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Kukurydza: jakie ceny na zachodzie Polski?
Autor: Beata Kozłowska
Data: 13 października 2016

Ceny kukurydzy na ziarno nie są wysokie. Kto nie musi, ten nie
sprzedaje. Ile kosztuje kukurydza na ziarno w Wielkopolsce i woj.
lubuskim?
Od 330 zł/t za ziarno mokre do 570 zł/t za ziarno suche – takie ceny oferują najczęściej punkty slupu
kukurydzy na ziarno w woj. wielkopolskim. Takie ceny można uzyskać m.in.w Wytwórni Pasz Piast
z Gołańczy w pow. wągrowieckim czy w firmie Transrol Zbigniew Konarowski z Leszna. Rolnicy nie
śpieszą się do punktów skupu, tym bardziej, że wymagania jakościowe są wysokie.
– Skupujemy towar zdrowy, niezanieczyszczony, bez szkodników i chwastów – powiedział nam
pracownik skupu firmy Rolpex z Olszówki w pow. kolskim. – Ziarniaki połamane nie mogą
przekroczyć 8% masy. Poszukiwana przez nas kukurydza sucha może mieć maksymalnie 14,5%
wilgotności, a mokra – 40%.
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wysokie.

W woj. lubuskim ceny są podobne. Za kukurydzę suchą najczęściej można otrzymać 550 zł/t.
Chętnych rolników do sprzedaży nie ma wielu.
– Moim zdaniem, obecna cena jest bardzo niska – mówi Michał Andrzejewski, rolnik
z Wielkopolski. – Kto nie musi sprzedawać, ten nie sprzedaje. Rok temu cena kukurydzy była
znacznie wyższa, nawet jeszcze kilka miesięcy temu można było dostać znacznie więcej za
kukurydzę z ubiegłego sezonu. 550 zł/t nie pokrywa kosztów produkcji kukurydzy, nawet, jeśli
weźmiemy pod uwagę, że to był dobry rok dla producentów kukurydzy.
Rok temu cena na kukurydzę mokrą była o ok. 100 zł wyższa niż w tym roku.
– Zdarza się, że usłyszymy w skupie, że jak nie sprzedamy, to kukurydza przyjedzie z Ukrainy, a my
zostaniemy z ziarnem w stodole – mówi Krzysztof Matusiak z zachodniej Wielkopolski. – Ale rzadko
się to zdarza. Najczęściej pracownicy skupu rozumieją naszą sytuację i nic nie mówią. Ale
coś jest nie w porządku. Ceny nasion, środków ochrony i maszyn drożeją, a cena ziarna
z roku na rok jest coraz niższa. Dzieje się u nas coś niedobrego.
Przeczytaj również:
1. Skup kukurydzy: bardziej sucha, lepsze ceny
2. Ceny kukurydzy na ziarno mocno spadły!
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