
KOMPONENTY ENERGETYCZNE PASZ, A SUROWCE W PRODUKCJI  ZWIERZ ĘCEJ 

Relacje sezonu 2016/17 do sierpnia ogólnie korzystne dla sektora wieprzowiny, 
jak też wprost przeciwnie dla sektora mięsa indyczego. Warunki sprzyjające 
zwiększonemu wykorzystaniu jęczmienia. Stan nie bez wpływu na strukturę 

oraz zakres importu komponentów wysokobiałkowych. Sierpień w zasadzie nie 
zmienia tendencji obserwowanych na początku sezonu, ale znacząco je pogłębia. 
 
 
W sezonie 2016/17 poziom cen komponentów energetycznych (wobec poprzedniego) jest ogólnie 
znacznie niższy – w granicach około 7%; z wyłączeniem kukurydzy. Widać zróżnicowanie tendencji; 
jak dotąd niewielkie, niełatwe w interpretacji. Relacje surowiec/pasza poprawiły się (po wyłączeniu 
kukurydzy) wobec sezonu 2015/16. Lecz przy bez porównania mocniejszych tendencjach na rynkach 
komponentów wysokobiałkowych – nie można jeszcze tutaj mówić o większych zmianach bieżącego 
sezonu, na tle poprzedniego. Trzeba zwrócić uwagę na różnice relacji surowiec/pasza w głównych 
sektorach produkcji zwierzęcej – w sezonie paszowym obecnym na tle ubiegłego, które są ogromne. 
Jednak dodatkowo – trzeba pamiętać, iż to wciąż początek nowego sezonu; mało realne – by upływ 
czasu na te różnice nie wpłynął i nie zmienił sytuacji. 
 
KOMPONENTY O ZNACZNYM UDZIALE ENERGII 
Z jednej strony obserwuje się przeciwstawne tendencje w zakresie relacji produktów zwierzęcych 
do komponentów o znacznym udziale energii – zdecydowanie korzystne wobec jęczmienia i równie 
niekorzystne wobec kukurydzy. Na to nakładają się różnice – wiele większe – pomiędzy głównymi 
sektorami produkcji zwierzęcej. Powstaje zdecydowanie skomplikowany obraz sytuacji. Tabela, 
niżej prezentuje układ sektorowy – od najbardziej do najmniej preferowanej branży, ze strony rynku 
energetycznych komponentów paszowych. 
 

sektory relacja sezonowa ceny 
produkt zw. /kukurydza 

zmiana wobec 
sezonu 2015/16 

relacja sezonowa ceny 
produkt zw. /jęczmień 

zmiana wobec 
sezonu 2015/16 

wieprzowiny 7,729 +14,93 % 9,340 +35,28 % 
brojlerów kurzych 5,136 -4,52 % 6,246 +13,13 % 

wołowiny 8,770 -6,46 % 10,666 +10,80 % 
mleczarski 1,501 -11,96 % 1,826 +4,28 % 
jajczarski 0,433 -17,68 % 0,526 -2,59 % 

mięsa indyczego 7,196 -18,90 % 8,751 -3,93 % 
 
KOMPONENTY O ZNACZNIEJSZEJ ZAWARTO ŚCI BIAŁKA 
Tu sytuacja głównych branż produkcji zwierzęcej jest o wiele prostsza w ocenie, jak w wypadku 
komponentów o znacznym udziale energii. Różnica pomiędzy pszenżytem i pszenicą jest niewielka, 
a relacje – w obu wypadkach – poprawiają się na rzecz głównych sektorów produkcji zwierzęcej; 
bardziej znacząco w stosunku do pszenicy. Szczegóły zestawia tabela – przy układzie sektorowym: 
od najbardziej do najmniej preferowanej branży (przez rynek komponentów energetycznych pasz).  
 

sektory relacja sezonowa ceny 
produkt zw. /pszenżyto 

zmiana wobec 
sezonu 2015/16 

relacja sezonowa ceny 
produkt zw. /pszenica 

zmiana wobec 
sezonu 2015/16 

wieprzowiny 9,520 +31,84 % 8,739 +33,36 % 
brojlerów kurzych 6,325 +9,52 % 5,806 +10,80 % 

wołowiny 10,802 +7,29 % 9,915 +8,54 % 
mleczarski 1,849 +0,98 % 1,698 +2,23 % 
jajczarski 0,533 -5,50 % 0,489 -4,49 % 

mięsa indyczego 8,863 -6,98 % 8,136 -5,89 % 
 


