MARKETING OLEJNIN - Ing. Martin Volf, SPZO
l Ceny řepky v Německu jsou podporovány napjatou situací
v zásobování a neochotou dodavatelů prodávat. Po růstu cen
v posledních měsících byly zásoby staré řepky zcela vyčerpány. Poslední zbytky jsou zadržovány spekulacemi o dalším
růstu cen. Také cena sklizně 2021 je velmi vysoko a intenzivně
roste od 22.1. a meziročně se cena na srpen pohybuje na
burze o 35 € výše než před rokem.

emirátů a Mexika. Kanada v této sezóně již dodala do EU 1,4
milionu tun řepkového semene. Rekordní zásoby 4,4 milionu
(k 30.7. 2019) se tak rychle snižují a do konce července 2021
se očekává, že v Kanadě bude skladováno pouze 1,2 milionu
tun řepky. Naposledy byly zásoby tak nízko v roce 2013.

ŘEPKA na burze MATIF (Kč/t)
l Němečtí farmáři část nové sklizně již prodali, ale dále nechtějí
prodávat, i když byly deště a porosty se dosud vyvíjely dobře.
Nyní ale panují obavy ohledně jarních mrazíků a sucha. Do
sklizně je ještě daleko.
l Kanadské zásoby řepky prudce klesají. Od začátku srpna do
konce prosince 2020 dosáhly exporty řepky 5,1 mil. tun a překročily srovnatelné číslo za předchozí rok o 38 %. Tento
vysoký vývoz řepkového semene vyčerpává zásoby největšího dodavatele na světě. Nárůst exportu je způsoben vysokou poptávkou z Číny, EU, Japonska, Spojených arabských
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OSEV OZIMŮ  ŘEPKA BYLA VYSETA NA 350 TIS. HA
Deštivý průběh podzimu nedovolil zasít plánované plochy
ozimů. Podle zprávy Českého statistického úřadu byly ozimé
obiloviny vysety na 890 tis. ha, tj. meziročně o 73 tis. ha méně
(-7,6 %). Zásadní podíl na poklesu ploch ozimých obilovin má
pšenice, jejíž plocha 710 tis. ha je meziročně nižší o 65 tis. ha
Plodina

(-8,4 %), nižší je i plocha žita 27 tis. ha (-4 tis. ha; -13,5 %) a triticale 37 tis. ha (-6 tis. ha; -13,3 %). K mírnému nárůstu plochy
na 116 tis. ha došlo u ječmene (+2 tis. ha; +1,6 %).
Řepka ozimá byla vyseta na 350 tis. ha, její plocha klesla
o 18 tis. ha (-4,8 %).

Osevní plocha pro sklizeň (ha)

Index (%)

Rozdíl (ha)

2020*

2021/2020

2021-2020

2021

Ozimé obiloviny celkem

962 800

889 846

92,4

-72 954

Pšenice ozimá

774 638

709 642

91,6

-64 966

31 432

27 197

86,5

-4 235

114 633

116 496

101,6

1 863

42 097

36 511

86,7

-5 586

368 214

350 440

95,2

-17 774

Žito ozimé
Ječmen ozimý
Triticale
Řepka ozimá
*zjišťování ČSÚ k 31.5.2020
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