
KOMPONENTY ENERGETYCZNE PASZ, A SUROWCE W PRODUKCJI  ZWIERZ ĘCEJ 

Relacje sezonu 2016/17 do września korzystne dla sektora wieprzowiny, wprost 
przeciwnie dla branż mięsa indyczego i jaj. Widoczna poprawa w sektorze 

mleka. Warunki sprzyjaj ące zwiększonemu wykorzystaniu jęczmienia. Stan nie 
bez wpływu na strukturę i zakres importu komponentów wysokobiałkowych. 
Wrzesień ogólnie nie zmienia tendencji obserwowanych od początku sezonu. 

 
 
W sezonie 2016/17 poziom cen komponentów energetycznych (wobec poprzedniego) jest ogólnie 
znacznie niższy – w granicach 5-6%; z wyłączeniem kukurydzy. Widać zróżnicowanie tendencji; jak 
dotąd niewielkie, niełatwe do interpretacji. Relacje surowiec/pasza poprawiają 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; choć można przypuszczać zmiany na korzyść produktów zwierzęcych. 
Są znaczne różnice relacji surowiec/pasza w głównych sektorach produkcji zwierzęcej – w sezonie 
paszowym obecnym, na tle ubiegłego. Jednak dodatkowo – trzeba pamiętać, iż to zaledwie ćwiartka 
nowego sezonu. Jest mało realne – by upływ czasu na te różnice nie wpłynął i nie zmienił sytuacji. 
 
KOMPONENTY O ZNACZNYM UDZIALE ENERGII 
Z jednej strony obserwuje się zróżnicowane tendencje z zakresu relacji produktów zwierzęcych do 
komponentów o znacznym udziale energii – o wiele korzystniejsze wobec jęczmienia, niekorzystne 
wobec kukurydzy (choć dystans ten bardzo zmalał po wrześniu). Na to nakładają się różnice – wiele 
większe – między głównymi sektorami produkcji zwierzęcej. Powstaje dość skomplikowany obraz 
sytuacji. Tabela, niżej prezentuje go w układzie sektorowym – od najbardziej preferowanej branży 
do najmniej (przez rynek 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 8,345 +24,05 % 9,030 +30,79 % 
brojlerów kurzych 5,474 +1,75 % 5,923 +7,28 % 

wołowiny 9,505 +1,34 % 10,286 +6,86 % 
mleczarski 1,667 -2,29 % 1,804 +3,03 % 
jajczarski 0,469 -10,84 % 0,508 -5,93 % 

mięsa indyczego 7,733 -12,88% 8,368 -8,13 % 
 
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 9,514 +31,75 % 8,707 +32,89 % 
brojlerów kurzych 6,240 +8,05 % 5,711 +8,99 % 

wołowiny 10,836 +7,63 % 9,917 +8,57 % 
mleczarski 1,900 +3,77 % 1,739 +4,70 % 
jajczarski 0,535 -5,14 % 0,490 -4,30 % 

mięsa indyczego 8,816 -7,47 % 8,068 -6,66 % 
 


