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Żniwa rzepakowe 2020 - jakie są plony? Sprawdź ceny
rzepaku!
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Trwają żniwa rzepakowe 2020. Jakie plony osiągają w tym roku rolnicy?
Sprawdzamy ceny rzepaku w zakładach przetwórczych i firmach
pośredniczących!
Dawid Obojski z Mazowsza lada dzień zamierza przystąpić do koszenia rzepaku. Oceniając kondycje
swojej 17 ha plantacji, rolnik podkreśla, że przymrozki w tym roku zrobiły swoje, łuszczyn jest mniej.
Liczy, że uda mu się zebrać plon wynoszący 3 tony/ha.
– Zacznę kosić rzepak jak tylko pogoda na to pozwoli. Natomiast plantacje rzepaku różnie
wyglądają, w zależności od odmiany, od działki. Te, które są wcześniejsze wyglądają gorzej, bo
faza kwitnienia była akurat w czasie przymrozków i brakuje łuszczyn. Te, które zakwitły po tej fali
przymrozkowej mają trochę zawiązków więcej. Na niektórych polach, gdzie jest słabsza gleba
wczesnowiosenna susza zahamowała wzrost roślin, więc było tak, że one kwitły późno, odrastały
i to będzie pewnie trzeba omijać, nie kosić – dotyczy to upraw, gdzie jest słaba gleba – opowiada
Dawid Obojski.

Żniwa rzepakowe 2020
Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych oraz Polskie Stowarzyszenie
Producentów Oleju na początku lipca prognozowały, że w tym roku zbiory rzepaku w Polsce wyniosą
około 2,8 mln ton. Tym samym zbiory miały być wyższe od tych z roku ubiegłego (2,35 mln ton) oraz
od tych z 2018 roku (2,2 mln ton). Jednak przebieg pogody w ciągu ostatnich tygodni sprawił, że te
szacunki trzeba było zweryfikować.
– Kondycja plantacji jest lepsza niż rok temu. Szacowaliśmy, że uda się zebrać 2,8 mln ton rzepaku,
jednak w ostatnim czasie pojawiła się presja chorób grzybowych na plantacjach. To bowiem efekt
wilgotnej, deszczowej pogody. Dlatego zbiory mogą być o 5 proc. niższe. Oczywiście ostateczne
liczby poznamy już po żniwach, jednak w naszej ocenie generalna sytuacja w Polsce jest
pozytywna przede wszystkim pod względem efektywności upraw. Sam areał rzepaku ozimego
nieznacznie się zmniejszył. Mamy jednak nadzieję, że zrekompensują to wyższe plony – informuje
Juliusz Młodecki z Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. – Nie powinna
natomiast powtórzyć się sytuacja z zeszłego roku kiedy był problem ze słabym zaolejeniem rzepaku
– podkreśla.
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Jakie plony w tym roku?
Żniwa rzepakowe 2020 najwcześniej rozpoczęły się tradycyjnie na południu Polski. Do koszenia
przystępują już jednak plantatorzy z innych regionów kraju. Jakie są więc tegoroczne plony rzepaku?
Komentujący w sieci rolnicy podają różne wyniki, jedni piszą o plonach na poziomie 2 ton/ha, ale
pojawiają się też głosy o plonach powyżej 5 t/ha.
Rok bardzo trudny , więc plony bez rewelacji , bez ściemy średnio 2.92t/ wilg.7.1% lepsze ponad 3t
– pisze na swoim kanale YouTube GR Zygmunt.
Witam, żniwa rzepakowe odbyły się 20 lipca 2020 roku na polu o powierzchni 5 ha. W akcji
uczestniczył John Deere 1075, ciągnik marki CASE z jedną przyczepą jak również John Deere
6910 wraz z dwoma przyczepami. Wilgotność rzepaku wynosiła 8%. Wydajność plonu rzepaku
kształtowała się na poziomie około 4,5 t/ha. Cała akcja przebiegła szybko i bezawaryjnie –
informują Kujawy na Roli na YouTube.
Wilgotność 8.8 %, plon 2.6, bez szału ale zawsze może być gorzej – podaje Gospodarstwo Rolne
Goiński na YouTube.

Żniwa rzepakowe 2020 – wpisy na kanale YouTube.

Rolnicy informują o plonach – YouTube.

Rolnicy informują o plonach – YouTube.

Żniwa rzepakowe 2020 – ceny
Jak informuje e-WGT, obecnie rzepak jest dostarczany do skupów w południowej części kraju.
Natomiast ceny wahają się w przedziale 1650-1680 zł/t netto. Sprawdźmy ceny skupu rzepaku
w zakładach przetwórczych (ceny netto zł/tonę, magazyn kupującego) według KZPRiRB:
ADM Czernin – 1670 październik
ADM Szamotuły – 1670 wrzesień
Agrolok (Osiek/magazyny pozostałe) – 1650/1630
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Bastik – 1650
Bielmar – 1640
Komagra (Tychy, Brzeg) – 1660
Komagra (Kosów Lacki) – 1650
Mosso (Radziejowice) – 1640
Mosso (Siedliszcze) – 1620
Zakłady Tłuszczowe Bodaczów-Glencore – 1640
ZT Kruszwica (Brzeg)* – 1670
ZT Kruszwica (Kruszwica)* – 1670.
Żniwa rzepakowe 2020 – jakie są ceny? Przeczytaj więcej na ten temat!

Notowania – firmy pośredniczące
Sprawdźmy również ceny skupu rzepaku w firmach pośredniczących (zł/tonę, magazyn kupującego)
według KZPRiRB:
Agrii – 1610-1630 (w zależności od regionu kraju)
Agro-Mat (kontraktacja) – 1640
Agro-Mat (poza kontraktacją) – 1630
Agro AS (kontraktacja)* – 1680
Agro AS (poza kontraktacją) – 1630
Ampol-Merol – 1640
Chemirol – 1670
Lechpol Szubin – 1650
POL-TOR – 1630
PPHU Wilmar – 1630
PROCAM – 1630
Osadkowski (Oleśnica, Górzec) – 1610.
Jak podaje KZPRiRB podane ceny są za standardowy rzepak technologiczny- wilgotność 9%, zanieczyszczenia 2%,
zaolejenie 40% (42*). Dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; wyłącznie potrącenie za zaolejenie poniżej
40% (42%*).

Żniwa rzepakowe 2020 – przeczytaj więcej na ten temat!
Źródło: KZPRiRB/ GUS/ e-WGT/ AgroFakt/YouTube

Czy artykuł był przydatny?
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