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Zbiory rzepaku najniższe od 12 lat!
Autor: Magdalena Kowalczyk
Data: 4 lipca 2019

Z prognoz Komisji Europejskiej wynika, że zbiory rzepaku utrzymają się na
najniższym poziomie od około dwunastu lat. Areał zasiewów rzepaku w UE
z kolei – najmniejszy od siedmiu lat. Jak na tym tle wypadają szacunki dla
Polski?
Według szacunków KE, areał zasiewów rzepaku obniżył się w krajach UE aż o 14 proc. w skali roku.
Spadł tym samym do poziomu najniższego od 2012 roku – 5,95 mln hektarów.
Zakłada się, że choć plonowanie będzie dużo lepsze niż rok temu, to zbiory wyniosą jedyne
18,71 mln ton. To słaby wynik, aż o ponad 12 proc. niższy od pięcioletniej średniej. Jak na
tym tle wypadają prognozy dla Polski?

Słabe zbiory rzepaku w UE, jak w Polsce?
Duże lepsze są prognozy dla naszego kraju. Zbiory rzepaku mają wynieść 2,5 mln ton.

fot. Fotolia
Zbiory rzepaku w Polsce prognozuje się na 2,5 mln ton

– KE podniosła swoje prognozy produkcji nasion rzepaku w Polsce. Najnowsze szacunki
zakładają produkcję na poziomie 2,48 mln ton, w porównaniu do 2,39 mln ton oczekiwanych
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miesiąc temu i 2,16 mln ton zebranych w 2018 roku – podaje Andrzej Bąk z internetowej Giełdy
e-WGT.
Jeśli prognoza KE sprawdzi się, zbiory rzepaku w Polsce będą o 14 proc. wyższe niż przed rokiem.
Jednak nadal poniżej średniej pięcioletniej (- 2 proc.). Powtórki z rekordowych zbiorów, jakie
mieliśmy w 2014 roku nie będzie, kiedy to udało się zebrać 3,276 mln ton rzepaku (średni plonie –
3,61 t/ha).

Wysokie zbiory soi
W odróżnieniu od rzepaku, z każdym rokiem wzrasta areał przeznaczany na uprawę soi. Ma
on wynieść w tym roku 0,992 mln hektarów, czyli o 0,37 mln ha więcej niż w poprzednim
roku. To dobry wynik o prawie 9 proc. wyższy od średniej pięcioletniej.
Zbiory soi w tym roku szacuje się na 2,91 mln ton – jest to lepszy wynik do rekordu z 2018
roku.
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