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Ceny skupu produktów rolnych poszły w górę!
Autor: Magdalena Kowalczyk
Data: 31 lipca 2019

Wzrosły ceny skupu produktów rolnych – podaje GUS. Droższe w porównaniu
z poprzednim rokiem są zboża, mleko i mięso, poza jedynie żywcem
wołowym.
W czerwcu ceny skupu produktów rolnych wzrosły o prawie 7 proc. w porównaniu z analogicznym
okresem ubiegłego roku. Podobną tendencję zaobserwować można było również na targowiskach.

Ceny skupu produktów rolnych – zboża i ziemniaki
Z danych GUS wynika, że najbardziej podrożały ziemniaki. W skupie płacono za nie 97,28 zł/dt
(+73,5 proc.), na targowiskach 199,81 zł/dt (+135 proc.!)
W górę poszły również ceny zbóż. Za pszenicę płacono w skupie średnio 76,28 zł/dt, czyli o 11 proc.
więcej niż przed rokiem. Na targowiskach – jeszcze więcej 94,34 zł/dt (+18 proc. w skali roku).
Natomiast ceny żyta w skupie oscylowały wokół 70,76 zł/dt (+22 proc.). Na targowiskach ziarno to
wyceniono na 76,48 zł/dt (+20 proc.).

Ile za mięso?

Ceny produktów rolnych zdecydowanie wyższe niż rok temu. Najbardziej podrożały ziemniaki
fot. fotolia.pl
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Jak ocenia GUS, ceny drobiu rzeźnego (3,90 zł/kg) były wyższe zarówno w skali miesiąca (+ 1 proc.
), jak również w skali roku (+ 3 proc.) Wzrosły również notowania żywca wieprzowego, w skupie
(5,77 czyli +24,5 proc.) oraz na targowiskach (5,85 czyli +15 proc.).
– W czerwcu 2019 r. pogorszyła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do
targowiskowych cen żyta (7,5 wobec 7,7 przed miesiącem), natomiast relacja cen skupu
żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia pozostała bez zmian na poziomie
6,5 – informuje GUS.

Tańszy żywiec wołowy
Niższe były natomiast ceny skupu żywca wołowego (6,06 zł/kg). I to zarówno w skali
miesiąca ( -7,1 proc.), jak i w skali roku (- 7 proc.). Natomiast na targowiskach (7,18 zł/kg)
sytuacja odwrotna. Notowania tego żywca wyższe były zarówno w porównaniu do miesiąca
poprzedniego (+0,6 proc.), jak i do czerwca 2018 r. (+ 1 proc.).
Ile płacono za 1 hl mleka w skupie? 132,07 zł, czyli o prawie 3 proc. więcej niż w czerwcu
poprzedniego roku.
Źródło: GUS
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