Data: 17 października 2020

Zbiór kukurydzy na ziarno 2020. Kukurydziane żniwa ruszyły. W tym roku są
opóźnione z powodu niestandardowych warunków pogodowych, jakie
mieliśmy wiosną. Sprawdzamy, jak przebiegają prace!
Kukurydziane żniwa wystartowały. Jednak jak ocenia Tadeusz Szymańczak z Polskiego Związku
Producentów Roślin Zbożowych, w tym roku rekordowych plonów nie będzie. – Plony szacujemy od
6 do 9 ton. Ogólnie będą one niższe od tych z ubiegłego roku – podkreśla.
– Zbiór kukurydzy na ziarno opóźnił się, tak jak przesunęła się również cała wegetacja i spóźniony
okres wiosenny. Żniwa rozpoczęły się na południu kraju. Natomiast przesuwając się w kierunku
północnym, w kierunku Mazowsza i woj. łódzkiego można powiedzieć, że rolnicy rozpoczęli
gdzieniegdzie suszenie. Część rolników sprzedawała kukurydzę na mokro, na spirytus, przy dużej
wilgotności – informuje Tadeusz Szymańczak. – Wstrzymujemy się z omłotami z dwóch
powodów. Po pierwsze, dlatego, że jest wysoka wilgotność, powyżej 35 proc. Przy takiej
wilgotności bez względu na kombajn robione jest sporo śruty, która może być później uznana jako
odpad. Poza tym czekając dość długo mogą być również kłopoty z ilością zużywanej energii do
suszenia. Może spaść temperatura i wtedy powietrze może być zimniejsze, będzie trzeba je
ogrzać. Więc tutaj dobrej recepty nie ma, ale większość rolników czeka – zaznacza.

Zbiór kukurydzy na ziarno 2020
Według wyliczeń Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych tegoroczne kukurydziane żniwa
mogą się okazać mniejsze od tych z roku ubiegłego.
– Prognozujemy, że w tym roku zbiory kukurydzy na ziarno wyniosą od 2,9 mln do 3,3 mln ton.
Przypomnę, że w dobrych latach zbieraliśmy 4,5 mln ton. Natomiast zwyczaj kosiliśmy powyżej 3,5
mln ton – ocenia Tadeusz Szymańczak. – Szacujemy, że plony będą niższe o około 10-15 proc.
– dodaje.

Kukurydza potaniała
Z danych MRiRW wynika, że w tygodniu kończącym się 4 października 2020 roku średnia krajowa
cena kukurydzy spadła o 11,5 proc. do poziomu 768 zł/tonę.
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Ruszył zbiór kukurydzy na ziarno 2020.
fot. pixabay

Natomiast w strukturze obrotów kukurydza stanowiła 2,2 proc., tydzień wcześniej: 1,4 proc.
Podsumujmy więc notowania kukurydzy w poszczególnych makroregionach kraju:
Makroregion Południowy – 776 zł/tonę
Makroregion Północno-Zachodni – 770 zł/tonę.
Zbiór kukurydzy na ziarno. Sprawdź prognozy!

Ceny zbóż w kraju
Choć w ostatnim tygodniu cena kukurydzy spadła to większość zbóż w krajowych punktach skupu
nadal drożała. Obserwowany na rynku duży popyt na pszenicę konsumpcyjną przełożył się na wzrost
ceny tego ziarna o 9 zł/t, do 767 zł/t. Na stabilnym poziomie utrzymała się natomiast średnia cena
pszenicy paszowej (762 zł/tonę). Podsumujmy więc:
Pszenica konsumpcyjna – 767 zł/tonę
Pszenica paszowa – 762 zł/tonę
Żyto konsumpcyjne – 524 zł/tonę
Żyto paszowe – 556 zł/tonę
Owies konsumpcyjny – 602 zł/tonę
Owies paszowy – 538 zł/tonę
Pszenżyto – 625 zł/tonę
Zbiór kukurydzy na ziarno. Jaka jest kondycja roślin? Przeczytaj więcej na ten temat!
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Zmiany widać również w strukturze skupu. Według danych MRiRW, ziarnem najczęściej
przywożonym do magazynów była pszenica konsumpcyjna, której udział wyniósł 40,4 proc. skupu.
Wzrósł on w skali tygodnia o ponad 10 proc. kosztem ziarna paszowego, stanowiącego około 1/3
zakupów.
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