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Ceny skupu tuczników obniżyły się
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Spadki na niemieckim rynku odczuwalne są także w Polsce. Mimo, że u nas
ceny od tygodni były niższe niż u naszych sąsiadów, zakłady mięsne
zafundowały nam kolejne obniżki.
Na niemieckim rynku – obniżki cen. Jak podaje KZP-PTCH cena VEZG w Niemczech spadła
o 6 centów do poziomu 1,77 €/kg (wbc). Duża presja cenowa na świnie rzeźne wynika m.in. z małej
sprzedaży na rynku lokalnym.
– Sezon grillowy nie dał jeszcze większych pozytywnych impulsów cenowych, a presja
cenowa wzrasta wraz z początkiem sezonu wakacyjnego. Wiele zakładów przetwórstwa
mięsnego organizuje przerwy letnie i często zmniejsza produkcję w tych tygodniach.
Ponadto eksport wieprzowiny z Niemiec na Filipiny został tymczasowo wstrzymany
z powodu wykrycia w dostawie 250 kg niedozwolonego mięsa pochodzącego z Polski
– podaje KZP-PTCH.

Po spadkach na niemieckim rynku również w Polsce ceny skupu tuczników poszły w dół.

Obniżki dotarły również do Polski, gdzie zakłady mięsne obniżyły ceny skupu. Pomimo, że krajowe
notowania od wielu tygodni pozostawały niższe od tych zza naszej zachodniej granicy.
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Ceny skupu tuczników w Belgii i Hiszpanii
Spadki cen widoczne są też w Belgii. Po tym jak Belgia z powodu ASF utraciła rynki azjatyckie –
bazuje głównie na rynku unijnym. A ten do najłatwiejszych nie należy, szczególnie w sezonie letnim.
Przetwórcy muszą dostosować produkcję do sezonowości rynku, a konsumpcja jest napędzana
przez turystów głównie na południu Europy.
W Hiszpanii widoczne są podwyżki cen skupu tuczników. Jednak jeszcze nie na poziomie
zadowalającym producentów trzody chlewnej. Jak informuje KZP-PTCH powołując się na notowania
ISN, wzrost ceny wyniósł +0,6 ₵ t/t, przy obniżonej masie ubojowej o 2 kg.
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