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Poniżej przesyłamy informacje nt. kształtowania się cen zbóż na rynku krajowym - stan na 26 lipca br.

TENDENCJE CENOWE NA RYNKU ZBÓŻ

- opady deszczu opóźniają prace żniwne w większości regionów kraju;
- najbardziej zaawansowane zbiory jęczmienia ozimego, trudności ze zbiorem rzepaku;
- na południu skoszone pierwsze plantacje pszenicy ozimej ze słabszych stanowisk, słabe wyrównanie ziarna, ale wysoki poziom białka;
- opady deszczu budzą coraz większe obawy o jakość ziarna, szczególnie w regionach, gdzie padało najwięcej (zachód i północ kraju);
- import zbóż z południa Europy w znacznej mierze ograniczony do realizacji wcześniej zawartych kontraktów, mało atrakcyjne ceny ograniczają „świeży” import;
- mało chętnych na zawieranie umów na dostawy pszenicy o wysokiej zawartości białka do portów.

ZBIÓR 2017

Notowany brak sprzyjających zbiorom warunków pogodowych charakteryzujący się nawracającymi opadami deszczu powoduje, iż tegoroczne żniwa
przebiegają z opóźnieniem i budzą obawy o jakość ziarna, które zostanie zebrane w bieżącym roku.

Na obecną chwilę, najbardziej zaawansowane są zbiory jęczmienia ozimego, który na południu kraju zebrano z 75% (podkarpackie) do 90% (opolskie) areału.
Osiągane plony jęczmienia są wysokie. Na lepszych glebach, rolnicy osiągają nawet do 10 t/ha.

Znacznie opóźnione są zbiory rzepaku ozimego. Opóźniona wegetacja i opady deszczu spowodowały, iż w większości regionów kraju zbiory rzepaku są w
początkowej fazie. Jak dotychczas, w woj. opolskim rzepak zebrano jedynie z 23% areału przy średnich plonach na poziomie 30,0 dt/ha podczas gdy przed rokiem
rzepakowe żniwa w tym województwie były już na ukończeniu, przy średnich plonach rzędu 27,0 dt/ha. Producenci liczyli na nieco wyższe plony, ale niesprzyjająca
pogoda osłabiła potencjał plonotwórczy tych roślin. Należy jednak zaznaczyć, iż jak dotychczas skoszone zostały plantacje rzepaku na słabszych stanowiskach
glebowych, te lepsze powinny plonować nieco wyżej.

Na południu kraju ruszyły także zbiory pszenicy ozimej, ale ostatnie deszcze wstrzymały prace żniwne. W woj. opolskim, pszenicę ozimą udało się zebrać z
około 10% areału przy średnich plonach na poziomie 60 dt/ha. Dla porównania, w tym samym okresie 2016 roku zaawansowanie zbiorów sięgało 30% przy średnich
plonach na poziomie 45 dt/ha. Pierwsze sygnały wskazują na wysoką zawartość białka w zebranej pszenicy, ale słabe wyrównanie.

Notowane opady deszczu na praktycznie dojrzałe łany zbóż budzą coraz większe obawy o jakość tegorocznych zbóż, w tym przede wszystkim pszenicy.
Największe obawy dotyczą regionów, gdzie w ostatnich tygodniach padało najwięcej, a więc głównie na zachodzie i północy kraju. Kolejne dni mają co prawda
przynieść poprawę pogody, ale ewentualne utrzymanie się chimerycznej aury w I połowie sierpnia br. z pewnością nie pozostałoby bez wpływu na jakość ziarna
(liczbę opadania i zawartość białka) i spowodowałoby duże regionalne rozbieżności w jakości zebranych zbóż.

Obecnie, ceny oferowane za zboża ze zbiorów 2017 roku z dostawą do wytwórni/elewatorów kształtują się następująco:

pszenica konsumpcyjna (12,5% białka) – 650-690 PLN/t,
pszenica paszowa – 630-680 PLN/t,
żyto konsumpcyjne – 530-580 PLN/t,
żyto paszowe – 510-550 PLN/t,
pszenżyto – 550-580 PLN/t,
jęczmień paszowy – 530-580 PLN/t,
kukurydza (zbiór 2016) – 720-760 PLN/t.
kukurydza mokra (zbiór 2017) – 400-440 PLN/t.

Z kolei, w zależności od lokalizacji, wyjściowe ceny skupu rzepaku ze zbiorów 2017 roku oferowane przez firmy handlowe i przetwórców kształtują się na poziomie
około 1510-1560 PLN/t z dostawą w żniwa, plus dopłaty za jakość.

Do kraju docierają partie ziarna zbóż z południa Europy, w ramach wcześniej zawartych kontraktów. Dużego „świeżego” importu jęczmienia czy pszenicy ze
Słowacji czy Czech w dalszym ciągu nie ma. Wynika to z opóźnionych zbiorów w tych krajach, a także mało konkurencyjnych cen. Cena pszenicy paszowej na
Słowacji to obecnie poziom około 135-140 euro/t.

