
KOMPONENTY ENERGETYCZNE PASZ, A SUROWCE W PRODUKCJI  ZWIERZ ĘCEJ 

W sezonie 2016/17 relacje korzystne dla sektora wieprzowiny; przeciwnie dla 
branż mięsa indyczego i jaj. W listopadzie ogromna poprawa w sektorze jaj oraz 

ponownie duża w sektorze mleka. Stan nie bez wpływu na strukturę i zakres 
importu komponentów wysokobiałkowych. Listopad zauważalnie zmienia 

sytuację na niekorzyść sektorów wieprzowiny i brojlerów kurzych. 
 
W sezonie 2016/17 poziom cen komponentów energetycznych (wobec poprzedniego) jest ogólnie 
niższy – w granicach 6-7%. Wpływ kukurydzy na sytuację jest już zdecydowanie największy. Widać 
zróżnicowanie tendencji; niełatwe do interpretacji. Relacje surowiec/pasza poprawiają się wobec 
sezonu 2015/16; przy dużym ich zróżnicowaniu. Przy bez porównania mocniejszych tendencjach na 
rynku komponentów wysokobiałkowych – nie można mówić o większych zmianach nowego sezonu, 
na tle poprzedniego; choć można przypuszczać zmiany na korzyść produktów zwierzęcych w całym 
sezonie. Są znaczne różnice relacji surowiec/pasza w głównych sektorach produkcji zwierzęcej – w 
sezonie paszowym obecnym, na tle ubiegłego. Jednak dodatkowo – trzeba pamiętać, iż nie upłynęła 
jeszcze nawet połowa nowego sezonu. Jest mało realnym – by upływ czasu na te różnice nie wpłynął 
i nie zmienił sytuacji. 
 
KOMPONENTY O ZNACZNYM UDZIALE ENERGII 
Relacje produktów zwierzęcych do komponentów ze znacznym udziałem energii są zdecydowanie 
korzystniejsze – wobec komponentów o znaczniejszej zawartości białka, ale dominujące są różnice 
pomiędzy głównymi sektorami produkcji zwierzęcej. Powstaje dość skomplikowany obraz sytuacji. 
Tabela, niżej prezentuje stan w tym zakresie; w układzie sektorowym – od najbardziej preferowanej 
branży do najmniej (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 9,091 +35,23 % 8,777 +27,13 % 
mleczarski 1,994 +16,95 % 1,925 +9,94% 
wołowiny 10,540 +12,41 % 10,176 +5,71 % 

brojlerów kurzych 5,887 +9,44 % 5,684 +2,95 % 
jajczarski 0,561 +6,65 % 0,542 +0,37 % 

mięsa indyczego 8,608 -2,99% 8,311 -8,76 % 
 
KOMPONENTY O ZNACZNIEJSZEJ ZAWARTO ŚCI BIAŁKA 
Tutaj 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 
(choć już widoczna), no i relacje – w obu wypadkach – ogólnie poprawiają się na rzecz głównych 
sektorów produkcji zwierzęcej; bardziej znacząco wobec pszenicy. Szczegóły zestawiono w tabeli – 
z układem sektorowym: od najbardziej do najmniej preferowanego (ze strony rynku 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 9,184 +27,18 % 8,454 +29,01 % 
mleczarski 2,014 +9,99 % 1,854 +11,62 % 
wołowiny 10,648 +5,76 % 9,803 +7,31 % 

brojlerów kurzych 5,948 +3,00 % 5,475 +4,48 % 
jajczarski 0,567 +0,53 % 0,522 +1,95 % 

mięsa indyczego 8,697 -8,72 % 8,006 -7,39 % 
 


