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Ceny skupu pszenżyta pod koniec września
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Niewielkie zmiany występują w dalszym ciągu w przypadku ceny skupu
pszenżyta pod koniec września. Poszczególne punkty skupu wypłacają
zazwyczaj nie więcej, niż 600 zł. Sprawdźmy, więc gdzie pod koniec miesiąca
opłaca się sprzedać pszenżyto.

Najwyższe ceny pszenżyta w jednym skupie
Pod koniec września ceny skupu pszenżyta są zazwyczaj takie same, jak na początku września.
Podwyżki cen są niemal znikome, a najwięcej (615 zł) wypłaca za pszenżyto firma Alsamer Sp. z o.
o. oddz. Łobez zlokalizowana w województwie zachodniopomorskim.
Powyższa firma skupuje również pszenżyto w oddziale w Świebodzinie (woj. lubuskie), oraz
we Włocławku (woj. kujawsko – pomorskie). Ceny skupu pszenżyta w tym miejscach nie
przekraczają 600 zł za tonę.

Identyczne ceny za pszenżyto od początku września
Z analizowanych przez nas punktów skupu wynika, że zdecydowana większość firm i przedsiębiorstw
w dalszym ciągu skupuje pszenżyto po 600 zł.
Dotyczy to m.in. firm takich jak:
GLENCORE POLSKA Sp. z o. o. – Elewar Zbożowy w Czarnogłowach (woj.
zachodniopomorskie)
PHU AGROIMPEX SP. Z O.O. (woj. lubuskie)
Powyższa cena obowiązuje także w firmie Ziarn – Pol (woj. pomorskie). Z tym, że Elewator Górki
płaci w tym przypadku o 40 zł więcej, niż na początku września.
Rolnicy mogą również sprzedać pszenżyto po cenie o 30 zł wyższej w firmie Golpasz (woj.
kujawsko – pomorskie). Wcześniejsza cena wynosiła 570 zł.
Wspomniane podwyżki cen można zweryfikować na podstawie artykułu – Cena pszenżyta 2020
w skupie na początku września.
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Ceny skupu pszenżyta poniżej 600 zł
Taką samą cenę jak niespełna dwa tygodnie temu (580 – 590 zł) oferuje PHU Lech Świebodzin (woj.
lubuskie).
Nieco niższą cenę, a konkretnie 540 zł za tonę pszenżyta wypłaca Przedsiębiorstwo ZbożowoMłynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A., a także firma Ambroży Sp. z o. o. filia Bierutów.
Zestawienie aktualnych cen pszenżyta w poszczególnych częściach Polski sporządzono na
podstawie rozmów telefonicznych, a także informacji dostępnych na stronach internetowych punktów
skupu.

Pszenżyto – notowania cen według MRiRW
Z notowań cen na rynku zbóż wynika, że w połowie września jęczmień konsumpcyjny był po 601
zł za tonę, natomiast cena jęczmienia paszowego wynosiła 605 zł. Zdecydowanie wyższa cena
obowiązywała dla jęczmienia browarnianego w dniu 13 września br. – 675 zł.
Całą analizę średnich cen netto zakupu zbóż można znaleźć na stronie resortu rolnictwa – Rynek
zbóż – notowania za okres: 07-13.09.2020 r.
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Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!
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