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Cena pszenicy 2020 w skupie - wyższa niż 700 zł?
Autor: mgr inż. Ewelina Marciniak
Data: 27 sierpnia 2020

Cena pszenicy 2020 w skupie przekroczyła wartość 700 zł. Jednak taką kwotę
oferują rolnikom tylko nieliczne punkty skupu. Większość firm za pszenicę
z tegorocznych zbiorów wypłaca 650 – 660 zł za tonę ziarna.

Cena pszenicy 2020 w skupie – kto płaci więcej niż 700 zł?
Najwyższą cenę (710 zł) za pszenicę konsumpcyjną rolnicy mogą otrzymać od firmy GLENCORE
POLSKA Sp. z o. o. Elewar Zbożowy w Czarnogłowach. Powyższa firma mieści się
w województwie zachodniopomorskim w powiecie goleniowskim.
Pszenicę konsumpcyjną po dobrej cenie (700 zł) rolnicy mogą także sprzedać w Przedsiębiorstwie
Zbożowo – Młynarskim ,,PZZ” w Stoisławiu (woj. zachodniopomorskie). Jest to cena o 20 zł
niższa, niż 3 tygodnie temu, o czym można przeczytać w artykule – Cena skupu pszenicy
z tegorocznych zbiorów.
Nieco mniej (660 – 700 zł) wypłaca producentom rolnym firma Ziarn- Pol znajdująca się
w województwie pomorskim, w powiecie kwidzyńskim.

Porównywalna cena za pszenicę w różnych rejonach Polski
Kilka punktów skupu oferuje rolnikom podobną cenę za pszenicę z tegorocznych zbiorów.
Dotyczy to m.in. firmy Golpasz, która za pszenicę paszową wypłaca 660 zł. Za taką samą cenę
istnieje możliwość sprzedania pszenicy konsumpcyjnej w firmie Agro As i w ZPZM Sp. z o.o.
w Kruszwicy. Firma Agro As prowadzi również skup pszenicy paszowej, za którą wypłaca 630 zł.
Cena pszenicy 2020 wynosząca 660 zł obowiązuje również w Lasocicach i w Kleczewie (woj.
wielkopolskie). Są to dwa punkty skupu Fermy Woźniak, które oferują najwyższą cenę.
W pozostałych punktach rolnicy mogą sprzedać pszenicę po niższej cenie, która wynosi 640 zł za
tonę. Powyższe ceny wynikają z notowań cen zbóż prowadzonych przez Fermy Woźniak.
Firma Osadkowski oferuje rolnikom za pszenicę konsumpcyjną 650 zł, natomiast za paszową
wypłaca 600 zł. Na Dolnym Śląsku firma Ambroży Sp. z o. o. filia Bierutów skupuje pszenicę
konsumpcyjną za 650 zł, przy czym musi ona spełniać następujące parametry jakościowe:
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białko – 12,5 %
gęstość – 76 kg/hl
liczba opadania: 220 sek.
Zestawienie aktualnych cen pszenicy w poszczególnych częściach Polski sporządzono na podstawie
rozmów telefonicznych, a także informacji dostępnych na stronach internetowych punktów skupu.
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