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Ceny jęczmienia 2020 w połowie września
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Ceny jęczmienia 2020 od początku września pozostają niezmienne. Tylko
nieliczne skupy płacą za jęczmień więcej, niż na początku miesiąca.
Sprawdźmy więc jak przedstawiają się ceny w poszczególnych rejonach
Polski.

Najwyższe ceny jęczmienia 2020 w lubuskim i zachodniopomorskim
Rolnicy, którzy chcą sprzedać jęczmień z tegorocznych zbiorów otrzymają za niego najwyższą cenę
(600 zł) w PHU AGROIMPEX SP. Z O.O., a także w w firmie Alsamer Sp. z o. o. Powyższa cena
obowiązuje zarówno w oddziale Łobez, jak i w Świebodzinie.

Ceny bez zmian od początku września
Ceny jęczmienia 2020 w skupie pozostają na ogół bez zmian. Tak jest na przykład w przypadku firmy
Golpasz (woj. kujawsko – pomorskie), która płaci za jęczmień 580 zł. Jak udało nam się ustalić
podczas rozmowy telefonicznej powyższa cena obowiązuje na umówione dostawy.
Niewiele niższą cenę (570 zł) oferują Zakłady Przetwórstwa Zbożowo – Młynarskiego Sp. z o.o.
w Kruszwicy. Identyczna cena za jęczmień obowiązywała również na początku września, co można
zweryfikować w artykule – Cena jęczmienia 2020 na początku września.

Wzrost cen w skupie jęczmienia nie większy niż 10 zł
O 10 zł więcej niż dwa tygodnie temu rolnicy otrzymają skupując jęczmień w punktach skupu
Fermy Woźniak. Wcześniejsza cena wynosiła 550 zł za tonę, co wynika z notowań cen zbóż
dostępnych na stronie firmy.
Po takiej samej cenie, czyli 560 zł skupuje jęczmień browarny firma GLENCORE POLSKA Sp. z o.
o. – Elewar Zbożowy w Czarnogłowach.

Najniższe ceny jęczmienia 2020 od Osadkowski i PZM w Stoisławiu
Skup jęczmienia jest również możliwy w firmach: Agro As i Osadkowski. Pierwsza z nich za tonę
jęczmienia płaci 540 zł, natomiast firma Osadkowski oferuje za jęczmień 520 zł. W obydwóch
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przypadkach cena skupu jęczmienia pozostaje taka sama jak niespełna dwa tygodnie temu.
Równie niska, a zarazem niezmienna cena (530 zł) za jęczmień browarny obowiązuje także
w Przedsiębiorstwie Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu S.A. (woj. zachodniopomorskie).
Zestawienie cen skupu jęczmienia z tegorocznych zbiorów w poszczególnych częściach Polski
sporządzono na podstawie rozmów telefonicznych, a także informacji dostępnych na stronach
internetowych punktów skupu.
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