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Ceny żywca wieprzowego w UE
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Większa podaż żywca wieprzowego w wielu krajach UE zrównoważona została
przez większy popyt – podaje KZP-PTCH.
Jak informuje Aleksander Dargiewicz z KZP=PTCH, sezonowe wzrosty ubojów w okresie
powakacyjnym to nic niezwykłego.
– Turyści po powrocie z europejskich kurortów położonych na południu kontynentu zaczęli
napędzać popyt w krajach Europy Centralnej i Północnej – tłumaczy Aleksander Dargiewicz
z KZP-PTCH.

Jakie ceny żywca wieprzowego w UE?
Zgodnie z notowaniami ISN, oferta tuczników przeznaczonych na ubój nie wprowadziła
zmian w cennikach zakładów przetwórczych. Notowania pozostały na niezmienionym poziomie
w Holandii, Danii, Austrii oraz Wielkiej Brytanii. W Belgii spadek ceny tuczników o prawie 3 centy
spowodowany został przez słabszy popyt.

Ceny żywca wieprzowego pozostają bez zmian w Holandii, Danii, Austrii oraz Wielkiej Brytanii.
fot. Fotolia
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We Francji cena poszła w górę o 1 cent. Konsumpcja sezonowo spadła w Hiszpanii (koniec okresu
wakacyjnego), jednak notowania pozostały na niezmienionym poziomie. Udało się to dzięki
rosnącemu eksportowi do Chin.
– Eksport z UE do Chin w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2019 roku wyniósł według
unijnego Meat Market Observatory 966 tys. ton (+42 proc. r/r) – czytamy na stronie Krajowego
Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej.

Notowania w Niemczech
Liczba ubijanych świń rośnie w ostatnich tygodniach w Niemczech. Wraz ze wzrostem podaży rośnie
popyt ubojni na surowiec, co równoważy rynek.
Notowania VEZG w Niemczech bez zmian w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Cena plasuje się na
poziomie 1,85 €/kg (wbc).
Źródło: KZP-PTCH

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Submit Rating
Ocena / 5. Liczba głosów

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

