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Zbiory rzepaku 2019 – jakie plony?
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Zbiory rzepaku 2019 za nami. Plantatorzy nie mają jednak wielu powodów do
radości. Plony nie są wysokie, a susza i czerwcowe upały sprawiły, że
zaolejenie rzepaku też jest słabe. A jakie ceny?
Zbiory rzepaku 2019 rozpoczęły się na początku lipca. Najszybciej rzepak zaczęli kosić rolnicy
z południowo-zachodniej Wielkopolski, Dolnego Śląska i Opolszczyzny.
– U mnie rzepak w tym roku szybko został zebrany. Ze żniwami nie było kłopotu, ale niestety
plony są słabe, około 2,5 tony/ha. Wszystko przez suszę i upały, jakie były u nas pod koniec
czerwca, bardzo zaszkodziły uprawom – opowiada Marcin Wołyniec ze Śląska.

Zbiory rzepaku 2019
Jeszcze przed zbiorami rzepak i rzepik były uznane przez IUNG za uprawy najbardziej
zagrożone przez tegoroczną suszę. Największe straty w rzepaku prognozowano w Wielkopolsce,
na Śląsku oraz w województwach: lubuskim i łódzkim.

Zbiory rzepaku 2019: rolnicy skarżą się na niższe plony.
fot. Mariusz Drożdż

1/2

agrofakt.pl
Najświeższe wiadomości dla rolnika : dotacje, zmiany w prawie, porady i testy maszyn.
Kliknij i sprawdź, czym żyje polska wieś i polskie rolnictwo!
https://www.agrofakt.pl

Oprócz niższych plonów (od 2 do 3,5 ton/ha) w tym roku dużym problemem stało się też słabe
zaolejenie rzepaku. Spadło ono poniżej wymaganej normy (po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat!).
– Jakość nasion jest słaba (małe zaolejenie, małe nasiona, przekroczone zanieczyszczenia).
W tym roku zebrano też mniej grochu, bobiku i łubinu, a ziarna są niewykształcone
i przesuszone – czytamy na stronie Internetowej Giełdy e-WGT.

Jakie ceny rzepaku w sezonie 2019?
Jak podaje e-WGT, rzepak w skupie oferowany jest w cenie 1555-1570 zł/t, w portach – 1600
zł/tonę. Jakich cen możemy spodziewać się w sezonie 2019/20? Zdaniem ekspertów IERiGŻ –
przed nami niewielkie podwyżki.
– Po spadkach w sezonie 2018/19, w sezonie 2019/20 przewiduje się niewielki wzrost cen
nasion oleistych i olejów roślinnych na międzynarodowym rynku. Natomiast w przypadku
śrut oleistych spodziewany jest dalszy spadek cen – prognozuje Ewa Rosiak z IERiGŻ.
Źródło: IUNG/ e-WGT/ IERiGŻ
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