
SYTUACJA W IMPORCIE ŚRUTY SOJOWEJ,  W SEZONIE 2015/16 
W PORÓWNANIU Z INNYMI KOMPONENTAMI WYSOKOBIAŁKOWYMI  

Wzrost importu wysokobiałkowych w sezonie 2015/16 – nadal znaczny. Kwiecień 
utrwala tendencje wcześniejsze. Nieznaczny spadek cen śruty sojowej i słonecznikowej. 

Wielki wzrost udziału Paragwaju w imporcie śruty sojowej – kosztem NAFTA i UE. 
 

Polski rynek komponentów wysokobiałkowych od dawna bazuje na wielkim imporcie; decydującym 
o zabezpieczeniu funkcjonowania głównych sektorów produkcji zwierzęcej – tak w odniesieniu do 
sektora pasz, jak i wysokotowarowych gospodarstw; w tym wysokoprodukcyjnych mlecznych. Okres 
do kwietnia sezonu paszowego 2015/16 (ogromna większość sezonu) przynosi import tej kategorii 
surowców paszowych na poziomie 2,21-2,22mln ton; około 5,5% więcej, wobec ubiegłego sezonu. 
Na tym tle wzrost importu śruty sojowej o 8,89% (w tym samym okresie) wyróżnia się i niewątpliwie 
sprzyja wzrostowi i rozwojowi krajowego sektora pasz. Świadczy to o rosnącym zapotrzebowaniu 
przemysłu na wysokoskoncentrowane białko; pośrednio o wzroście oraz rozwoju wysokotowarowej 
produkcji w stadach bydła, kur i indyków. Kwiecień przynosi – jak wcześniejsze miesiące – dalsze 
spadki cen, choć praktycznie mało widoczne i nie obejmujące mączki rybnej. Pośrednio wskazuje to 
na pewne nasycenie rynku komponentami wysokobiałkowymi, ale też na tendencję dalszego wzrostu 
towarowej produkcji mięsa, mleka i jaj. Ceny i ich zmiany sezonowe – w tabeli, poniżej. 
 

komponent cena sezonu 2015/16 cena sezonu 2014/15 zakres spadku 

śruta sojowa 37,70 centa/kg 49,77 centa/kg 24,25 % 

śruta słonecznikowa 19,21 centa/kg 20,97 centa/kg 8,39 % 

mączka rybna 1,10-1,11 USD/kg 1,20-1,21 USD/kg 8,16 % 

 
Przy spadkowej tendencji cen w sezonie 2015/16 – w kwietniu utrzymuje się ona; tak iż korzystne 
warunki rozwoju krajowego sektora pasz utrwalają się. Sprzyja to dostosowaniu profilu produkcji 
do mocnej, zróżnicowanej pozycji konkurencyjnej na światowym rynku głównych branż produkcji 
zwierzęcej – z uwzględnieniem również wpływu rynku komponentów energetycznych.  
W sezonie 2015/16 rynek funkcjonuje ze znacznym wzrostem cen śruty rzepakowej; z zauważeniem 
zmiany tendencji cen tego komponentu paszowego w I kwartale 2016, wobec ubiegłego roku. Mimo 
dużych możliwości zastosowania żywieniowego śruty rzepakowej – sytuacja rynkowa wpływa na 
ograniczenie jej zużycia. Ceny w jej eksporcie bardzo znacznie przewyższają krajowe. 
Następna tabela daje obraz udziału głównych komponentów wysokobiałkowych w imporcie sezonu 
2015/16 (po kwietniu) i zmianę sezonową w tym zakresie. Inne komponenty – to zaledwie 2,97%. 
 

komponent udział  w imporcie 15/16 udział  w imporcie 14/15 tendencja sezonu 15/16 
śruta sojowa 82,75 % 80,17 % +3,22 % 

śruta słonecznikowa 13,75 % 16,07 % -14,44 % 
mączka rybna 0,53 % 0,57 % -6,65 % 

 
Kwiecień na rynku śruty sojowej przynosi wielki wzrost dostaw paragwajskich (17,46%). Dostawy 
z NAFTA zostają praktycznie zahamowane – mimo to nadal są liczące się w bilansie (tabela). 
 

źródło udział w imporcie cena bieżąca relacja cen kwietnia wobec średniej 
MERCOSUR 82,58 % 33,95 centa/kg -0,82 % 

NAFTA 10,31 % 33,94 centa/kg -0,85 % 
  
Ceny śruty rosyjskiej są około 8% wyższe od średnich importowych; źródło to ma kilkuprocentowy 
udział w naszym imporcie. Bez znaczenia są natomiast dostawy z UE. Większa jest rola ukraińskich 
dostaw, ale jest w sumie mała – nie osiąga nawet procenta w strukturze dostaw. 


