
KOMPONENTY ENERGETYCZNE PASZ, A SUROWCE W PRODUKCJI  ZWIERZ ĘCEJ 

Relacje całego sezonu 2015/16 – ogólnie korzystne dla sektora jajczarskiego; 
dobra końcówka sezonu dla sektora brojlerów kurzych. Warunki sprzyjające 
zwiększonemu wykorzystaniu pszenicy, a zmniejszonemu kukurydzy; stan nie 

bez wpływu na strukturę importu komponentów wysokobiałkowych. 
 
W sezonie 2015/16 poziom cen komponentów energetycznych (wobec 2014/15) został przekroczony 
w granicach 4%. Jednak widać duże zróżnicowanie tendencji: surowce z wyższą zawartości energii 
są droższe od zawierających więcej białka; jest to różnica kilkuprocentowa. Relacje surowiec/pasza 
pogorszyły się, na tle sezonu 2014/15 – lecz wobec innych tendencji na rynkach komponentów 
wysokobiałkowych, jak też pasz przemysłowych – nie można mówić o zmianie trendu na rynku pasz 
w sezonie 2015/16 – wobec występującego w minionym sezonie; sprzyjającego ogromnie obniżaniu 
jednostkowego kosztu surowcowego. Trzeba też zwrócić uwagę na różnice relacji surowiec/pasza w 
głównych sektorach produkcji zwierzęcej – w sezonie paszowym obecnym na tle ubiegłego, które 
dochodzą do14%; a dodatkowo – z upływem sezonu 2015/16 – różnice te raczej rosły, niż malały. 
 
 
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 w całym 
sezonie przekroczyła wyraźnie 5% i raczej zwiększała się z upływem sezonu. 
 

sektory relacja sezonowa ceny 
produkt zw. /kukurydza 

zmiana wobec 
sezonu 2014/15 

relacja sezonowa ceny 
produkt zw. /jęczmień 

zmiana wobec 
sezonu 2014/15 

jajczarski* 0,528 -7,37 % 0,542 +0,18 % 
wołowiny 9,376 -10,01 % 9,626 -2,72 % 

brojlerów kurzych 5,379 -13,72 % 5,521 -6,76 % 
mięsa indyczego 8,873 -13,85 % 9,109 -6,87 % 

wieprzowiny 6,725 -14,82 % 6,904 -7,93 % 
mleczarski 1,705 -19,84 % 1,751 -13,32 % 

*z wyłączeniem czerwca w cenie surowca 
 
KOMPONENTY O ZNACZNIEJSZEJ ZAWARTO ŚCI BIAŁKA 
Tu sytuacja głównych branż produkcji zwierzęcej jest korzystniejsza jak w wypadku komponentów 
o znacznym udziale energii. Różnica pomiędzy pszenżytem i pszenicą rosła z upływem sezonu na 
rzecz pszenicy – sięgając w całym sezonie blisko 7%. Dane zestawia tabela z układem sektorowym 
– od najbardziej do najmniej preferowanej branży (ze strony rynku 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 % 0,515 +4,46 % 
wołowiny 10,068 -5,36 % 9,135 +1,34 % 

brojlerów kurzych 5,775 -9,27 % 5,240 -2,86 % 
mięsa indyczego 9,528 -9,39 % 8,645 -2,97 % 

wieprzowiny 7,221 -10,43 % 6,553 -4,07 % 
mleczarski 1,831 -15,70% 1,661 -9,73 % 

*z wyłączeniem czerwca w cenie surowca 


