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Brakuje zbóż wysokiej jakości dlatego drożeje pszenica
konsumpcyjna. Jednak nie jest to cena, która satysfakcjonuje
rolników.
Dziś ponownie odwiedzamy woj. zachodniopomorskie, by sprawdzić, jakie są ceny w skupach zbóż.
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu wczoraj skupowało zboża w następujących
cenach:
Pszenica konsumpcyjna – 630–650 zł/t
Pszenica paszowa – 560 zł/t
Jęczmień browarny – 520 zł/t jary
Pszenżyto – 540 zł/t
Jęczmień paszowy – 490 zł/t
Żyto konsumpcyjne – 535 zł/t
Owies konsumpcyjny – 535 zł/t
Rzepak – 1620 zł/t
Dużą firmą skupującą zboże jest także Glencore Polska w Czarnogłowach. Jakie ceny tu miały
zachęcić rolników do sprzedaży zboża?
Pszenica konsumpcyjna – 645 zł/t
Pszenica paszowa – 585 zł/t
Jęczmień paszowy – 520 zł/t
Żyto konsumpcyjne – 485 zł/t
Żyto paszowe – 470 zł/t
Pszenżyto – 515 zł/t
Rzepak – 1630 zł/t
Spółka Alsamer – oddział w Łobzie skupowała wczoraj zboża w następujących cenach:
Pszenica konsumpcyjna – 630 zł/t
Pszenica paszowa – 620 zł/t
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Jęczmień browarny – 520 zł/t
Jęczmień paszowy – 520 zł/t
Żyto konsumpcyjne – 470 zł/t
Żyto paszowe – 470 zł/t
Pszenżyto – 550 zł/t
Owies konsumpcyjny – 500 zł/t
Owies paszowy – 460 zł/t
Rzepak – 1630 zł/t
Takie ceny nie zachęcają rolników do sprzedaży zebranego ziarna. Zdaje sobie z tego sprawę Izba
Zbożowo-Paszowa.
– Wielu rolników zdecydowało się na przechowywanie ziarna – mówi Adam Tański, prezes Izby
Zbożowo-Paszowej. – Nie są oni bowiem zadowoleni z cen oferowanych przez przetwórców i firmy
handlowe. W tej chwili pszenica konsumpcyjna o 12,5% białka skupowana jest przez przetwórców
w cenie 600–350 zł/t. Wiele wskazuje na to, że w kolejnych miesiącach sezonu w cenie będzie
ziarno pszenicy o jakości konsumpcyjnej.
Jednak zdaniem ekspertów Izby Zbożowo-Paszowej, może być trudno o podwyżki cen ziarna
o jakości paszowej, bo ziarna o słabszych parametrach jest w tym roku bardzo dużo.
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