W porównaniu do poprzedniego tygodnia, ceny oferowane za ziarno pszenicy wysokobiałkowej z dostawą do portów nieco wzrosły. Nie ma zbyt wielu
chętnych na zawieranie umów na dostawy pszenicy wysokobiałkowej do portów. W związku z niestabilną pogodą, rolnicy obawiają się, iż nie będą w stanie wywiązać
się z zawartych umów na dostawy pszenicy, szczególnie o wyższych parametrach jakościowych.

Obecnie, ceny pszenicy i rzepaku ze zbiorów 2017 z dostawą do portów obecnie kształtują się na następujących poziomach:

pszenica konsumpcyjna (12,5% białka) - 685-695 (dostawa VIII/IX),
pszenica konsumpcyjna (14,0% białka) – 760-770 PLN/t (dostawa IX/XII),
rzepak - 1540-1550 (dostawa VIII/IX).

Ceny skupu zbóż w kraju ze zbiorów 2016-2017 w zależności od regionu przedstawiają się następująco (PLN/t, netto, z dostawą):



Please find below some information on grain price situation in Poland as of July 26, 2017.

PRICE TENDENCIES ON GRAIN MARKETS IN POLAND

- recent rainfalls slow down the harvest in most regions of the country;
- winter barley harvest most advanced, delayed rapeseed cutting;
- first winter wheat plantations harvested in the south, high protein level, but low specific weight;
- growing concerns over the quality of this year’s grains, especially in the regions where recently it has rained the most (west and north of the country);
- grain imports from the south of Europe mostly limited to carrying out previous contracts; uncompetitive prices limit "fresh" imports;
- farmers not willing to enter into contracts for high-protein wheat deliveries to the ports due to quality concerns.
This year’s harvest is running late, and it rises more and more questions over the quality of grains due to the lack of favorable weather conditions and
repeated rainfalls across the country.
At present, winter barley harvest is most advanced. So far, in the south of the country it has been collected from 75% (podkarpackie voivodship) to 90% (opolskie
voivodship) of the area planted. Barley yields are high, though. On better soils, farmers are able to collect up to 10 t/ha.
Major delays are recorded in the case of winter rapeseeds. Due to late vegetation and recent rainfalls, winter rapeseed harvest in most regions of the country has
been at the initial stage. Hence, in the opolskie voivodship (south-west of the country), farmers have been able to collected rapeseeds only from 23% of the area
planted, achieving the average yields of app. 30.0 q/ha, that is lower than it had been expected. At the same time of last year, rapeseed threshing in that voivodship
was nearly over, with the average yields of 27.0 q/ha. However, it should be noted that so far rapeseeds have been collected from weaker soils, so the yields should
increase as farmers start harvesting rapeseeds grown on richer soils.
In the south of the country, the first winter wheat plantations have been cut, but the recent rains have stopped the harvest.  Hence, in the opolskie voivodship
winter wheat has been harvested from app. 10% of the area planted, with the average yields of app. 60 q/ha. For comparison, in the same period of 2016 the harvest
progress in that voivodship accounted for 30%, while the average yields totaled 45 q/ha. The first reports indicate high protein content in the harvested wheat, but
poor specific weight.
The recent, further rainfalls on practically ripe grain fields are raising concerns about the quality of this year's grains, especially wheat. Next days are likely
to bring better weather, but if unstable weather remains in the 1st half of August, the quality of this year’s grains could be seriously affected and would result in large
regional discrepancies in the quality of the harvested grains.

At present, 2017 grain procurement prices offered by processors are as follows (delivered):

milling wheat (12.5% protein) – PLN/t 650-690,
feed wheat - PLN/t 630-680,
milling rye - PLN/t 530-580,
feed rye - PLN/t 510-550,
tritiacale - PLN/t 550-580,
feed barley PLN/t 530-580,
maize (2016 harvest) – PLN/t 720-760,
fresh maize (2017 harvest) – PLN/t 400-440.
Then, local rapeseed prices offered by traders and crushers are now at PLN/t 1510-1560, with delivery at harvest time.

There are grains imports from southern Europe carried out under previously concluded contracts. Some major "fresh" barley or wheat imports from Hungary,
Slovakia, and the Czech Republic are still not taking place at the moment. This is due to the delayed harvest in these countries, as well as uncompetitive prices.
Slovak feed feed wheat price are now in the reange of EUR/t 135-140.

As compared to the previous week, high-protein wheat prices at the ports slightly increased. There are not many sellers willing to enter into contracts to deliver
wheat to the ports. Due to the unstable weather, farmers are concerned that they will not be able to fulfill wheat delivery contracts, especially as it comes to high-
quality wheat.

The present prices offered by exporters for grains from 2017 harvest with delivery to the ports are as follows:

milling wheat (12.5% protein) - PLN/t 685-695 (Aug/Sep delivery),
milling wheat (14.0% protein) - PLN/t 760-770 (Aug/Sep delivery),
rapeseeds - PLN/t 1540-1550 (Aug/Sep delivery).

Final prices depend on the recipient, the parameters of grain, the delivery date, and the current grain price quotations at MATIF, as well as the euro exchange rate on
the date of signing the contract.

Milling and feed grain prices from 2016-2017 harvest offered by processors, depending on a region are as follows  (PLN/t, net, delivered):
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Warm regards,

Wojtek Sabaranski
Sparks Polska
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