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Zbiory rzepaku w Polsce lepsze niż rok temu
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Zbiory rzepaku w UE mają okazać się najgorsze od kilkunastu lat – przewiduje
Komisja Europejska. Lepsze są jednak prognozy dla Polski. Zdaniem unijnych
ekspertów nasi rolnicy skosili więcej rzepaku niż w ubiegłym roku.
Pomimo słabych zbiorów rzepaku w UE, prognozy dla Polski są nieco lepsze. Tegoroczne zbiory
mają być wyższe od tych z roku ubiegłego.

Zbiory rzepaku w Polsce
804 tys. hektarów – tyle hektarów według danych KE przeznaczono w 2019 roku w Polsce pod zbiory
rzepaku. To prawie 5 proc. mniej niż w ubiegłym roku. Dla porównania: w skali UE spadek wyniósł 14
proc. Mniejszy areał zasiewów zrekompensowała jednak lepsza wydajność. Plonowanie rzepaku
(+11 proc.) oceniane jest średnio na 2,87 t/ha.

Pomimo słabych zbiorów rzepaku w UE, prognozy dla Polski są niezłe.

– Dużo gorzej wyglądają te same dane, jeśli je porównamy do średniej z ostatnich pięciu lat.
Spadek powierzchni zasiewów jest w tym przypadku aż 11 proc. Tegoroczne zbiory rzepaku
są o 9 proc. poniżej średniej dzięki minimalnie lepszej wydajność (+2 proc.) – informuje
Andrzej Bąk z Internetowej Giełdy Rolnej e-WGT.
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Najniższe od kilkunastu lat
Zbiory rzepaku w UE mają się okazać najniższe od kilkunastu lat. KE prognozuje je na 17,47
mln ton (-0,5 mln ton w porównaniu z prognozą z lipca). To wynik o prawie 13 proc. niższy niż
w poprzednim roku i jednocześnie prawie 20 proc. poniżej średniej pięcioletniej.
Jak podaje Internetowa Giełda Rolna e-WGT, niższe zbiory nasion rzepaku w UE to efekt małej
powierzchni zasiewów (5,936 mln ha). To najniższy areał uprawy rzepaku od 2007 roku.
Źródło: e-WGT
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