PMN AGRO Piotr Naumiuk
ul. CzereSniowa 98, 02-456 Warszawa
NIP: 539- 140-97 -81, Nr wet.: PL 1465094p
tel. 83 354 59 56 I fax. 83 342 83 69
e-mail: biuro @p nagro.pl, www.pmnagro.pl

Tabele potr4ceri
Pszenica
WilgotnoSd
Biatko
Gluten

- zboLa

zak%dy rozpoczgty

GgstoSc

l%o powyzej l4,5yo
ponizej umowy
3 pln zakuZdy rozpocz7ty l% ponizej umowy
l,5o/o z ceny zakuZdy rozpoczgty l%o powyZej 2o/o
I pln zakuZdq I s ponizej umowy
l0 pln zakudy rozpoczQty 1 kglhl ponizej umowy

Pszen2yto
WilgotnoSd

2o/o ceny zakuZdy rozpoczQty lYo

Zanre czy szczenia n i e uzyte czne

l,5o/o

GgstoSc

l0 pln zakuzdy

Zanteczy szczenia

2o/o ceny

5 pln zakuzde

n ie

uzyte czne

Liczba opadania

0,lo

powyzej l4,5yo

z ceny zakuZdy rozpoczQty L% powyZej 2o/o
rozpoczQty

I ke/hl ponizej

umowy

7,yto

GgstoSc

powyzej l4,5yo
1,,5o z ceny zakuZdy rozpoczgty l% powyZej 2o/o
l0 pln zakwzdy rozpoczgty I kg/hl ponizej umowy

Jgczmiefi
WilgotnoSc

2o/o ceny zakuZdy rozpoczgty

Z ani e czy szczeni a n i e uzfi e czne

l,5o z ceny zakuZdy

GgstoSc

l0

WilgotnoSc
Z ani e czy

s

zczeni a

2%o ceny zakad:dy rozpoczgty lo/o
n

ie u

zyt e czne

l% powyzej

L4,5yo

rozpoczEty l% powyZe.i ZYo
pln zakuZdy rozpoczgty I kglhl ponizej umowy

Kukurydza
Wilgotno$c
zczeni a
Ztarna polamane
Z ani e czy

s

ie

u

zfi

e

czne

n

ie

uzfi

e

czne

n

i

Owies
WilgotnoSc
Zanieczy szczenia

zak%dy rozpoczQty l%o powyzej 14,50
z ceny za kuZ.dy rozpoczgty lo/o powyZei 2o/o
5 pln zakMdy rozpoczgty lo/o powyZei umowy

2o/o ceny
n

I ,5o/o

zak%dy rozpoczgty lo/o powyzej 14,50
l,soh z ceny zakuZdy rozpoczQty l% powyZej ZYo
l0 pln zakuzdy rozpoczQty I kg/hl ponizej umowy

2o/o ceny

GgstoSc

Bobik
WilgotnoSc
Zanieczy szczenia
Ztarna polamane

zakddy rozpoazQty lYo powyzej l4,5yo
l,soh z ceny zakuZdy rozpoczgty lo/o powyZei 2o/o
5 pln zakuzdy rozpoczEty l% powyzej umowy

2%o ceny

euzyte czne

I-ubin
WilgotnoSc
Zani e czy szczeni a n i e u zyte czne
Ziarna polamane

2o/o ceny zakuZdy rozpoczgty

l,Soh

l% powyzej l4,5oh

z ceny zakuhdy rozpoczQty l% powyilej

2o/o

5 pln zakuZdy rozpoczgty lYo powyzei umowy

Groch LblW
WilgotnoSc
Zanteczy szczenia
Ziarna polamane

uzyte ezne

Ziarno sojowe
WilgotnoSc
Zanieczy szczenia

Bialko

powyzej l4,5oh
l,5oh z ceny zakuZdy rozpoazgty lo/o powyZei 2o/o
5 pln zakuZ.dy rozpocz7ty l% powyZej umowy

2o/o ceny zakuZdy rozpoczQty lo/o
n ie

n

i

euzyte czne

Powyzej l2,5oh: 160/o potr4cenie 0,1 :0,2
Powyzej 2% - 4% potr4cenie 0,1 : 0,1
Powyzej 4o/o do 60/o potr4cenie 0,1 : 0,2
Ponizej 28% :26oh potr4cen e 0,1 :0,1
Ponizej 26% :23%o potr4cen e 0,1 '. 0,2

