
KOMPONENTY ENERGETYCZNE PASZ, A SUROWCE W PRODUKCJI  ZWIERZ ĘCEJ 

Relacje sezonu 2015/16, w okresie do lutego – ogólnie korzystne dla sektora 
jajczarskiego. Luty nieco poprawia pozycję sektora wołowiny, mleka oraz 
mięsa indyczego – względem innych głównych branż produkcji zwierzęcej.  
 
Poziom cen komponentów energetycznych z poprzedniego sezonu został przekroczony w granicach 
4-5%. Jednak widać tutaj pewne zróżnicowanie tendencji: surowce o wyższej zawartości energii są 
droższe wobec zawierających więcej białka; jest to różnica ponad 3%-owa. Relacje surowiec/pasza 
pogorszyły się, wobec poprzedniego sezonu paszowego – jednak wobec innych tendencji na rynkach 
komponentów wysokobiałkowych, jak również pasz przemysłowych – trudno byłoby tutaj mówić o 
ogólnej zmianie trendów na rynku paszowym w sezonie 2015/16 – na tle występujących w minionym 
sezonie; sprzyjającym przecież obniżaniu jednostkowego kosztu surowca. Na obecnym etapie należy 
zwrócić uwagę na różnice w głównych sektorach produkcji zwierzęcej, w opisywanym zakresie. 
 
KOMPONENTY O ZNACZNYM UDZIALE ENERGII 
Ogólne pogorszenie relacji surowców w produkcji zwierzęcej do tych 2 komponentów paszowych 
(kukurydzy i jęczmienia) – zobrazuje tabela, poniżej; układ sektorowy – od najbardziej do najmniej 
preferowanej branży (przez rynek energetycznych komponentów paszowych). Są już pewne różnice 
relacji surowiec/pasza między głównymi komponentami energetycznymi pasz – relacje względem 
kukurydzy są zdecydowanie mniej korzystne i lutowe zmiany pogorszyły tą relację jeszcze bardziej; 
stabilizując lub nieco poprawiając relację względem jęczmienia. Ogólnie zmiany te nieco poprawiły 
pozycję sektorów wołowiny, mleka i mięsa indyczego – względem pozostałych branż. 
 

sektory relacja sezonowa ceny 
produkt zw. /kukurydza 

zmiana wobec 
sezonu 2014/15 

relacja sezonowa ceny 
produkt zw. /jęczmień 

zmiana wobec 
sezonu 2014/15 

jajczarski 0,549 -3,68 % 0,538 -0,55 % 
wołowiny 9,671 -7,18 % 9,479 -4,21 % 

mięsa indyczego 9,391 -8,82 % 9,204 -5,90 % 
brojlerów kurzych 5,558 -10,84 % 5,447 -8,01 % 

wieprzowiny 6,783 -14,10 % 6,648 -11,35 % 
mleczarski 1,792 -15,75 % 1,757 -13,02 % 

 
KOMPONENTY O ZNACZNIEJSZEJ ZAWARTO ŚCI BIAŁKA 
Tu ogólna sytuacja głównych branż wygląda odmiennie, jak w wypadku komponentów o znacznym 
udziale energii. Dodatkowo różnica między pszenżytem i pszenicą (w styczniu i lutym) zwiększyła 
się na rzecz pszenicy. Dane (po lutym sezonu 2015/16) zestawia w tabela w układzie sektorowym – 
od najbardziej do najmniej preferowanej branży (przez rynek komponentów energetycznych pasz).  
 

sektory relacja sezonowa ceny 
produkt zw. /pszenżyto 

zmiana wobec 
sezonu 2014/15 

relacja sezonowa ceny 
produkt zw. /pszenica 

zmiana wobec 
sezonu 2014/15 

jajczarski 0,574 -1,37 % 0,512 +3,85 % 
wołowiny 10,118 -4,89 % 9,016 +0,02 % 

mięsa indyczego 9,825 -6,56 % 8,755 -1,74 % 
brojlerów kurzych 5,814 -8,66 % 5,181 -3,95 % 

wieprzowiny 7,096 -11,98 % 6,323 -7,44 % 
mleczarski 1,875 -13,67% 1,671 -9,18 % 

 
Mniej znaczące żywieniowo komponenty energetyczne z pewnością nie wpłyną – w istotny sposób 
– na stan rynku paszowego. Obraz sytuacji z połowy bieżącego sezonu paszowego nie pozwala brać 
realnie pod uwagę możliwości ich większego zastosowania paszowego – na tle sezonu 2014/15, a 
raczej odwrotnie. 


