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Sezon na owoce miękkie w pełni. Największym zmartwieniem producentów
jest w tym roku brak chętnych do pracy przy zbiorach. Na rynku pojawia się
coraz więcej borówek, spada natomiast podaż czereśni. Sprawdzamy, na
jakim poziomie plasują się ceny owoców miękkich 2020!
W tym roku wysokie temperatury utrzymujące się od wczesnej wiosny i przyspieszona wegetacja
roślin sprawiły, że owoce pojawiły się w handlu o około dwa tygodnie wcześniej niż zwykle.
Spodziewana jest duża produkcja, jednak problemów nie brakuje. Na ograniczenie plonów
w niektórych regionach wpłynęły przymrozki oraz brak opadów. Jednak największym zmartwieniem
plantatorów jest brak chętnych do pracy przy zbiorach.
– Przyjechało wprawdzie trochę pracowników ze Wschodu, jednak nadal jest ich za mało. Rąk do
pracy przy zbiorach brakuje, Polacy nie chcą się podejmować takiej pracy – opowiada Anna
Kowalczyk z Mazowsza. – Niektóre owoce kombajnujemy. Ale z tymi, które są przeznaczone do
ręcznego zbioru jest problem. Krótko mówiąc, część może nie zostać zebrana i zgnije – dodaje.

Sezon na owoce z problemami
O problemach ze znalezieniem pracowników sezonowych rolnicy alarmują już od tygodni. Wszystko
przez ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. Uniemożliwiły one tysiącom
cudzoziemców (przede wszystkim z Ukrainy) przyjazd do Polski. Rolnicy mówili wprost: brak rąk do
pracy uniemożliwia przeprowadzenie zbiorów. W odpowiedzi na kłopoty producentów owoców, nasze
granice zostały uchylone dla pracowników ze Wschodu, jednak nie zapewniło to odpowiedniej liczby
chętnych do pracy. Jak opowiadał portalowi AgroFakt Mirosław Maliszewski, prezes Związku
Sadowników RP, nadal wydawana jest zbyt mała liczba wiz, przejścia graniczne są niezbyt drożne.
Pod byle pretekstem cudzoziemcy chcący przyjechać do Polski są bowiem cofani na granicy.
Pracownicy sezonowi przyjeżdżający do naszego kraju powinni mieć wykonany test na koronawirusa,
który opłacany jest z budżetu państwa. Jeśli badanie nie zostanie przeprowadzone, pracownik musi
pozostać 2 tygodnie na kwarantannie. Może w tym czasie pracować zachowując jednak środki
bezpieczeństwa.
Akcja zbierz sobie sam owoce odpowiedzią na problemy producentów? Przeczytaj więcej informacji
na ten temat!
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Jakie ceny owoców miękkich 2020?
Sprawdzamy, na jakim poziomie znajdują się aktualne ceny owoców miękkich. Na rynkach hurtowych
notowania borówki amerykańskiej plasują się na poziomie 16-22 zł/kg. W sprzedaży pojawia się
coraz więcej borówek, w związku z czym ich cena powoli spada. Zdaniem producentów, punkty
skupu celowo obniżają ceny tych owoców.
Spada natomiast podaż czereśni, a ich cena rośnie. Notowania tych owoców na rynkach hurtowych
wynoszą od 15 do 20 zł/kg. Ceny w hurcie są jednak bardziej atrakcyjne od tych oferowanych
w grupach producenckich.

Niskie ceny wiśni w skupie

Notowania wiśni w skupie są dramatycznie niskie. Sprawdzamy ceny owoców miękkich 2020.
fot. Pixabay

Notowania wiśni na rynkach hurtowych wahają się w przedziale 4-5 zł/kg. Znacznie niższe są ceny
tych owoców w skupie, wynoszą nawet około 1,60 zł/kg. Rolnicy z woj. lubelskiego prosili
o interwencję ministra rolnictwa w sprawie niskich cen wiśni.
– To dramatycznie niska cena, poniżej opłacalności produkcji. Ludzie w miastach nie wiedzą ile
rolnik dostaje za owoce. Łapią się za głowę, jak widzą jak drogie są one w sklepach, a my na
skupie dostajemy przecież grosze – mówi Marek Okupniak z Mazowsza.

Notowania owoców miękkich
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Na zakończenie podsumujmy ceny owoców miękkich na największych rynkach hurtowych:

Borówka amerykańska
Rynek Hurtowy Bronisze – 12-20 zł/kg
Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze – 20-25 zł/kg
Lubelski Rynek Hurtowy – 16 zł/kg
Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe – 16-18 zł/kg
Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt – 17,5 zł/kg

Czereśnie
Rynek Hurtowy Bronisze – 15-20 zł/kg
Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze – 8-16 zł/kg
Lubelski Rynek Hurtowy – 20 zł/kg
Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt – 16 zł/kg

Porzeczka czerwona
Rynek Hurtowy Bronisze – 4-7zł/kg
Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze – 7,5 zł/kg (opakowanie 0,25)
Lubelski Rynek Hurtowy – 2,83 zł/kg
Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt – 5,5 zł/kg.

Sprawdzamy ceny owoców miękkich 2020
Porzeczka czarna
Rynek Hurtowy Bronisze – 5-9 zł/kg
Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze – 8 zł/kg (opakowanie 0,25)
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Agrest
Rynek Hurtowy Bronisze 4-10 zł/kg
Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt – 4,5 zł/kg

Wiśnie
Rynek Hurtowy Bronisze 3-5 zł/kg
Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze – 5 zł/kg
Lubelski Rynek Hurtowy – 3,78 zł/kg
Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt – 4,5 zł/kg
Źródło: SPRH
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