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Situácia na trhu s obilím začiatkom roku 2021
Rastúce ceny základných
zrnín od začiatku roka
2021 nás neprestávajú
udivovať. Obvyklý sedemročný cyklus nárastu
cien obilnín však tentoraz vyexponovala ešte aj
svetová pandémia vírusu
Covid-19.

Situáciu ovplyvňujú naj‑
mä zmeny v správaní spotre‑
biteľov a tokov tovaru, určité
národno‑ochranné opatre‑
nia štátov držiacich si záso‑
by (napr. vysoké vývozné clá
v Rusku), ale tiež rastúci
dopyt po obilí z krajín Ázie
a Afriky. Zvýšenie cien pše‑
nice, kukurice, repky, či sóje
vo svete sa odrazilo aj na
cenách agrokomodít na Slo‑
vensku.
V 9. týždni roka 2021 už
mohli držitelia zásob úrody
z roku 2020 na Slovensku
predávať pšenicu v elitnej
kvalite aj za 200 – 210 eur
za tonu. No aj nižšiu, či
kŕmnu kvalitu pšenice pre‑
dali za prinajmenšom 150
– 170 eur za tonu. Dych
vyrážala aj cena kukurice,
na ktorú dostali výrobcovia
ponuky na úrovni až 190
– 220 eur na tonu. V rovna‑
kom období roku 2020 bola
cena pšenice na Slovensku
okolo 150 – 155 eur za tonu
a kukurice cca 135 – 140 eur
za tonu (zdroj: obilninari.
sk k 21. 2. 2020). Ide teda
o výrazný medziročný roz‑
diel na úrovni 35 – 60 %.
V tejto dobe si môžu mädliť
ruky najmä tí podnikatelia,
ktorí investovali do vlast‑
ných skladovacích kapacít.
No zrejme všetci by privíta‑

Vývoj obchodu s obilím v rámci EÚ za hospodárske roky (zdroj: EK/Eurostat): Coarse grain (zrniny)
export/import: celkový vývoz/dovoz zrnín, wheat (pšenica), v mil. ton

Euronext cena pšenice z 215
na 245 eur za tonu (dodanie
v marci 2021).
Pri kukurici dosiahla bur‑
za MATIF Paríž vrchol v poč‑
te uzatvorených obchodov
začiatkom februára pri cene
205 eur za tonu (dodanie
v máji). Začiatkom marca
tu už dosahuje burzová cena
kukurice takmer 220 eur za
tonu (dodanie v júni). Me‑
dziročný nárast vývozných
cien vo Francúzsku predsta‑
vuje 30 % pri pšenici a 36 %
pri kukurici.
Dopyt po obilí pôvodom
z Európy, ale aj z USA,
Južnej Ameriky, či Austrá‑
lie, rastie predovšetkým
v krajinách severnej Afriky
a v Číne. Tej sa postupne
darí eradikovať AMO a na‑
kupuje veľké objemy pšenice

a na juh. Tu sa uplatní skôr
produkcia obilia z Ruska,
Ukrajiny, Kazachstanu, či
Rumunska.
Začiatkom roka však za‑
čali výraznejšie stúpať aj
ceny ďalších zrnín. Cena
repky olejnej dosahuje na eu‑
rópskom trhu aktuálne výš‑
ku 527 eur za tonu (dodanie
v máji), čo je nárast o 57 %
oproti cene z marca 2020
(t. j. 336,50 eura za tonu).
Sója (2Y) na americkom
trhu dosahuje začiatkom
marca cenu 457 eur za tonu
(t. j. 549 amerických dolárov
za tonu), čo je od rovnakého
obdobia v roku 2020 nárast
o 44 % (resp. 56 %).
Podnetom k vývoju cien
agrokomodít bol určite aj ná‑
rast ceny ropy a výmenného
kurzu eura k doláru. Svetová
cena ropy prekonala obdobie
turbulencií po 1.vlne pandé‑
mie koronavírusu a v marci
2020 klesla na hodnotu 25
amerických dolárov za barel.
V marci tohto roku sa predá‑
va za 63 amerických dolárov
za barel. V marci 2020 sme
mohli v Európskej centrálnej
banke dostať za jeden dolár
1,11 eura, aktuálne je kurz
1,19 EUR/USD.
Nebojme sa budúcnosti

Zvýšenie cien pšenice, kukurice, repky, či sóje vo svete sa odrazilo
aj na cenách agrokomodít na Slovensku.

li, ak by sa podobné vyššie
ceny udržali aj do jesene
tohto roka. Konečne by totiž
odrážali reálnu trhovú cenu
základných obilnín a pokryli
aj rastúce výrobné náklady
pestovateľov obilnín.
Čo sa deje vo svete?

