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Ceny skupu agrestu 2020 - LIR uważa, że jest to zmowa!
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Producenci owoców miękkich, a konkretnie agrestu biją na alarm! Ceny skupu
agrestu 2020 gwałtownie spadają, co powoduje że nie można go sprzedać po
cenie minimalnej opłacalności. Lubelska Izba Rolnicza interweniuje w tej
sprawie, ponieważ uważa, że jest to celowa zmowa cenowa firm skupujących
i przetwórni.

Uprawa agrestu nieopłacalna przez spadające ceny w skupie!
Aktualnie prowadzi się skup agrestu i to na jego podstawie można stwierdzić, że sytuacja na rynku
owoców miękkich uległa pogorszeniu. Potwierdzeniem tego są drastyczne spadki cen skupu
agrestu, co na dodatek stwarza problem z jego sprzedażą po cenie minimalnej opłacalności.
Na podstawie kalkulacji rolniczych powinna ona wynosić około 1-1,20 zł/kg, jednak cena jest
o połowę niższa!

Ceny skupu agrestu 2020 – czy to skutek zmowy cenowej?
Cena agrestu wynosi 50 gr, przez co jest taka sama jak w zeszłym roku. Lubelska Izba Rolnicza
uważa, że jest to typowa zmowa cenowa przedsiębiorców. Według Lubelskiej Izby Rolniczej rynek
owoców miękkich jest po prostu zmonopolizowany.
Aktualnie wiele firm skupujących agrest sprzedaje go na rynki zachodnie, gdzie zapotrzebowanie jest
ogromne. Producenci rolni zgodnie uważają, że cena w skupie jest nieadekwatna do ceny sprzedaży,
która potrafi dochodzić do 3 zł/kg.

Rolnicy niepokoją się sytuacją na rynku owoców miękkich
Producenci konsekwentnie śledzą sytuację dotyczącą cen owoców miękkich. Prowadzenie sprzedaży
agrestu po tak niskiej cenie nie napawa optymizmem i nie zachęca, aby w przyszłości nadal
prowadzić jego zbiór.
LIR biorąc pod uwagę skargi i uwagi rolników apeluje o podjęcie działań, których celem będzie
uregulowanie cen skupu agrestu. Dotyczy to również cen innych owoców miękkich, które
podlegają zaniżeniu.
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Całą treść stanowiska Zarządu LIR na temat niskich cen skupu agrestu można znaleźć na stronie
Lubelskiej Izby Rolniczej. Cena agrestu była niegdyś wyższa o czym wspominaliśmy w artykule Cena
agrestu – jaka jest i jakiej można się spodziewać?
Źródło: LIR
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