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Cena pszenżyta w skupie na początku października
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W skupie pszenżyta w dalszym ciągu nie zachodzą większe zmiany. Cena
pszenżyta w skupie na początku miesiąca jest wyższa, niż 600 zł, jednak nie
przekracza 650 zł za tonę. Gdzie w takim razie można otrzymać najwyższą
cenę? Sprawdźmy!

Cena pszenżyta w skupie powyżej 600 zł
Najwyższą cenę (610 – 615 zł) za pszenżyto z tegorocznych zbiorów rolnicy otrzymają w firmach
takich jak:
PHU AGROIMPEX SP. Z O.O. (woj. lubuskie)
Wytwórnia Pasz PIAST Sp. z o. o. (woj. wielkopolskie)
Alsamer Sp. z o. o. oddz. Łobez (woj. zachodniopomorskie)
Ostania z nich skupuje również ziarno w oddz. Włocławek, gdzie cena pszenżyta w skupie
wynosi 600 zł za tonę.

Identyczna cena pszenżyta w skupie w różnych rejonach Polski
Rolnicy najczęściej jednak mogą sprzedać pszenżyto po cenie nie przekraczającej 600 zł.
Powyższa cena obowiązuje w kilku skupach, jak np.:
GLENCORE POLSKA Sp. z o. o. – Elewar Zbożowy w Czarnogłowach (woj.
zachodniopomorskie)
TOMY M&M SP. Z O.O. SP. K. (woj. dolnośląskie)
ZIARN-POL Sp. z o.o. (woj. zachodniopomorskie)
Fermy Woźniak (Kleczew, Lasocice)
W przypadku Fermy Woźniak pszenżyto po jeszcze niższej cenie (580 zł) przyjmowane jest
w pozostałych punktach skupu.
Wynika to z notowań cen zbóż dostępnych na stronie firmy.
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Mniej niż 600 zł za pszenżyto w dwóch punktach skupu
Jak udało nam się ustalić najmniej za pszenżyto, a konkretnie 540 zł za tonę płaci firma Ambroży
Sp. z o. o. filia Bierutów, a także Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu
S.A.
Ceny skupu pszenżyta pod koniec września– porównaj i sprawdź!

Rynek zbóż według MRiRW – pszenżyto paszowe
Analizy cen w skupie prowadzi także resort rolnictwa, które umieszcza w ZSRIR. Na podstawie
notowań z okresu 21- 27 września br. można stwierdzić, że najwyższa cena pszenżyta w skupie (624
zł) obowiązywała 20 września. Na przestrzeni tygodnia nastąpiła w tym przypadku tygodniowa
zmiana cen wynosząca – 0,4 %.

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Submit Rating
Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0
Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!
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