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Suomen näkymät
Luonnonvarakeskuksen Ennakollinen syyskylvöala -tilastosta nähtiin syysöljykasvien elpymistä viime vuoden
alan pienentymisen jälkeen. Kylvetty pinta-ala palasi yli 5 000 hehtaariin, jääden hieman vuodesta 2018. Suurin syysöljykasvien keskittymä on Varsinais-Suomessa 900 hehtaarina alalla. Pohjanmaalla ja Kaakkois-Suomessa pinta-ala on kummallakin alueella 700 hehtaaria. Uudellamaalla ja Eteläpohjanmaalla ala nousi 600
hehtaariin.
Luomun osuus pinta-alasta on hyvin suuri sen noustessa 2 300 hehtaariin. Kylvetty luomuala on siis syysöljykasvien pinta-alasta yli 44 %.

EU ja globaali markkina
EU-komission viimeisimmän arvion mukaan rapsipinta-ala 2020/21 jäi 5,18 miljoonaan hehtaariin. Pinta-ala
on suurempi kuin viime kaudella, mutta yhä keskimääräistä 13,5 % pienempi. Tuotantomäärä jäi 15,89
miljoonaan tonniin. Komissio arvioi tuonnin jäävän 5 000 tuhanteen tonniin, mikä olisi toteutuessaan yli 1
200 tuhatta tonnia vähemmän kuin viime kaudella. Tuonti on silti huomattavasti suurempaa kuin aikaisempina vuosina.
Toisaalta Saksalainen OIL WORLD arvioi tuotavaksi EU:n sisämarkkinoille tällä kaudella 6,4 milj. tn, josta suurin osa Ukrainasta. Myös Kanadasta ja Australiasta tuodaan arvion mukaan huomattavia määriä rapsia EU:n
sisälle.
Soijan hintojen nopea kohoaminen sekä tärkeimpien kasviöljyjen, kuten palmuöljyn ja auringonkukkaöljyn,
tarjonnan tiukkeneminen lisäävät entisestään rapsin kysyntää. Tämä lisää mm. Arabiemiirikunnan rapsin kysyntää tällä markkinakaudella.
2020/21 EU28 ennustetaan tuottavan 16,69 milj. tn rapsia. Venäjän ja Ukrainan ennustetaan tuottavan 5,28
milj. tn ja Kanadan 19,3 milj. tn rapsia. Varastot tippuvat 8 miljoonasta tonnista alle 7 miljoonaan tonniin.

Kiinassa rapsin tuontiennuste palautui viime kaudella tuontien jäädessä totutusta. Kanadan ja Kiinan välinen
kauppakiista vähensi viime kaudella tuonteja merkittävästi. Tavallisesti kanadalaista canolaa on ollut 85-95
% Kiinaan tuodusta rapsista. Tällä kaudella tuontia on ollut heinä-lokakuussa 0,96 milj. tonnia kuin vuotta
aikaisemmin samaan aikaan tuontia oli vain 0,56 milj. tonnia. Tuotu rapsi / canola on tällä kaudella tullut
Kanadan lisäksi Venäjältä.
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