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Lubuskie: ciut droższy rzepak. Ceny zbóż stoją w miejscu
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Wygląda na to, że właściciele skupów i rolnicy czekają, kto pierwszy
ustąpi. Skup ziarna jest niewielki, a ceny stoją w miejscu.
Problem jest cały czas ten sam: z jednej strony brakuje ziarna wysokiej jakości, a z drugiej: ceny za
zboża konsumpcyjne są niskie.
– Większość rolników przywozi zboże zbyt wilgotne i nawet jeśli pozostałe parametry są dobre są
potrącenia ceny za wilgoć – powiedział nam pan Wojciech z jednego ze skupów w woj. lubuskim. –
Rolnicy chcieliby za dobrej jakości pszenicę konsumpcyjną dostać 700 zł, a dostają, po
potrąceniach za wilgoć, niewiele ponad 600.
Z jednej strony brakuje ziarna wysokiej jakości, a z drugiej: ceny za zboża konsumpcyjne są
niskie.

Nic wiec dziwnego, że dużych kolejek przed skupami nie ma – wystarczy zajrzeć do internetu, by
sprawdzić jak wielu rolników tą drogą chce sprzedać zboża.
A jakie są ceny?
Agroimpex z Dobiegniewa w woj. lubuskim skupuje tegoroczne płody rolne w następujących cenach
netto:
Rzepak – 1630 zł/t
Żyto – 470 zł/t
Pszenżyto – 530 zł/t
Pszenica paszowa – 570 zł/t
Pszenica konsumpcyjna – 610–640 zł/t
Jęczmień – 500 zł/t
Łubin – 880 zł/t
Bobik – 700 zł/t
Gryka – 1300 zł/t
Proso – 500 zł/t
Peluszka – 750 zł/t
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Groch – 820 zł/t
W ciągu ostatnich trzech tygodni o 30 zł zdrożał rzepak, a o 10 zł pszenica paszowa
i konsumpcyjna.
Agro-Biznes z Gorzowa Wielkopolskiego płaci za zboże następujące ceny:
Pszenica konsumpcyjna – 620 zł/t
Żyto konsumpcyjne – 500 zł/t
Pszenica paszowa – 590 zł/t
Żyto Paszowe – 480 zł/t
Pszenżyto – 530 zł/t
Rzepak – 1620 zł/t
Także i tu zdrożał jedynie rzepak –o 20 zł/t.

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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