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Cena rzepaku w skupie pod koniec września
Autor: mgr inż. Ewelina Marciniak
Data: 26 września 2020

Analizując to, co dzieje się na rynku roślin oleistych można stwierdzić, że
cena rzepaku w skupie rośnie. Na chwilę obecną (25 września) rolnicy mogą
za niego otrzymać nawet 1760 zł za tonę. Czy w takim razie w kolejnych
tygodniach cena przekroczy wartość 1800 zł?

Wyższa cena o prawie 100 zł w Zakładach Tłuszczowych
„Kruszwica” S.A.
W połowie września rolnicy mogli otrzymać w skupie za rzepak nie więcej, niż 1720 zł.
Informowaliśmy was o tym w artykule – Cena skupu rzepaku w połowie września.
Jednak, aktualnie cena wzrosła i wynosi 1760 zł. W stosunku do ceny z połowy miesiąca w tym
skupie jest to wzrost o 80 zł.
Nieco niższą cenę oferują Fermy Woźniak. Przy sprzedaży rzepaku zrównoważonego na umowy
handlowe cena waha się między 1700 – 1720 zł za tonę. Natomiast, cena wolnorynkowa
rzepaku w skupie wynosi 1640 zł.
Wynika to z notowań cen skupu zbóż i rzepaku dostępnych na stronie firmy.

Cena rzepaku w skupie – 1700 zł
Wyrównana cena (1700 zł) za tegoroczny rzepak obowiązuje w firmie Ziarn – Pol. Elewator Górki
koło Kwidzyna wypłaca za rzepak o 100 zł więcej, niż niespełna dwa tygodnie temu.
Taka sama cena rzepaku w skupie dotyczy firmy GLENCORE POLSKA Sp. z o. o. –
Elewar Zbożowy w Czarnogłowach (woj. zachodniopomorskie).

Mniej niż 1700 i 1600 zł – gdzie oferują taką cenę?
Z analizowanych przez nas punktów skupu wynika, że niektóre punkty skupu przyjmują rzepak po
cenie niższej, niż 1700 zł.
Dotyczy to firm takich jak:
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Alsamer Sp. z o. o. oddz. Łobez (woj. zachodniopomorskie) – 1670 – 1680 zł
Osadkowski – 1640 zł
PHU AGROIMPEX SP. Z O.O. (woj. lubuskie) – 1640 zł
Jeszcze niższa cena skupu rzepaku (1580 – 1590 zł) obowiązuje w dwóch punktach skupu.
Mówiąc konkretniej 1580 zł płaci za rzepak Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ”
w Stoisławiu S.A. (woj. zachodniopomorskie), natomiast o 10 zł wyższą cenę oferuje firma
Ambroży Sp. z o. o. filia Bierutów (woj. dolnośląskie).
Zestawienie cen skupu rzepaku 2020 w poszczególnych częściach Polski sporządzono na podstawie
rozmów telefonicznych, a także informacji dostępnych na stronach internetowych punktów skupu.
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