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Żniwa 2018 - jakie zbiory zbóż?
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Żniwa 2018 u większości rolników już na finiszu. Plony są słabsze niż
w poprzednich latach, a jakość ziarna pozostawia wiele do życzenia.
Gospodarzom nie sprzyjała w tym roku pogoda. Najpierw susza wypaliła
plantacje, potem swoje zrobiły też ulewne deszcze.
Według szacunków GUS, zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi mają wynieść około
24 miliony ton, czyli o około 14 % mniej niż w ubiegłym roku. O znacznie większych stratach donoszą
rolnicy. Wszystko przez kapryśną aurę, która nie sprzyjała w tym roku gospodarzom.
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Niekorzystne warunki pogodowe sprawiły, że gospodarze donoszą o dużych stratach. Rolnicy skarżą
się na niskie plony zbóż i słabą jakość ziarna.

– Tegoroczne zbiory rozpoczęły się dwa tygodnie wcześniej niż zwykle. Żniwa są jeszcze w trakcie.
Na południu zawsze zaczynają się wcześniej, okres wegetacji przesuwa się w kierunku
północnym. Z powodu skrócenia okresu wegetacji przez trudne warunki pogodowe na
wiosnę, a później w okresie lata w Polsce zebranych zostanie ponad 4 mln ton zbóż mniej
niż w poprzednich latach. W sumie zebranych zostanie 23-24 mln ton ziarna. Plony są słabe,
straty sięgają w niektórych przypadkach od 30 do 70% – mówi dla portalu agroFakt Tadeusz
Szymańczak z Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

Żniwa 2018 – słaba jakość
Jakość zebranego ziarna pozostawia również wiele do życzenia. – Jakość zebranego ziarna nie jest
zadowalająca. Najpierw susza wypaliła zboża, potem deszcze spowodowały przestoje w żniwach.
Opady deszczu występowały kilkukrotnie. W niektórych przypadkach zboże zaczęło porastać.
Nie dość, że straciliśmy na plonie, to też straciliśmy na jakości ziarna – zaznacza Tadeusz
Szymańczak.
Na duże problemy z jakością ziarna skarżą się zwłaszcza rolnicy z Pomorza. – Część północnej
Polski (region Pomorza Zachodniego i Środkowego) niestety boryka się z trudniejszą
sytuacją. Pszenżyto ozime w 30% jest porośnięte. Podobnie jęczmień jary zaczyna być
porośnięty. Widoczne są przebarwienia charakterystyczne dla fusarium. Będzie to rzutowało
na jakość, z która już wiadomo, że jest problem – ocenia Rafał Mładanowicz z Krajowej
Federacji Producentów Zbóż.

Co z kukurydzą?
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fot. Luvena
Żniwa 2018 już na finiszu. Przed nami kukurydziane żniwa, rolnicy obawiają się, że zbiory będą
niższe niż w poprzednich latach.

Susza dała się we znaki również plantatorom kukurydzy. Choć zbiory jeszcze przed nami, to już
wiadomo, że straty będą.
– Jeśli w tym okresie gdy była susza uschły liście kukurydzy, to nawet gdy później
popadało obawiam się, że mogą one gnić albo się obłamią. Nawet jeśli byśmy teraz
kukurydzę dużo podlewali, to nic to nie da. Straty są już nieodwracalne i nic się na to już nie
poradzi – twierdzi Tadeusz Szymańczak.

Jakie zbiory kukurydzy?
Jak szacuje Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, zbiory kukurydzy będą znacznie niższe
niż w poprzednich latach.
– Kukurydza nadal się rozwija, ale spodziewamy się, że plony będą niższe. Przewidujemy, że
zbierzemy miedzy 2,5-3,5 mln ton kukurydzy na ziarno, a były lata, że zbieraliśmy 3,5 – 4,5
mln ton. Straty w plonie będą, zobaczymy tylko jak duże. Wszystko zależy od pogody.
Rolnicy będą teraz wypatrywać deszczu. Jeśli jednak po 10, 15 sierpnia wystąpi znów susza
to straty będą zdecydowanie większe – przewiduje Tadeusz Szymańczak.
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