Aj keď sa intenzita pohybu
zaoceánskych nákladných
lodí v ostatných mesiacoch
spomalila, o to viac sa roz‑
behli termínované obchody
s agrokomoditami. Naprí‑
klad na parížskej burze MA‑
TIF dosahoval začiatkom
roka 2021 počet termínova‑
ných kontraktov na pšenicu
potravinársku (à 50 ton)
takmer 150-tisíc denne. Od
januára do marca t. r. stúpla

a kukurice pre výrobu kŕm‑
nych zmesí a rozširuje chovy
ošípaných a hydiny. Medzi‑
národná rada pre obilniny
(IGC) odhaduje, že Čína roč‑
ne dovezie cca 20 mil. ton
pšenice, 10 – 13 mil. ton ku‑
kurice a spotrebuje až 60 %
svetovej produkcie sóje.
Vyše miliarda obyvateľov
tejto krajiny skrátka mení
svoje preferencie a ich život‑
ná úroveň rastie. Populácia
afrických, najmä subsahar‑
ských krajín, by mala do
konca tohto storočia vzrásť
na 5,4 miliardy. Objem za‑
hraničného obchodu s ko‑
moditami z Európskej únie
však už niekoľko rokov klesá
(viď graf) a naopak rastie vý‑
znam čiernomorskej oblasti
pre vývozy zrnín na východ

Napriek mimoriadnemu
vývoju cien agrokomodít
v tomto období, nie je dôvod
na paniku. Spotreba potra‑
vín a čiastočne aj nápojov
sa síce dočasne preniesla zo
segmentu HoReCa na do‑
mácnosti, ale zvýšila sa len
mierne. Zmene správania sa
spotrebiteľov, ktorí si hlavne
na začiatku pandémie robili
mimoriadne zásoby trvanli‑
vých potravín, sa musel pri‑
spôsobiť najmä obchod. Sú‑
časný zvýšený dopyt a rast
cien však môže mať čiastoč‑
ne aj špekulatívny pôvod.
Množstvo obilnín je do‑
statočné a Európska ko‑
misia odhaduje svetovú
produkciu obilia v minu‑
lom hospodárskom roku
2020/21 na 2,216 mld. ton,
z toho je 773 mil.t pšenice,
1 134 mil. t kukurice. Zá‑
soby obilnín vo svete sú tak
stále v dostatočnom objeme
611 mil. ton. Bilancia pro‑
dukcie obilnín EÚ v roku

2020 bola medziročne niž‑
šia len o 3,5 % (na úrovni
285,6 mil. ton). Pri pšenici
došlo síce k poklesu úrody
až o 10,4 %, ale pri kukurici
Európa zaznamenala zvýše‑
nie produkcie o 3,7 %.
Kvôli daždivej jeseni mi‑
nulého roka bol výsev ozi‑
mín na Slovensku mierne
oneskorený a tiež znížený asi
o 15 – 20 %. Stav porastov
po zime je však nateraz dob‑
rý, priebeh zimy bol mierny.
Predpokladáme, že neosiatu
plochu doplnia pestovatelia
jarnými zrninami, ako slneč‑
nica, kukurica, či pšenica
a jačmeň jarný. Je samozrej‑
me priskoro hovoriť o úrode
roku 2021, pretože je pred
nami ešte stále veľa práce
a rôznych vplyvov na vývoj
porastov. No v súčasnosti
neexistujú žiadne vážnejšie
ohrozenia, ktoré by mali ší‑
riť obavy o tohtoročnú pro‑
dukciu hlavných zrnín na
Slovensku, ani v okolitých
krajinách.
COCERAL
(Európska
asociácia zastupujúca ob‑

