AgroFakt.pl
Najświeższe wiadomości dla rolnika : dotacje, zmiany w prawie, porady i testy maszyn.
Kliknij i sprawdź, czym żyje polska wieś i polskie rolnictwo!
https://www.agrofakt.pl

Ceny skupu kukurydzy 2020
Autor: mgr inż. Ewelina Marciniak
Data: 16 października 2020

W połowie października ceny skupu kukurydzy 2020 są wyższe, niż pod
koniec września. Wzrost cen obserwuje się zwłaszcza w przypadku kukurydzy
suchej, za którą niekiedy można otrzymać nawet o 60 zł więcej. Sprawdźmy
więc, które punkty skupu oferują najwyższe ceny.

Najwyższe ceny skupu kukurydzy 2020 nie przekraczają 700 zł
Pod koniec września najwyższa cena za kukurydzę suchą wynosiła 660 zł za tonę. Obecnie jednak
kukurydzę można sprzedać po jeszcze wyższej cenie – 700 zł.
Taką kwotę oferuje firma Ziarn – Pol (woj. pomorskie). W tym przypadku obserwuje się
najwyższy wzrost cen, który wynosi 60 zł. Można to zweryfikować na podstawie artykułu – Cena
skupu kukurydzy 2020.
Powyższa firma przyjmuje również kukurydzę suchą w cenie 450 zł.
Niewiele niższe ceny skupu kukurydzy suchej 2020 obowiązują w firmach takich jak:
PHU AGROIMPEX SP. Z O.O. (woj. lubuskie) – 670 zł
AMPOL-MEROL Sp. z o. o. (woj. kujawsko – pomorskie) – 660 zł
Wytwórnia Pasz PIAST Sp. z o. o. (woj. wielkopolskie) – 650 zł
TRANSROL Zbigniew Konarowski – 650 zł
Natomiast jeśli chodzi o kukurydzę mokrą to w wyżej wymienionych punktach można za nią
otrzymać od 400 zł do 430 zł.

Za kukurydzę mniej niż 650 zł – gdzie tyle płacą?
Jak udało nam się ustalić, niektóre punkty skupu oferują jeszcze niższe ceny za kukurydzę
z tegorocznych zbiorów.
Kukurydza sucha po 640 zł skupowana jest w firmie TOMY M&M SP. Z O.O. SP. K. (woj.
dolnośląskie), a także w Pomorskim Centrum Obsługi Rolnictwa – Elewator Jabłowo Spółka
z o.o.
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W tych dwóch skupach przyjmowana jest także kukurydza mokra po cenie wynoszącej kolejno 410
zł i 400 zł.

Najniższe ceny skupu kukurydzy 2020 od Fermy Woźniak
Skup kukurydzy prowadzą także Fermy Woźniak, jednak jak wynika z notowań cen zbóż powyższa
firma oferuje jedne z niższych cen.
Rolnicy, którzy chcą sprzedać kukurydzę suchą otrzymają za nią nie więcej, niż 580 – 600 zł za
tonę. Natomiast jeśli chodzi o skup kukurydzy mokrej to cena za nią wynosi 420 zł.

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Submit Rating
Ocena 1 / 5. Liczba głosów 1
Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

{ "@context": "http://schema.org", "@type": "CreativeWorkSeries", "aggregateRating": { "@type":
"AggregateRating", "bestRating": "5", "ratingCount": "1", "ratingValue": "1" }, "image": "https://www.agr
ofakt.pl/wp-content/uploads/2020/10/aktualnosci-rolnicze-wiadomosci-glowne-ceny-skupukukurydzy2020.jpg", "name": "Ceny skupu kukurydzy 2020", "description": "Ceny skupu kukurydzy
2020"}

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

