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Suomen näkymät
Luonnonvarakeskuksen päivitetty satoarvio (24.8.) rypsille ja rapsille ei muuttunut heinäkuisista arvioista.
Yhteensä rypsiä ja rapsia tuotetaan 33 miljoonaa kiloa. Satonäkymät ovat alueittain hyvin vaihtelevia. Toisaalla on ollut kauniita erittäin hyviä kasvustoja ja toisaalla on taisteltu kaikkien öljykasvien tuholaisten ja
rikkakasvien kanssa. Kukinta on saattanut kestää rypsillä jopa kaksi kuukautta eikä suuri osa kevätkasvustotoista ole vielä valmis puitaviksi. Korjuukauden edetessä tarkentuu öljykasvin toteutunut sato sekä puintiala.
Vuoden 2020 satotilanne tarkentuu 24.11.2020, kun valmistuu Luonnonvarakeskuksen satotilaston ennakkotieto. Se perustuu maatiloilta saatuihin satotietoihin.

Kuvaajassa on nähtävissä ostajan kotisivujen julkiset hinnat ilman laatu- ja sopimuslisiä. Rapsifutuureja (Matif) voi tutkia täältä https://live.euronext.com/en/product/commodities-futures/ECO-DPAR

Kaudella 2019/20 tuotiin EU:hun ennätyksellisiä määriä rapsia
Kaudella 2019/20 EU:hun tuotiin öljykasveja 21,9 miljoonaa tonnia. Tämä on 20 % enemmän kuin vuosina
2014-2018 on keksimäärin tuotu. Rapsia tuotiin 6,2 miljoonaa tonnia mikä on 56 % enemmän kuin vuosien
2014-2018 aikana on tuotu keskimäärin. Lähes puolet rapsista tuli Ukrainasta (47 %). Muita suuria tuojia ovat
Kanada 33 % osuudella ja Australia 16 % osuudella. Tuonti on kasvanut räjähdysmäisesti viennin samalla kutistuessa olemattomiin.
Ukraina on kärsinyt Kaakkois-Euroopan tavoin kuivuudesta, eikä sen rapsisadosta povata tällä kaudella menestyksekästä. Riskinä on, että Kanadasta tuodaan enemmän GMO-rapsia Eurooppaan, mikä ei tue EU:n
ottamaa kantaa GM-vapaasta ketjusta.

Rapsin pinta-ala jää EU:ssa 5,29 miljoonaan hehtaariin, mikä on jo 13 % pienempi kuin viiden vuoden keskiarvo. Myös viime vuonna pinta-ala oli jo todella pieni, mutta alamäki näyttäisi jatkuvan. Tuotantoennuste
15,57 miljoonaa tonnia on 19 % pienempi kuin viimeisen viiden vuoden keskiarvoinen sato.
Kahden EU:n suurimman tuottajamaan Ranskan ja Saksan tuotantomäärät jäävät 34 % ja 25 % viiden viime
vuoden keskiarvosta. Puola sen sijaan onnistuu ennusteiden mukaan tuottamaan viime vuotta 19 % suuremman ja viiden vuoden keskiarvo 16 % suuremman rapsisadon.
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