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INFORMACIÓ DE PREUS I TENDÈNCIES A PARTIR DE PLM NOVEMBRE 2014 

 

PREUS 

La tendència és a la baixa. 

FRANÇA 

Novembre 2014: 33,14 ct. €/kg; octubre 2014: 34,187 ct. €/kg; setembre 2014: 37,953 ct. €/kg; agost 

2014 38,125 ct. €/kg; juliol 2014: 37,995 ct. €/kg; juny 2014: 36,79 ct. €/kg; maig 2014: 34,538; abril 

2014: 34,445; març 2014: 37,565; febrer 2014: 38,207. De febrer a novembre ha baixat el 13,26%. 

Les dades del mes en curs, sempre, són provisionals, segons el mostreig realitzat a les lleteries. 

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

HOLANDA 

Novembre 2014: 34,50 ct. €/kg; octubre: 37,00 ct. €/kg; setembre: 38,00 ct. €/kg; agost 2014: 39,75 ct. 

€/kg; juliol 2014: 39,5 ct. €/kg. Respecte del novembre de 2013 ha baixat el 21,59%. 

NOVA ZELANDA 

S’observa una important baixada de la producció per a final de campanya, ja que les compres de pinso 

han baixat, i això és un índex de la producció. Es preveu una baixada del 40% en el preu, situant-se en 26 

ct. €/kg. 

EUA 

El preu va a la baixa, i s’espera un descens més pronunciat: novembre 2014: 36 ct. €/kg; octubre 2014: 

40 ct. €/kg. 

PREUS PRODUCTES LACTIS 

La tendència continua clarament a la baixa. 

Llet en pols descremada: novembre 2014 1.900 €/t; octubre 2014: 1.900 €/t; agost 2.900 €/t; juliol 

2.890 €/t igual que al juny; maig: 2.850 €/t; abril: 2.700.  

Mantega: estable, novembre 2014: 2.980 €/t; octubre: 2.980 €/t; agost 3.565 €/t; juliol 3.565 €/t igual 

que al juny; maig: 3.395 €/t.  

Llet en pols del 26 %: novembre 2014: 2.450 €/t; octubre 2014: 2.400 €/t; agost 3.200 €/t; juliol 3.200 

€/t; juny: 3.100 €/t; maig: 3.150 €/t; abril 3.500. 

Lactosèrum en pols (per al consum animal): novembre 2014: 920 €/t; octubre 2014: 942,5 €/t; agost 

985 €/t; juliol 990 €/t igual que al juny; maig: 965 €/t; abril: 960. 

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

