AgroFakt.pl
Najświeższe wiadomości dla rolnika : dotacje, zmiany w prawie, porady i testy maszyn.
Kliknij i sprawdź, czym żyje polska wieś i polskie rolnictwo!
https://www.agrofakt.pl

Cena kukurydzy pod koniec października
Autor: mgr inż. Ewelina Marciniak
Data: 29 października 2020

Cena kukurydzy pod koniec października jest coraz wyższa. Dotyczy to
zwłaszcza kukurydzy suchej, natomiast cena kukurydzy mokrej utrzymuje się
zwykle na stałym poziomie.
Wzrost cen w przypadku kukurydzy suchej wynosi przeciętnie 30 – 40 zł na tonie. Z przeprowadzonej
sondy wynika, że najwięcej za kukurydzę suchą otrzymamy w firmach:
AMPOL-MEROL Sp. z o. o. (woj. kujawsko-pomorskie) – 740 zł
PHU AGROIMPEX Sp. z o.o. (woj. lubuskie) – 740 zł
W firmie z woj. kujawsko-pomorskiego możliwy jest także skup kukurydzy mokrej w cenie 440 zł za
tonę.
O 10 zł niższą cenę za kukurydzę suchą oferuje firma ZIARN-POL Sp. z o. Natomiast, za mokrą
powinniśmy otrzymać tam cenę 420 zł. Powyżej 700 zł za kukurydzę suchą płaci również Wytwórnia
Pasz PIAST Sp. z o. o. (woj. wielkopolskie), dokładnie oferują cenę 720 zł. Cena kukurydzy pod
koniec października w firmie TRANSROL Zbigniew Konarowski z Leszna w woj. wielkopolskim
wynosi 700 zł.
640 zł za kukurydzę suchą możemy otrzymamy w firmie TOMY M&M SP. Z O.O. SP. K. (woj.
dolnośląskie), zaś za tonę kukurydzy mokrej 410 zł . Ofertę skupu kukurydzy suchej i mokrej
prowadzą również Fermy Woźniak. I tak na stronie firmy w dziale notowań w zależności od punktu
skupu znajdziemy cenę od 580 zł do 600 zł za tonę kukurydzy suchej oraz za kukurydzę mokrą od
450 zł do 480 zł w punkcie skupu Kleczew.
W naszej redakcyjnej sondzie najniższą cenę za kukurydzę mokrą oferuje Przedsiębiorstwo ZbożowoMłynarskim „PZZ” w Stoisławiu S.A. w woj. zachodniopomorskim. Cena za kukurydzę mokrą wynosi
tam 425 zł.

Ceny kukurydzy według e-WGT
Jak podaje portal e-WGT na chwilę obecną wszyscy czekają na pojawienie się większych ilości
kukurydzy, a także na wznowienie żniw kukurydzianych opóźnionych ze względu na niekorzystne
warunki pogodowe. W związku z tym cena kukurydzy suchej aktualnie zawiera się w przedziale
650-700 zł/t.
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Dla porównania przeczytaj również artykuł o cenach kukurydzy na początku października – Ceny
skupu kukurydzy 2020

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Submit Rating
Ocena 5 / 5. Liczba głosów 3
Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!
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