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Zbiory kukurydzy 2019 niższe od tych z ubiegłego roku. Polski Związek
Producentów Roślin Zbożowych szacuje, że rolnikom udało się zebrać
pomiędzy 2,5 – 3 mln ton ziarna. Plony w zależności od regionu kraju są
bardzo zróżnicowane.
To były jedne z najgorszych zbiorów w gospodarstwie pana Marka Okupniaka z Mazowsza. Rolnik
szacuje tegoroczne plony na 4 tony/ha.
– Tak niskie plony nie pokrywają nawet kosztów i nakładów przeze mnie poniesionych. Swoje
zrobiła przede wszystkim susza – skarży się pan Marek.

Zbiory kukurydzy 2019

Zbiory kukurydzy 2019 niższe niż w ubiegłym roku.

To wyjątkowo trudny rok dla producentów kukurydzy. Pogoda im nie sprzyjała. Zima bez okrywy
śnieżnej, sucha wiosna i susza latem – to wszystko odbiło się na plonach. Z wyliczeń Polskiego
Związku Producentów Roślin zbożowych wynika, że tegoroczne zbiory kukurydzy wyniosą
około 2,5-3 mln ton ziarna. To wynik gorszy niż w poprzednim roku.
– Plony kukurydzy są w tym roku bardzo zróżnicowane. Na słabszych stanowiskach zdarzało się, że
nie było wcale kolb, albo były one niepełne – opowiada Tadeusz Szymańczak z Polskiego Związku
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Producentów Roślin Zbożowych.

Zróżnicowane plony kukurydzy
W regionach, których nie dotknęła susza plony są wysokie. Na Podkarpaciu rolnikom udało się
zebrać nawet 15 ton/ha. Jednak im dalej na zachód – sytuacja się pogarsza. W Polsce Centralnej –
już tylko 8 ton/ha. W województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim,
łódzkim i w części zachodniej Mazowsza – między 4 a 5 ton/ha.
– Najsłabsze plony osiągali rolnicy z plantacji położonych na glebach piaszczystych – informuje
Tadeusz Szymańczak. – W regionach, gdzie było więcej opadów, choć przyszły one późno, plony
sięgają od 7 do 9 ton – podkreśla.
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