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Zbiory zbóż w Polsce będą niższe
Autor: Magdalena Kowalczyk
Data: 30 lipca 2019

Zbiory zbóż w Polsce będą niższe niż wcześniej zakładano! Komisja
Europejska obniżyła prognozy w naszym kraju o 0,94 mln ton w porównaniu
z oczekiwaniami z czerwca. Ile ziarna w takim razie uda się zebrać polskim
rolnikom?
Według najnowszej prognozy KE, zbiory wszystkich zbóż w Polsce wyniosą 29,098 mln ton wobec
26,780 mln ton w ubiegłym roku. Skąd ta obniżka? To konsekwencja niższego plonowania
oszacowanego na 4,59 t/ha (poprzednia prognoza zakładała 4,88 t/ha).

Obniżona wydajność
Z raportu KE wynika, że wydajność większości zbóż z wyjątkiem owsa i jęczmienia będzie niższa.
Minimalnie w górę podwyższone zostały jedynie prognozy dotyczące plonowania kukurydzy (z 6,52
do 6,59 t/ha).

Zbiory zbóż w Polsce mają wynieść 29,1 mln ton – podaje KE. agrofoto.pl; użytkownik: Renault9514

– Raport KE zakłada, że w naszym kraju obszar zasiewów pod tegoroczne zbiory zmniejszył
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się do 7,47 mln ha z 7,81 mln ha rok wcześniej (-4 proc. rok do roku). Mimo to zbiory
powinny być większe niż przed rokiem dzięki ciągle lepszej (ale już nieco poniżej średniej)
wydajności – podaje Andrzej Bąk ekspert WGT S.A.

Zbiory zbóż w Polsce – prognozy
29,1 mln ton – tyle wynieść ma produkcja wszystkich zbóż. Jeśli szacunki KE się sprawdzą
będzie to wzrost o ponad 12 proc. w skali roku, jednak nadal 3 proc. poniżej średniej.
Rolnicy mają skosić 10,97 mln ton pszenicy (+1,15 mln ton w skali roku) i 4,19 mln ton kukurydzy
(+0,32 mln ton).
Średnią wydajność pszenicy prognozuje się na 4,59 t/ha (-2 proc. w stosunku do średniej) i 3,90 t/ha
dla wszystkich zbóż razem (2 proc. poniżej średniej). Dla porównania: przypominamy, że w ubiegłym
roku plony pszenicy wynosiły średnio 4,06 t/ha, a zboża (razem) 3,43 t/ha. Tymczasem zbiory
kukurydzy mają osiągnąć 4,194 mln ton, wobec 3,86 mln ton przed rokiem.
Źródło: KE/ e-WGT
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