
PASZE PRZEMYSŁOWE, A SUROWCE W PRODUKCJI ZWIERZ ĘCEJ 
Początek sezonu 2016/17 przynosi rozbieżne tendencje relacji – pogorszenie, zwłaszcza 

w sektorze mięsa indyczego i tendencje przeciwne, głównie w sektorze wieprzowiny. 
 
Pasze przemysłowe były z początkiem sezonu 2016/17 ogólnie nieco droższe, wobec poprzedniego. 
Na tle taniejących komponentów energetycznych pasz ten wzrost widać znacznie wyraźniej. Wobec 
komponentów wysokobiałkowych – wzrost poziomu cen pasz przemysłowych był jeszcze bardziej 
widoczny. To ogólny obraz; w głównych sektorach produkcji zwierzęcej widać było zróżnicowanie. 
Szczegóły sytuacji w tabeli – z kolejnością branż: od największych do najmniejszych wzrostów cen 
pasz przemysłowych w pierwszym miesiącu sezonu 2016/17 – wobec poprzedniego. 
 

sektor* cena minionego sezonu średnia sezonu 2016/17 wzrost na tle sezonu 2015/16 
jajczarski 1,07-1,08 zł/kg 1,10-1,11 zł/kg 2,57 % 

mięsa indyczego 1,40-1,41 zł/kg 1,42-1,43 zł/kg 1,32 % 
brojlerów kurzych 1,37-1,38 zł/kg 1,38-1,39 zł/kg 0,29 % 

mleczarski 1,21-1,22 zł/kg 1,21-1,22 zł/kg 0,03 % 
wieprzowiny 1,59-1,60 zł/kg 1,50-1,51 zł/kg spadek o 5,66 % 

*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; zarazem wzroście – w niewielkim wprawdzie stopniu – dla innych gatunków/grup. 
Warunki funkcjonowania 5 ww. branż obserwować możemy – po zestawieniu, równolegle (ta sama 
kolejność) tendencji cenowych surowca  w poszczególnych sektorach (kolejna tabela).  

  
sektor* cena minionego sezonu średnia sezonu 2016/17 zmiana na tle sezonu 2015/16 

jajczarski 0,33-0,34 zł/szt. brak informacji brak informacji 
mięsa indyczego 5,62-5,63 zł/kg 5,00 zł/kg -11,05 % 

brojlerów kurzych 3,40-3,41 zł/kg 3,52 zł/kg +3,31 % 
mleczarski 1,08-1,09 zł/l 1,01-1,02 zł/l -6,25 % 

wieprzowiny 4,26-4,27 zł/kg 5,30 zł/kg +24,40 % 
*z uwagi na specyfikę rynku pasz dla sektora wołowiny – sprawa traktowana i omawiana odrębnie 
 
Sytuacja sektora wieprzowiny wygląda bardzo specyficznie – w związku z odmienną tendencją cen 
pasz, jak i w szczególności cen surowca – wobec innych, głównych sektorów produkcji zwierzęcej. 
Spodziewać się niższego kosztu żywieniowego jednostki surowca można, ale nie w rozmiarach – na 
jakie wskazywałby początek sezonu paszowego 2016/17 (tabela niżej). Wyjaśnienie sytuacji branży 
da rozwój wypadków w nowym sezonie paszowym; też od strony dostosowań z sektorze mięsnym. 
Sektor paszowy reaguje na sygnały rozwoju sytuacji na rynkach głównych produktów zwierzęcych. 
Rzeczywistą możliwość obniżenia kosztu żywieniowego w pięciu omawianych sektorach najlepiej 
zobrazuje tabela zmian relacji surowiec/pasza sezonu 2016/17, na tle poprzedniego sezonu (niżej). 
 

sektor* relacja sezonu 2016/17 na tle sezonu 2015/16 uwagi o tendencji lipca 
jajczarski** 0,284 - 8,09 % osłabienie 

mięsa indyczego 3,500 -12,28 % duże osłabienie 
brojlerów kurzych 2,544 +3,04 % poprawa 

mleczarski 0,833 -6,30 % osłabienie 
wieprzowiny 3,512 +31,83 % bardzo duża poprawa 

*z uwagi na specyfikę rynku pasz dla sektora wołowiny – sprawa traktowana i omawiana odrębnie 
**na bazie czerwca w cenie surowca 
 
Z uwagi na dopiero rozpoczęty, nowy sezon paszowy – wnioskowanie o dalszym rozwoju sytuacji na 
rynku pasz przemysłowych, jak również o jej wpływie na główne sektory produkcji zwierzęcej musi 
być wyjątkowo ostrożne. 


