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Plony jęczmienia w tym roku okazały się dość zróżnicowane. Niekiedy były
one wyższe niż w 2019 roku, ale zazwyczaj utrzymywały się na wyrównanym
poziomie 7 – 8 t/ha. Jak w takim razie przedstawiają się ceny skupu
jęczmienia z tegorocznych zbiorów? Czy są one wyższe, czy niższe niż pod
koniec lipca?

Ceny skupu jęczmienia – najwyższe od PZZ w Stoisławiu i ZPM
w Kruszwicy
Obecnie ceny skupu jęczmienia nie uległy większym zmianom. Mimo to, najwyższą cenę za
jęczmień browarny (600 zł) oferuje Przedsiębiorstwo Zbożowo – Młynarskie ,,PZZ”
w Stoisławiu (woj. zachodniopomorskie).
Nieco mniej za jęczmień browarny (590 zł) rolnicy otrzymają w Zakładach Przetwórstwa Zbożowo
– Młynarskiego Sp. z o.o. w Kruszwicy (woj. kujawsko-pomorskie).

Niezmienne ceny na przełomie lipca i sierpnia w kilku skupach
Znaczna część punktów skupu analizowanych przez nas oferuje rolnikom taką samą cenę za
jęczmień, jak pod koniec lipca. Dotyczy to m.in. firmy Golpasz, która w dalszym ciągu za 1 tonę
jęczmienia wypłaca 580 zł, w przypadku gdy dostawa zostanie wcześniej umówiona.
Ceny skupu jęczmienia są niezmienne również w przypadku firmy ,,Fermy Woźniak”, która
w poszczególnych punktach skupu oferuje rolnikom 560 zł.
Identyczną kwotę za jęczmień (550 zł) płaci także firma Osadkowski, natomiast Elewator Górki
(Ziarn- Pol) w województwie pomorskim oferuje za jęczmień niższą kwotę. Wcześniej było to 560 zł,
a obecnie cena skupu jęczmienia wynosi 540 zł.

Możliwy skup jęczmienia w Rol-Prem
Wcześniej informowaliśmy w artykule – Cena skupu pszenżyta 2020, że powyższy punkt skupu
w województwie wielkopolskim nie prowadzi skupu zbóż. Jednak jak udało nam się ustalić podczas
rozmowy telefonicznej skup zbóż został wznowiony. Rolnicy, którzy przeznaczą do skupu
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jęczmień mogą maksymalnie otrzymać 560 zł za tonę.
Zestawienie cen skupu jęczmienia 2020 w poszczególnych częściach Polski sporządzono na
podstawie rozmów telefonicznych, a także informacji dostępnych na stronach internetowych punktów
skupu.

Ceny skupu jęczmienia, a rynek zbóż według MRiRW
Z badań resortu rolnictwa wynika, że cena za jęczmień konsumpcyjny w analizowanym dniu (26
lipca br.) wynosiła 588 zł. Natomiast cena za jęczmień browarny w tym samym dniu była wyższa –
622 zł/t. Pomiędzy nimi znalazła się cena za jęczmień paszowy, który pod koniec lipca
sprzedawano za 610 zł.
Całościową analizę rynku zbóż za okres 20-26.07.2020 r.można znaleźć na stronie MRiRW.
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