
KOMPONENTY ENERGETYCZNE PASZ, A SUROWCE W PRODUKCJI  ZWIERZ ĘCEJ 

Relacje sezonu 2015/16 – ogólnie korzystne dla sektora jajczarskiego. 
Zmiany majowe poprawiają pozycję sektorów wieprzowiny oraz wołowiny, 

a pogarszają sytuację branży mleczarskiej.  
 
Poziom cen komponentów energetycznych z poprzedniego sezonu został przekroczony w granicach 
4%. Jednak widać pewne zróżnicowanie tendencji: surowce z wyższą zawartości energii są droższe 
od zawierających więcej białka; jest to różnica około 4%-owa. Relacje surowiec/pasza pogorszyły 
się, wobec ubiegłego sezonu paszowego – jednak wobec innych tendencji na rynkach komponentów 
wysokobiałkowych, jak również pasz przemysłowych – trudno byłoby tutaj mówić o ogólnej zmianie 
trendu na rynku pasz w sezonie 2015/16 – wobec występujących w minionym sezonie; sprzyjającym 
ogromnie obniżaniu jednostkowego kosztu surowcowego. Należy zwrócić uwagę na różnice relacji 
surowiec/pasza w głównych sektorach produkcji zwierzęcej – w sezonie paszowym obecnym na tle 
ubiegłego, które znacznie przekraczają 10% i nie maleją z upływem sezonu 2015/16, a raczej rosną. 
 
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 tu istotne różnice 
relacji surowiec/pasza pomiędzy głównymi komponentami energetycznymi. Względem kukurydzy 
relacje są zdecydowanie bardziej niekorzystne, w porównaniu z jęczmieniem; różnica ta znacząco 
już przekracza 5% i zwiększa się w ostatnich miesiącach. 
 

sektory relacja sezonowa ceny 
produkt zw. /kukurydza 

zmiana wobec 
sezonu 2014/15 

relacja sezonowa ceny 
produkt zw. /jęczmień 

zmiana wobec 
sezonu 2014/15 

jajczarski 0,533 -6,49 % 0,540 -0,18 % 
wołowiny 9,428 -9,51 % 9,563 -3,36 % 

mięsa indyczego 9,015 -12,47 % 9,145 -6,50 % 
brojlerów kurzych 5,419 -13,07 % 5,497 -7,16 % 

wieprzowiny 6,691 -15,25 % 6,787 -9,49 % 
mleczarski 1,723 -18,99 % 1,748 -13,47 % 

 
KOMPONENTY O ZNACZNIEJSZEJ ZAWARTO ŚCI BIAŁKA 
Tu sytuacja głównych branż produkcji zwierzęcej jest korzystniejsza jak w wypadku komponentów 
o znacznym udziale energii. Różnica między pszenżytem i pszenicą (w I półroczu 2016) zwiększała 
się na rzecz pszenicy. Dane (po maja) zestawia 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 0,567 -2,58 % 0,514 +4,26 % 
wołowiny 10,045 -5,57 % 9,089 +0,83 % 

mięsa indyczego 9,605 -8,65 % 8,692 -2,45 % 
brojlerów kurzych 5,773 -9,30 % 5,224 -3,15 % 

wieprzowiny 7,129 -11,57 % 6,451 -5,56 % 
mleczarski 1,814 -16,48% 1,661 -9,73 % 

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


