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Jakie ceny mleka 2019?
Autor: Magdalena Kowalczyk
Data: 2 lipca 2019

Na krajowym rynku mleka – dobra koniunktura. Pomimo dużych dostaw ceny
skupu mleka utrzymują się na niezłym poziomie. W efekcie zapewniona
zostaje opłacalność chowu bydła mlecznego.
Jak podaje IERiGŻ, koniunktura na światowym rynku mleka utrzymuje się na dobrym poziomie.
W efekcie rosnącego popytu importowego w krajach Azji i Afryki ceny podstawowych artykułów
mleczarskich są wysokie.

Ceny mleka 2019 w skupie

Ceny mleka 2019 pozostają na wysokim poziomie
fot. Fotolia

Dobra koniunktura widoczna jest także na krajowym rynku. Pomimo dużych dostaw
przekraczających 1 mld l miesięcznie ceny mleka w skupie pozostają nadal wysokie.
Dostawy wyniosły w kwietniu tego roku 1,02 mld. Co oznacza, że były nieznacznie niższe (-1 proc.)
niż przed miesiącem.
Ceny mleka obniżyły się o 1,5 proc. ( w skali miesiąca) do 135,85 zł/hl. Jednak w porównaniu
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z kwietniem 2019 roku, skup wzrósł o 4 proc., a ceny poszły w górę o prawie 3 proc. Od
stycznia do kwietnia tego roku rolnicy dostarczyli do mleczarni 3,95 mld l. To o 4 proc. więcej niż
w analogicznym okresie poprzedniego roku, tymczasem przeciętny poziom cen skupu wzrósł o 1,5
proc. do 138,12 zł/hl. Eksport artykułów mleczarskich zwiększył się (+3,3 proc.) do 1,13 mld l
w przeliczeniu na mleko surowe.

Opłacalność chowu bydła zapewniona
Ceny skupu mleka, które pozostają na wysokim poziomie zapewniają opłacalność chowu bydła
mlecznego. Notowania krów i jałówek wzrosły.
– W kwietniu krowy dojne na targowiskach podrożały do 3514 zł/szt., tj. o 6,3 proc.
w porównaniu z marcem, a jałówki 1-roczne o 5,1 proc. do 2521 zł/szt. W okresie czterech
miesięcy br. średni poziom cen krów i jałówek był odpowiednio o 10,3 i 12,6 proc. wyższy
niż w takim samym okresie 2018 roku – czytamy w biuletynie IERiGŻ „Rynek rolny – czerwiec
2019”.
Źródło: IERiGŻ/ GUS
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