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Zachodniopomorskie: zostały jeszcze łany nad morzem
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Także woj. zachodniopomorskie powoli kończy żniwa. Najwięcej
zbóż do zebrania jest nad samym morzem.
– I mam nadzieję, że w najbliższych dniach i te zboża zostaną ścięte – mówi Stanisław Zarzycki,
główny specjalista ds produkcji zbożowej Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach. – Zapowiadane jest bowiem ocieplenie na koniec tygodnia i będzie to okazja, żeby
dokończyć żniwa i nad samym morzem.
W całym województwie żniwa są już bardziej zaawansowane – skoszono 77% upraw.
Zapowiadane jest bowiem ocieplenie na koniec tygodnia i będzie to okazja, żeby dokończyć
żniwa i nad samym morzem.
Stanisław Zarzycki, główny specjalista ds produkcji zbożowej Zachodniopomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

– Powiaty południowe praktycznie zakończyły żniwa – dodaje Stanisław Zarzycki. – Najmniej zbóż
ścięto w okolicach Sławna – 36%. W pozostałych powiatach nadmorskich skoszono ok.
50–60% upraw.
W całym woj. zachodniopomorskim zebrano:
pszenicy ozimej – 85%
pszenicy jarej – 75%
żyta – 74%
jęczmienia ozimego – 100%
jęczmienia jarego – 71%
pszenżyta ozimego – 83%
pszenżyta jarego – 60%
rzepaku ozimego – 100%
rzepaku jarego – 46%
owsa – 71%
mieszanek zbożowych – 86%
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– Nawet jeśli pogoda się nie poprawi, to rolnicy u nas już czekać nie będą – mówi Stanisław
Zarzycki. – Trzeba powoli kończyć te żniwa, bo zboże z każdym dniem traci parametry.
Choć, zdaniem specjalisty, jakość nie jest najgorsza.
– W każdym razie jest lepsza, niż się spodziewaliśmy wtedy, gdy zaczęły się codzienne deszcze –
dodaje Stanisław Zarzycki. – Ale też powodów do radości nie ma. Najważniejsze, żeby udało się
zebrać to, co urosło.
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