
PASZE PRZEMYSŁOWE, A SUROWCE W PRODUKCJI ZWIERZ ĘCEJ 
Sezon 2016/17, do października przynosi rozbieżne tendencje tych relacji – od 

pogorszenia w branżach mięsa indyczego i jaj, do znacznej poprawy w sektorze 
wieprzowiny. Październik wnosi bardzo wyraźną poprawę tendencji w branży 

mlecznej, ale i znaczne pogorszenie w sektorze brojlerów kurzych i wieprzowiny 
 
Pasze przemysłowe są (dotąd) w sezonie 2016/17 ogólnie nieco tańsze, wobec poprzedniego. Na tle 
taniejących komponentów energetycznych pasz ten spadek jest ledwie widoczny, ale wobec zmiany 
tendencji cen na światowym rynku komponentów wysokobiałkowych – nawet ten poziom spadku 
cen pasz przemysłowych nie jest bez znaczenia. To zaledwie ogólny obraz; w głównych sektorach 
produkcji zwierzęcej widzimy zróżnicowanie. Szczegóły sytuacji w tabeli – przy kolejności branż: 
od największych do najmniejszych spadków ceny pasz przemysłowych, z okresu czterech miesięcy 
sezonu 2016/17 – na tle poprzedniego. 
 

sektor* cena minionego sezonu średnia sezonu 2016/17 spadek na tle sezonu 2015/16 
wieprzowiny 1,59-1,60 zł/kg 1,53-1,54 zł/kg 3,89 % 

mięsa indyczego 1,40-1,41 zł/kg 1,39-1,40 zł/kg 1,23 % 
mleczarski 1,21-1,22 zł/kg 1,20-1,21 zł/kg 0,83 % 

brojlerów kurzych 1,37-1,38 zł/kg 1,37-1,38 zł/kg 0,63 % 
jajczarski 1,07-1,08 zł/kg 1,08-1,09 zł/kg wzrost o 1,04 % 

*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, a zarazem spadku, w małym stopniu – dla innych gatunków/grup, po wyłączeniu 
sektora jajczarskiego. Warunki funkcjonowania 5 ww. branż obserwować można – po zestawieniu, 
równolegle tendencji cen surowca w poszczególnych sektorach (kolejna tabela; układ branż – j.w.).  

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

wieprzowiny 4,26-4,27 zł/kg 5,22-5,23 zł/kg +22,66 % 
mięsa indyczego 5,62-5,63 zł/kg 4,89-4,90 zł/kg -12,93 % 

mleczarski 1,08-1,09 zł/l 1,09-1,10 zł/l +1,20 % 
brojlerów kurzych 3,40-3,41 zł/kg 3,40 zł/kg -0,21 % 

jajczarski** 0,33-0,34 zł/szt. 0,29-0,30 zł/szt. -10,51 % 
*z uwagi na specyfikę rynku pasz dla sektora wołowiny – sprawa traktowana i omawiana odrębnie 
**z wył ączeniem października w cenie surowca 
 
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 wskazywałaby dotychczasowa część sezonu paszowego 2016/17. Wyjaśnienie sytuacji branży 
da rozwój wypadków w dalszej części sezonu; także od strony dostosowań sektora mięsnego. 
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 października 
wieprzowiny 3,399 +27,59 % duże osłabienie 

mięsa indyczego 3,518 -11,83 % poprawa 
mleczarski 0,907 +2,03 % bardzo duża poprawa 

brojlerów kurzych 2,480 +0,45 % duże osłabienie 
jajczarski** 0,273 -11,65 % poprawa 

*z uwagi na specyfikę rynku pasz dla sektora wołowiny – sprawa traktowana i omawiana odrębnie 
**z wył ączeniem października w cenie surowca 