chod s rastlinnými agro‑
komoditami) pre tento
hospodársky rok 2021/22
predpokladá celkovú úrodu
obilnín v krajinách „EÚ27
+ Veľká Británia“ v ob‑
jeme 306,8 mil. t, z toho
pšenice by mali krajiny vy‑
robiť 141,5 mil. t, jačme‑
ňa 61,5 mil. t a kukurice
63,5 mil. t. Osev ozimnej
pšenice bol kvôli počasiu
nižší aj v Nemecku, Maďar‑
sku, či Taliansku. Naopak,
v Nemecku a Francúzsku
očakávajú lepšiu úrodu jač‑
meňa ako vlani. Kukurica by
mala mať v roku 2021 úspeš‑
né výsledky hlavne v kraji‑
nách Balkánu, zatiaľ čo vo
viacerých krajinách EÚ by
mala jej produkcia mierne
klesnúť.
IGC odhaduje na najbliž‑
ších päť rokov stabilizáciu,
či len mierny nárast pestova‑
teľských výmer obilnín, a ich

bude trochu viac napätý, čo
môže presunúť záujem o iné
rastlinné zdroje pre výrobu
bionafty, napr. na sóju.
U poľnohospodárov dnes
budia obavy stále neukon‑
čené diskusie o pravidlách
budúcej Spoločnej poľno‑
hospodárskej politiky Eu‑
rópskeho
spoločenstva.
Predovšetkým náročné po‑
žiadavky Zelenej dohody EÚ
v zmysle zníženia používa‑
nia umelých hnojív a niekto‑
rých pesticídov v najbližších
rokoch. Ceny hnojív však
v ostatných mesiacoch prud‑
ko stúpli, za ostatné dva me‑
siace aj o 35 až 50 %, podľa
druhu. Zmeny klímy a nízka
diverzita osevných postupov
však spôsobujú čoraz väčší
tlak škodcov a chorôb. Aj
preto asociácie európskych
poľnohospodárov navrhujú
vynechať hnojivá z nástroja
„CBAM“, ktorý chráni hra‑

Na kukuricu dostali výrobcovia ponuky na úrovni až 190 – 220 eur
na tonu.
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produkcia bude stúpať hlav‑
ne vďaka vyššej hektárovej
úrode. Nemala by sa výrazne
meniť ani domáca spotreba
v rámci krajín Európskej
únie. Môže rásť záujem
o špecifické druhy obilnín,
ako je cirok, alebo ovos. Me‑
dzinárodný trh s kukuricou

FAO eviduje prudké medziročné (február 2020/21) zvýšenie
indexu ceny nielen obilnín, ale aj rastlinných tukov, mlieka, cukru
a mierne aj mäsa. Na Slovensku už avizovali zvýšenie cien pekári
a cestovinári, ale stúpla aj cena bravčového a hydinového mäsa
a vajec. Neistota a rozkolísanosť na svetovom trhu sa tak prejavuje
aj u nás.

nice EÚ pred dovozom pro‑
duktov vytvárajúcich uhlíko‑
vú stopu.
Rastúce ceny vstupov
(napr. PHM, priemyselné
hnojivá), pomerne silný do‑
pyt po základných zrninách
a tiež rastúce ceny dopravy
budú zrejme naďalej udržia‑
vať ceny obilnín na vyššej
úrovni, ako doteraz. Dá sa
očakávať, že po tomto „úle‑
te“ sa ceny po žatve mierne
znížia, ale pravdepodobne
už neklesnú na vlaňajšiu
úroveň. Slovenskí obilni‑
nári by najradšej pestovali
svoje plodiny pre domácu
spotrebu, pre živočíšnu vý‑
robu, potravinárske, či prie‑
myselné (napr. medicínske)
spracovanie, ktoré by nám
mohli zabezpečiť vyššiu po‑
travinovú sebestačnosť a ne‑
závislosť.
Pokiaľ by sa však nenašli
podporné nástroje pre po‑
trebné investície do vertiká‑
ly pre spotrebu produkcie
obilnín na Slovensku, ktoré
odhadujeme na úrovni asi
2,4 mld. eur, pre budúcnosť
slovenských výrobcov obil‑
nín by stálo za zamyslenie
využitie rozvíjajúceho sa
rumunského prístavu Kon‑
stanca a dunajskej cesty na
svetový trh. Museli by sme
však ekonomicky efektívne
vyriešiť problém sústrede‑
nia väčšieho množstva obi‑
lia s požadovanou kvalitou
v pomerne krátkom čase.
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