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Cena jęczmienia 2020 pod koniec sierpnia - więcej niż 580 zł
nie będzie?
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Na początku sierpnia cena skupu jęczmienia 2020 wahała się między 540 zł –
600 zł za tonę. W ciągu niespełna trzech tygodni ceny w skupie zaliczyły
spadek, lub są takie same. Sprawdźmy więc gdzie obecnie opłaca się
sprzedać jęczmień z tegorocznych zbiorów.

Najwyższa cena jęczmienia 2020 w kujawsko – pomorskim
i lubuskim
Firma Golpasz oferuje rolnikom najwięcej (580 zł) za jęczmień z tegorocznych zbiorów. Nieco mniej,
a konkretnie 570 zł za tonę rolnicy otrzymają od PHU Lech Świebodzin. W tej samej cenie rolnicy
mogą sprzedać jęczmień browarny w Zakładach Przetwórstwa Zbożowo – Młynarskiego Sp.
z o.o. w Kruszwicy.

Ceny skupu jęczmienia poniżej 600 zł
Jęczmień browarny skupuje również Przedsiębiorstwo Zbożowo – Młynarskim ,,PZZ”
w Stoisławiu (woj. zachodniopomorskie). Powyższa firma płaci za niego 560 zł, przy czym jest to
cena o 40 zł niższa niż 3 tygodnie temu.
Natomiast taka sama cena jęczmienia 2020, jak na początku sierpnia nadal obowiązuje
w firmie Ziarn-Pol (woj. pomorskie). Elewator Górki koło Kwidzyna płaci rolnikom w dalszym ciągu
540 zł za tonę. Cenę niższą, wynoszącą 530 zł oferuje za to firma Agro As.

Mniej za jęczmień oferuje Fermy Woźniak i Osadkowski
Jęczmień za 550 zł – taką cenę oferują rolnikom Fermy Woźniak. W tym przypadku firma płaci o 10
zł mniej, niż miało to miejsce na początku sierpnia.
Cena jęczmienia spadła również w skupie firmy Osadkowski, gdzie na chwilę obecną producentom
rolnym wypłaca się 520 zł. Jeszcze trzy tygodnie temu cena jęczmienia 2020 była wyższa o 30 zł.
Zestawienie cen skupu jęczmienia z tegorocznych zbiorów w poszczególnych częściach Polski
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sporządzono na podstawie rozmów telefonicznych, a także informacji dostępnych na stronach
internetowych punktów skupu.

Cena jęczmienia 2020 według MRiRW
Resort rolnictwa prowadzi własne analizy rynku zbóż z których wynika, że najwyższa średnia cena
netto jęczmienia konsumpcyjnego (586 zł) pojawiła się 16 sierpnia br. Natomiast, za jęczmień
paszowy rolnicy mogli w tym dniu maksymalnie otrzymać 588 zł. Jęczmień browarny
w analizowanym dniu był nieco droższy, jego cena wynosiła 658 zł za tonę.
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