
PASZE PRZEMYSŁOWE, A SUROWCE W PRODUKCJI ZWIERZ ĘCEJ 
Relacje w połowie sezonu 2015/16 najkorzystniejsze dla sektorów wołowiny i jaj. Styczniowa 

mała poprawa relacji w sektorze mleka i jej pogorszenie w sektorze brojlerów kurzych, 
mniejsze – wieprzowiny. Korzystne warunki ekspansji branży mięsnej na rynku światowym. 

 
Pasze przemysłowe były po połowie bieżącego sezonu, 2015/16 – ogólnie widocznie tańsze, wobec 
poprzedniego. Na tle komponentów energetycznych pasz ten spadek widzimy wyraźniej. Natomiast 
wobec komponentów wysokobiałkowych – obniżenie poziomu cen pasz przemysłowych to zmiana 
jedynie w małej skali. To ledwie bardzo ogólny obraz. W głównych sektorach produkcji zwierzęcej 
obserwuje się już od początku sezonu paszowego spore zróżnicowanie. Szczegóły sytuacji w tabeli 
– w kolejności branż: od największego do najmniejszego spadku cen pasz przemysłowych (okres do 
stycznia bieżącego sezonu paszowego, wobec minionego 2014/15). 
 

sektor* cena minionego sezonu średnia sezonu 2015/16 spadek na tle sezonu 2014/15 
wieprzowiny 1,73-1,74 zł/kg 1,66-1,67 zł/kg 4,11 % 

mięsa indyczego 1,44-1,45 zł/kg 1,41-1,42 zł/kg 2,15 % 
mleczarski 1,24-1,25 zł/kg 1,21-1,22 zł/kg 1,92 % 

brojlerów kurzych 1,39-1,40 zł/kg 1,38-1,39 zł/kg 0,46 % 
jajczarski 1,07-1,08 zł/kg 1,07-1,08 zł/kg 0,24 % 

*z uwagi na specyfikę rynku pasz dla sektora wołowiny – sprawa traktowana i omawiana odrębnie 
 
Porównanie cen obecnych oraz minionego sezonu – mówi o wyraźnej tendencji spadku cen pasz dla 
trzody chlewnej, indyków i widocznej (podobnej) tendencji cen pasz dla krów (tu kolejny miesiąc 
poprawy w styczniu); w małym stopniu brojlerów kurzych i niosek. Warunki funkcjonowania branż  
5 ww. (ta sama kolejność) obserwować można – po zestawieniu, równolegle tendencji cen surowca.  

  
sektor* cena minionego sezonu średnia sezonu 2015/16 zmiana na tle sezonu 2014/15 

wieprzowiny 4,52-4,53 zł/kg 4,19-4,20 zł/kg -7,23 % 
mięsa indyczego 5,89-5,90 zł/kg 5,79-5,80 zł/kg -1,63 % 

mleczarski 1,21-1,22 zł/l 1,10-1,11 zł/l -9,15 % 
brojlerów kurzych 3,56-3,57 zł/kg 3,45-3,46 zł/kg -3,24 % 

jajczarski 0,32-0,33 zł/szt. 0,33-0,34 zł/szt. +4,23 % 
*z uwagi na specyfikę rynku pasz dla sektora wołowiny – sprawa traktowana i omawiana odrębnie 
 
Przy tym sytuacja sektora mleczarskiego wygląda specyficznie – w związku z końcem limitowania 
produkcji. Z jednej strony spodziewamy się niższego kosztu żywieniowego jednostki surowca, ale z 
drugiej – niskich cen i ponownie ich wzrostu, w warunkach sezonu paszowego 2015/16 (ograniczeń 
ze strony przemysłu skutków obciążenia sektora karami za przekroczenia kwot mlecznych sezonu 
2014/15). Wzrost ten zaczął się już we wrześniu; był też widoczny w październiku i listopadzie, ale 
w grudniu i styczniu wyhamował. Dotąd sytuacja na rynku pasz (dla sektora mleka, a szczególnie 
wołowiny) pośrednio sprzyjała ograniczeniu ww. problemu branży mleczarskiej. Wpływ ze strony 
segmentu pasz dla krów – był widoczny w całym IV kwartale 2015 i na początku roku 2016. 
Sektor paszowy nie może nie reagować na sygnały o rozwoju sytuacji na rynkach poszczególnych 
produktów zwierzęcych. Rzeczywistą możliwość obniżenia kosztu żywieniowego w 5 sektorach – 
najlepiej zobrazuje tabela zmian relacji surowiec/pasza sezonu 2015/16, na tle poprzedniego (niżej). 
 

sektor* relacja sezonu 2015/16 na tle sezonu 2014/15 uwagi o tendencji stycznia 
wieprzowiny 2,526 -3,26 % lekkie osłabienie 

mięsa indyczego 4,092 +0,54 % stabilizacja 
mleczarski 0,908 -7,44 % niewielka poprawa 

brojlerów kurzych 2,494 -2,81 % znaczne osłabienie 
jajczarski 0,317 +4,62 % osłabienie 

*z uwagi na specyfikę rynku pasz dla sektora wołowiny – sprawa traktowana i omawiana odrębnie 


