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INFORMACIÓ DE PREUS I TENDÈNCIES A PARTIR DE PLM AGOST 2014 

 

PREUS 

FRANÇA 

Agost 2014 38,41 ct. €/kg; Juliol 2014: 38,11 ct. €/kg (hi ha prima estacionalitat) (Juny 2014: 36,79 ct. 

€/kg; Maig 2014: 34,538; Abril 2014: 34,445; Març 2014: 37,565; Febrer 2014: 38,207). 

Les dades del mes en curs, sempre, són provisionals. En aquest cas fan referència a 11 lleteries, i, en 

canvi, les del mes anterior, juliol 2014, són 17 i les de juny 2014, ja són la mitjana de 24 lleteries. 

Veure: http://www.leprixdulait.fr/PLM/ 

HOLANDA 

Agost 2014: 39,75 ct. €/kg (lleugera pujada); Juliol 2014: 39,5 ct. €/kg ( - 2,5 ct. €/kg que el juny; - 0,5 ct. 

que al juliol de 2013). Des del juny de 2013 el preu base no havia baixat de 40 ct. €/kg del 3,47% de 

proteïna 4,41% de greix i 4,51% de lactosa. Respecte de l’agost de 2013 ha baixat 0,25 ct. 

NOVA ZELANDA 

El preu va a la baixa. Després dels preus altes de la campanya 2013/14 (40 ct. €/kg) ha baixat a 30 ct., a 

causa de l’absència de la demanda xinesa. 

EUA 

Agost 2014: 37 ct. €/kg, superior al de l’any anterior. El juliol deien que hi havia inquietud si augmentava 

la producció, i s’esperava un augment del 2%, si bé s’ha detectat una baixada en el nombre de vedelles 

de reposició del 5%, la qual cosa pot fer baixar la producció per a l’any 2015. 

PREUS PRODUCTES LACTIS 

La tendència dels mercats al 12 d’agost era de mercats estables, després d’una baixada a la primavera. 

Llet en pols: agost 2.900 €/t; juliol 2.890 €/t igual que al juny (maig: 2.850 €/t; abril: 2.700). A l’agost de 

2013 el preu era de 3.160 €/t. 

Mantega: agost 3.565 €/t; juliol 3.565 €/t igual que al juny (maig: 3.395 €/t). A l’agost de 2013 el preu 

era de 4.150 €/t 

Llet en pols del 26 %: agost 3.200 €/t; juliol 3.200 €/t (juny: 3.100 €/t; maig: 3.150 €/t; abril 3.500). A 

l’agost de 2013 el preu era de 3.650 €/t. 

Lactosèrum en pols: agost 985 €/t; juliol 990 €/t igual que al juny (maig: 965 €/t; abril: 960). A l’agost de 

2013 era de 990 €/t. 

http://www.leprixdulait.fr/PLM/

