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Na przeważającym obszarze Polski żniwa zostały zakończone. Z całą
pewnością nie należały one do łatwych. Wysokie temperatury powietrza
i nieregularne opady deszczu zdecydowały o przyroście deficytu wody
w glebie.
Doprowadziło to do przyśpieszonego dojrzewania zbóż i rzepaku, czego wynikiem są plony i ceny,
które nie zawsze bywają korzystne.

Pomimo suszy plony jakby większe
Wyższe zbiory zbóż i rzepaku
Niedostateczne wyrośnięcie i wykłoszenie zbóż, a także słabe wypełnienie i wykształcenie kłosów.
Oprócz tego plantacje rzepaku charakteryzujące się niepełnym rozgałęzieniem i zawiązywaniem
łuszczyn. To tylko kilka cech, które wpłynęły na jakość i wysokość plonów zbóż i rzepaku.
Poddaliśmy analizie wstępny raport płodów rolnych, który został opracowany przez GUS. Wynika
z niego, że zbiory zbóż wraz z mieszankami będą szacunkowo o 8% wyższe, niż w roku ubiegłym.
Przewiduje się, że całkowita wartość powinna wynosić 24,6 mln t. Optymistycznie przedstawiają się
również wstępne analizy w plantacjach rzepaku i rzepiku. Kalkuluje się, że zbiory osiągną wartość
około 2,3 mln t, przez co będą o niecałe 4% wyższe niż w 2018 roku.

Dokładniejsze dane odnośnie plonowania podstawowych roślin uprawnych
przedstawiliśmy w tabeli poniżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE
zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi
pszenica ozima
pszenica jara
żyto

Plony w 2019 roku (dt/ha)
34,4
45,6
33,2
26,2
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jęczmień ozimy
jęczmień jary
owies
pszenżyto ozime
pszenżyto jare
mieszanki zbożowe ozime
mieszanki zbożowe jare
rzepak i rzepik ogółem

40,4
30,3
23,9
35,5
28,1
31,3
26,3
27,9

Mniejsze zbiory dla producentów warzyw i owoców
Niższych plonów mogą spodziewać się przede wszystkim producenci warzyw gruntowych i owoców.
Prognozy opracowane przez GUS wskazują, że produkcja warzyw wyniesie 3,8 mln t, co oznacza,
że będzie ona o 9% niższa, niż w 2018 roku. Oprócz suszy, na mniejsze zbiory owoców miały wpływ
przymrozki wiosenne. Wystąpiły one w czasie kwitnienia i zawiązywania owoców, co doprowadziło
do tego, że tegoroczne zbiory będą o 25% niższe względem 2018 roku. GUS szacuje, że zbiory
owoców mogą wynieść 3,4 mln t.
Zobacz w filmie, jak rolnicy podsumowują żniwa!

Brak podwyżki cen zbóż i rzepaku
O cenach zbóż i rzepaku pisaliśmy niedawno. Od tego czasu niewiele się zmieniło. Na dzień 19
sierpnia za pszenicę paszową możemy uzyskać 650 – 680 zł/t, w zależności od regionu Polski. Za
pszenicę konsumpcyjną otrzymamy natomiast średnio 670 zł/t. Cena za tonę rzepaku mieści się
w przedziale od 1490 zł na południu kraju, do 1560 zł na północy Polski.
Podczas czerwcowej konferencji zbożowej przeprowadzonej w Radzikowie dr Wiesław Łopaciuk
z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przedstawił własne prognozy odnośnie
cen zbóż na najbliższe miesiące. Średnie ceny pszenicy we wrześniu powinny wynieść 680 –
730 zł/t, a żyta 600 – 650 zł/t. Najbardziej odczuwalna zwyżka cen zbóż zostanie osiągnięta
na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2020 roku. Wówczas wtedy cena za pszenicę
powinna przekroczyć wartość 710 zł/t – dodał dr Wiesław Łapaciuk. Podobnego zdania jest
prezes Polskiego Związku Producentów Zbóż Stanisław Kacperczyk, który dodał, że – rolnicy
powinni pomyśleć nad sprzedażą swojego ziarna w późniejszym terminie. W czasie, gdy
nastąpi wyraźny, bardziej stabilny wzrost cen płodów rolnych.
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