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Skup jabłek przemysłowych - Sprzedaj owoce po wyższej
cenie!
Autor: Magdalena Kowalczyk
Data: 17 października 2018

Rusza interwencyjny skup jabłek przemysłowych, ogłoszony przez ministra
rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Owoce mają być kupowane prosto
od rolników – bez pośredników – w cenie 25 groszy za kilogram. Sprawdź,
punkty odbioru jabłek!

Resort rolnictwa ma nadzieję, że interwencyjny skup jabłek przemysłowych podniesie również ceny
tych owoców poza interwencją.

Zdaniem Jana Krzysztofa Ardanowskiego „dominująca pozycja na rynku podmiotów skupowych
w brutalny sposób przełożyła się na dramatycznie niskie ceny płacone rolnikom” – co nie ma
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żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Stąd też pomysł na zakup 500 tys. ton jabłek przemysłowych
w ramach skupu interwencyjnego.
– Podejmujemy działania, które sprawią, że ta dramatycznie niska cena wynosząca 10, 12, 15
groszy za kilogram pięknych, polskich jabłek nie może być dalej na rynku tolerowana –
powiedział szef resortu rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski.

Projekt z opóźnieniem
Interwencyjny skup jabłek przemysłowych przeprowadzić ma firma Eskimos. Projekt rusza
z opóźnieniem. Choć miał rozpocząć się w poniedziałek, (08.10) to dopiero dzisiaj spółka na swojej
stronie internetowej informuje, że zakończyła „wszystkie przygotowania do rozpoczęcia akcji
zagospodarowania jabłka przemysłowego„. Eskimos opublikował listę kilkudziesięciu partnerów,
którzy będą skupowali owoce. Sprawdź, gdzie możesz je sprzedać:

Skup jabłek przemysłowych czyli ogromna akcja
Zakupionych ma zostać 500 tys. ton jabłek po cenie 0,25 gr/kg – dwukrotnie wyższej od tej
oferowanej przez skupy. Eskimos ma przeznaczyć na owoce niemal 125 mln zł, spółka uzyskała
na ten cel gwarancje kredytowe od państwa.
– To pierwsze tego typu działanie od kiedy jesteśmy w UE. I z pewnością ogromna
skomplikowana operacja również pod względem logistycznym dla firmy, która się tego
podejmuje. Zapowiedziano skup 500 tys. ton jabłek, które można wykorzystać do produkcji
prawie 80 tys. ton koncentratu jabłkowego – to ogromna ilość – ocenia w rozmowie z portalem
agroFakt Bożena Nosecka, ekspert Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Producenci soków mają wątpliwości
Informacja o skupie jabłek przez firmę Eskimos zdziwiła Krajową Unię Producentów Soków,
zrzeszając prawie 70 proc. polskich przetwórców. Zdaniem KUPS taka interwencja w trakcie
sezonu może wprowadzić zamieszanie. Producenci są przekonani, że sam pomysł jest
dobry, jednak nie brakuje wątpliwości czy zakupione owoce powinny zostać przeznaczone
na koncentrat.
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Według GUS zbiory jabłek w tym sezonie wyniosą prawie 3,9 mln ton.

Związek Sadowników RP postulował o przeprowadzenie skupu jabłek przemysłowych, ale – na
biogaz czy alkohol. Przeznaczenie ich na cele nieżywnościowe sprawiłoby, że nie pozostawałyby one
na rynku spożywczym.

Ceny pójdą w górę?
– Teraz pozostaje pytanie, na ile proponowany przez resort rolnictwa skup wpłynie na ceny
jabłek przemysłowych poza interwencją. A także na funkcjonowanie rynku koncentratu
i jego ceny – komentuje Bożena Nosecka.
Sadownicy mają nadzieję, że ceny jabłek przemysłowych skupowanych poza interwencją także
wzrosną. Apelują do swoich kolegów aby wstrzymywali się ze sprzedażą tych owoców po
niskich cenach, oferowanych im obecnie przez skupy.
Przeczytaj więcej o interwencyjnym skupie jabłek przemysłowych
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