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Cena jęczmienia pod koniec miesiąca nieznacznie wzrosła, lub jest taka sama
jak w połowie września. Analizowane przez nas punkty skupu nie wypłacają
więcej, niż 600 zł za tonę. Czy w takim razie cena za jęczmień 2020 nie ulegnie
już zmianie?

Gdzie płacą najwięcej?
Najwyższa cena (600 zł) za jęczmień 2020 w dalszym ciągu obowiązuje w firmach takich jak:
PHU AGROIMPEX SP. Z O.O. (woj. lubuskie)
Alsamer Sp. z o. o. oddz. Łobez i Włocławek (woj. zachodniopomorskie, a także
kujawsko – pomorskie)
Taką samą cenę oferuje również firma Golpasz. W tym przypadku cena jest o 20 zł wyższa, niż
niespełna dwa tygodnie temu.
Można to zweryfikować na podstawie artykułu – Ceny jęczmienia 2020 w połowie września.

Cena za jęczmień 2020 poniżej 600 zł
Niektóre punkty skupu wypłacają za jęczmień jeszcze niższą kwotę. Dotyczy to m.in. Zakładów
Przetwórstwa Zbożowo – Młynarskiego Sp. z o.o. w Kruszwicy (woj. kujawsko – pomorskie).
Rolnicy sprzedając jęczmień w tym miejscu otrzymają za niego nie więcej, niż 570 zł za tonę.
O 10 zł niższą cenę oferują w swoich punktach skupu Fermy Woźniak. Powyższa cena wynika
z notowań cen zbóż dostępnych na stronie firmy.
Skup jęczmienia możliwy jest także w firmie GLENCORE POLSKA Sp. z o. o. – Elewar Zbożowy
w Czarnogłowach (woj. zachodniopomorskie). Cena za jęczmień 2020 wynosi 560 zł.
Zdecydowanie niższą cenę, a konkretnie 540 zł oferuje Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie
„PZZ” w Stoisławiu S.A. (woj. zachodniopomorskie). Obowiązująca cena jest o 10 zł wyższa, niż
w połowie września.
Zestawienie cen skupu jęczmienia sporządzono na podstawie rozmów telefonicznych, a także
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informacji dostępnych na stronach internetowych punktów skupu.

Cena za jęczmień 2020 według MRiRW
Z notowań cen zbóż dostępnych na stronie resortu rolnictwa wynika, że najwyższa średnia cena netto
za jęczmień browarniany wynosiła 678 zł. Nieco niższą cenę rolnicy mogli uzyskać za jęczmień
konsumpcyjny – 627 zł i paszowy – 623 zł.
Dokładniejsza analiza cen jęczmienia dostępna jest na stronie MRiRW.
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