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Zbiory rzepaku niższe niż przed rokiem
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Data: 30 września 2015

Chociaż zbiory rzepaku w Polsce są niższe niż przed rokiem, to cena
jest znacznie wyższa. Według najnowszych notowań cena rzepaku
w skupie oscyluje wciąż w granicach 1500 zł, a w niektórych
dochodzi nawet do 1600 zł za tonę. – Jest dobrze – mówią rolnicy.
Dodają też, że rzepakowi susza pomogła.
Jak wynika z wyliczeń GUS, zbiory rzepaku i rzepiku w Polsce szacowane są na 2,6 mln ton. To
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o ok. 21% mniej niż w poprzednim roku. Podobnie sytuacja wygląda w całej Unii Europejskiej,
gdzie zbiory zmniejszyły się średnio o 12%. Spadki zanotowali także wszyscy najwięksi
producenci rzepaku, w tym: Niemcy, Francja i Wielka Brytania. Co ciekawe, choć statystycznie
plonów jest mniej, rolnicy nie narzekają.
W moim gospodarstwie rzepak dobrze powschodził i przezimował, jednak przed samymi
żniwami pogoda nie sprzyjała.
Jakub Borek (lat 45) z Mojęcic (woj. dolnośląskie)

Pan Jakub Borek (lat 45) z Mojęcic (woj. dolnośląskie) rzepakiem obsiał 25 z 60 ha areału, który
posiada. – Plon miałem dobry, ok. 4 tony z hektara – mówi nam rolnik. – Połowę plonów rzepaku
sprzedałem zaraz po żniwach, zaś połowę zmagazynowałem. Zastanawiam się, czy może jeszcze
teraz tego nie sprzedać, bo cena w skupie wciąż rośnie.
Dobre ceny rzepaku w tym roku to nie tylko zasługa niskich plonów spowodowanych suszą. –
Według wyliczeń analityków z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Polsce
zmniejszyła się powierzchnia upraw rzepaku – podaje nam pan Jarosław Chlebowski, ekspert rynku
rolnego z Krakowa. – W tym roku wyniosła ona jedynie ok. 900 tys. ha.
Skąd ta tendencja? Jarosław Chlebowski nie ma wątpliwości. Zadecydowały pieniądze. Główną
przyczyną mniejszej popularności rzepaku była przede wszystkim jego niska cena w ostatnich
latach. W poprzednim roku za tonę rzepaku w skupie płacono jedynie ok. 1300 zł, co było niemalże
balansowaniem na krawędzi opłacalności produkcji.
To zdanie potwierdza też pan Borek, który zwraca uwagę na pewien paradoks. Otóż w tym roku,
pomimo gorszej jakości ziarna, cena jest zadowalająca. – W moim gospodarstwie rzepak dobrze
powschodził i przezimował, jednak przed samymi żniwami pogoda nie sprzyjała. Długo musiałem
czekać na wyjazd w pole kombajnem, co niestety odbiło się na niższych parametrach ziarna.
Jednak ten rok był wyjątkowo trudny dla nas rolników, więc trzeba się cieszyć choćby z dobrej ceny
– mówi gospodarz.
Prognozy dotyczące koniunktury na rynkach światowych nie przewidują w najbliższym czasie
drastycznego spadku cen rzepaku. A tegoroczna cena trzymająca się na poziomie 1500 zł/t
niewątpliwie napawa optymizmem.
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