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Ceny jaj w górę: czy warto inwestować w kurczęta?
Autor: Dorota Gonet
Data: 7 września 2015
Ceny jaj poszły w górę. To wynik skończonych wakacji – konsumenci ruszyli do sklepów.
W tej chwili podwyżki cen skupu są bardzo dynamiczne – firmy płacą więcej nawet o 4
gr/szt. Ruszył także eksport. Obecnie drożeją głównie większe jaja klasy L. Analizy
wykazują, że warto inwestować w kurczęta, bo jajka radzą sobie coraz lepiej na rynku
krajowym i zagranicznym. W Unii Europejskiej ceny idą w górę również z powodu ptasiej
grypy w Stanach Zjednoczonych.
Rozważam powiększenie mojej farmy. Zachęcają do tego pozytywne prognozy.
Paweł Bochenek – hodowca z Rybnika

Według analiz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej, po
spadkach cen notowanych w ubiegłych latach, popyt krajowy i zagraniczny
rośnie, co wpłynie pozytywnie na ceny w tym roku.
– Rozważam powiększenie mojej farmy. Zachęcają do tego pozytywne prognozy. Rozpoczął się
sezon i handel wreszcie na dobre ruszył, w tym tygodniu trend zwyżkowy wyraźnie nabrał tempa.
Ceny jaj są bardzo dobre! Za jaja klasy L dostaję w tym momencie 31–32 gr, a za M – 26–27 gr
– mówi hodowca Paweł Bochenek z Rybnika.
W tej chwili ceny jaj stoją na bardzo dobrym poziomie – przetwórnie płacą za kilogram ok. 4,20 zł,
podczas gdy jeszcze miesiąc temu stawka wynosiła ok. 3,6 zł. Jest to więc spora różnica.
Obecnie Polska (z 8% udziałem) zajmuje 7 miejsce w produkcji jaj kurzych w krajach Unii
Europejskiej. Przoduje Francja, a przed nami są także Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania
i Holandia.
Zobacz aktualne informacje o cenach jaj w artykule: Ceny jaj rosną – ile będzie trzeba za nie zapłacić
pod koniec roku?
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