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Cenová nabídka ze dne 05. 06. 2018 
OLEJNINY / OBILOVINY 

 

Společnost Agrokomodity Děčín, s.r.o., si vás dovoluje informovat o dnešních aktuálních 
indikačních výkupních cenách agrárních komodit: 
 
Stará sklizeň: 

 
komodita    cena / t    termín poznámky 

řepka 9200 Kč aktuálně dodáno Ústí nad Labem 

sójové boby 9000 Kč 06/2018 naloženo u zem. podniku 

pšenice krmná 3800 Kč aktuálně naloženo u zem. podniku 

pšenice potravinářská 12,0% 3800 Kč aktuálně naloženo u zem. podniku 

pšenice potravinářská 13,0% 3850 Kč aktuálně naloženo u zem. podniku 

pšenice potravinářská 14,0% 4000 Kč aktuálně naloženo u zem. podniku 

pšenice potravinářská 15,0% 4000 Kč aktuálně naloženo u zem. podniku 

ječmen sladovnický 5000 Kč 06/2018 naloženo; max. 11,50% dusík 

ječmen krmný 3550 Kč aktuálně naloženo u zem. podniku 

 
 Nová sklizeň 2018: 
 

komodita    cena / t    termín poznámky 

řepka – 2018 9200 Kč 07-08/2018 dodáno Ústí nad Labem 

řepka – 2018 9300 Kč 09-10/2018 dodáno Ústí nad Labem 

řepka – 2018 9500 Kč 11-12/2018 dodáno Ústí nad Labem 

pšenice krmná 3750 Kč 08-09/2018 naloženo u zem. podniku 

pšenice 12-13-14 3800-3900-4000 Kč 08-09/2018 naloženo u zem. podniku 

pšenice 14,00% 4100 Kč 08-09/2018 naloženo u zem. podniku 

pšenice 12,50% 3750 Kč 09-12/2018 naloženo u zem. podniku 

ječmen sladovnický 4800 Kč 10/18 – 12/18 max. 11,50% dusík 

ječmen krmný 3500 Kč 08-09/2018 naloženo u zem. podniku 

hrách žlutý na dotaz 12/18 – 03/19 naloženo u zem. podniku 

 
Indikační ceny. Nutné je finální potvrzení množství a ceny s naším obchodníkem. 

 
výpočet dle kurzu 1€ = 25,70 CZK (spot); 25,78 CZK (forward) 

 

 
 

Kontaktujte naše obchodní zástupce ve Vašem regionu: 

 
 

Lounsko a okolí: Hejnalová, tel.: +420 777 287 554; e-mail: hejnalova@agrokomoditydecin.com 
Ostatní regiony: Martin Kolář, tel.: +420 774 798 086; e-mail: martin@agrokomoditydecin.com 
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