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Öljykasvien hintataso pysynyt houkuttelevan korkealla
Tiukka varasto- ja tarjontatilanne sekä huolet uudesta sadosta ovat pitäneet rypsin ja rapsin hinnat
historiallisen korkealla niin maailmalla kuin meillä Suomessakin. Noteeraukset ovat huhtikuussakin
olleet nousussa sekä vanhan että uuden sadon osalta.
Pariisin pörssissä Euronextissä rapsin toukokuun noteeraus oli kirjoitushetkellä (28.4.) enää parin
euron päässä 600 €/tn rajasta. Elokuun noteeraus oli 493 €/tn paikkeilla. Kotimaassa rypsin ja rapsin
päivän markkinahinnat olivat kirjoitushetkellä tasolla 500 €/tn. Pari päivää aiemmin käväistiin huipussa 540 €/tn paikkeilla. Syksyn noteerausten osalta ollaan jo melkein tasolla 460–480 €/tn.

Kylmyys on laskenut syysrapsin sato-odotuksia Ranskassa
EU-komission MARS-raportin mukaan viimeaikaiset kylmät ja kuivat olosuhteet monissa osissa Eurooppaa ovat haitanneet syysviljojen ja -öljykasvien kasvua ja kehitystä. Samalla myös kevätkylvöt
ja kasvuun lähtö ovat viivästyneet monin paikoin. Merkittävää kuivuutta on Välimeren alueella sekä
osissa läntistä ja keskistä Eurooppaa. Säähaasteiden ei vielä kuitenkaan ennusteta vaikuttavan EU:n
satoon kovin huomattavasti, vaikkakin rapsin satoennusteita on merkittävästi laskettu Ranskan
osalta.
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EU-komissio ennustaa EU:n rypsin ja rapsin keskisadoksi 3,19 tn/ha. Maaliskuun MARS-raportissa
ennuste keskisadosta oli vielä 3,26 tn/ha. Vielä kuitenkin ennustetaan pääsevän viiden vuoden keskiarvon (3,05 tn/ha) yläpuolelle.
Ranskassa rapsin kylvöala on matalin sitten vuoden 1997. Ranskalainen analyytikkotalo Strategie
Grains ennustaa Ranskan tuottavan 3,19 milj. tn rapsia tänä vuonna, joka on 60 000 tn vähemmän
kuin edeltävänä vuonna. Ranskassa matalat lämpötilat ovat aiheuttaneet tuhoja erityisesti niille
syysrapsikasvustoille, joilla kasvaa aikaisia lajikkeita. Kylmyys osui kukinnan kannalta herkkään vaiheeseen.
EU-27-alueen rapsitase näyttää äärimmäisen tiukalta myös ensi kauden 21/22 osalta, vaikka tilanteen ennustetaan hieman hellittävän. Tuontia EU:n ulkopuolelta tarvitaan Strategie Grainsin arvion
mukaan jälleen yli 6 milj. tonnia.

Kanadan canola-ala kasvaa kaudelle 2021/22, mutta jäänee odotuksia pienemmäksi
Statistics Canadan kylvöalakyselyn mukaan Kanadan canola-ala 2021/22 kasvaisi 8,7 miljoonaan
hehtaariin, jolloin kasvua edeltävästä kaudesta tulisi 4 prosenttia. Kasvu ei kuitenkaan ole niin
suurta, kuin jossain vaiheessa on odotettu. Toteutuessaan ala olisi kuitenkin suurin sitten vuoden
2018. Korkeat hinnat kannustavat canolan kylvöön. Kanada on maailman suurin rapsin tuottaja- ja
viejämaa, ja se vie yli puolet canolasadostaan.
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