
PASZE PRZEMYSŁOWE, A SUROWCE W PRODUKCJI ZWIERZ ĘCEJ 
Sezon 2016/17, jak dotąd przynosi bardzo rozbieżne tendencje tych relacji – od 
pogorszenia, zwłaszcza w branży mięsa indyczego, do dużej poprawy w sektorze 
wieprzowiny, ale i mleczarskim. Luty rozbieżności nieco ogranicza, a zwłaszcza 

poprawia relację dla sektora mleka i w mniejszym stopniu dla jajczarskiego.  
 
Pasze przemysłowe są w sezonie 2016/17 nieco tańsze, na tle ubiegłego – z minimalną zwyżką cen, 
w lutym. Wobec też taniejących komponentów energetycznych pasz – to spadek mało widoczny. 
Jednakże wobec odwrotnej tendencji cen na rynkach komponentów wysokobiałkowych w świecie – 
nawet taki poziom spadku cen pasz przemysłowych nie jest bez znaczenia. To ledwie ogólny obraz; 
w głównych sektorach produkcji zwierzęcej widzimy zróżnicowanie. Szczegóły sytuacji w tabeli – 
z układem kolejności branż od największych do najmniejszych spadków ceny pasz przemysłowych, 
w okresie do lutego 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 1,51-1,52 zł/kg 5,32 % 
mleczarski 1,21-1,22 zł/kg 1,20-1,21 zł/kg 0,97 % 

brojlerów kurzych 1,37-1,38 zł/kg 1,37-1,38 zł/kg 0,70 % 
mięsa indyczego 1,40-1,41 zł/kg 1,39-1,40 zł/kg 0,66 % 

jajczarski 1,07-1,08 zł/kg 1,07-1,08 zł/kg 0,06 % 
*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, ale również spadku, w niewielkim stopniu – dla innych gatunków i grup. Warunki 
funkcjonowania 5 ww. branż obserwować można – zestawiając, równolegle tendencje cen surowca 
w poszczególnych sektorach (w tabeli; układ branż – jak wyżej).  

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

wieprzowiny 4,26-4,27 zł/kg 5,07-5,08 zł/kg +19,04 % 
mleczarski 1,08-1,09 zł/l 1,20-1,21 zł/l +11,83 % 

brojlerów kurzych 3,40-3,41 zł/kg 3,26-3,27 zł/kg -4,31 % 
mięsa indyczego 5,62-5,63 zł/kg 4,88-4,89 zł/kg -13,13 % 

jajczarski 0,33-0,34 zł/szt. 0,32-0,33 zł/szt. -1,44 % 
*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, lecz 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 miniona już część sezonu paszowego; wyjaśnienie sytuacji da zapewne rozwój 
wypadków w dalszej części sezonu (także od strony dostosowań sektora mięsa). Szczególną jednak 
uwagę zwraca poprawa sytuacji sektora mleka – systematyczna od jesieni, utrwalająca się wyraźnie. 
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 lutego 
wieprzowiny 3,349 +25,71 % osłabienie 
mleczarski 1,004 +12,94 % bardzo duża poprawa 

brojlerów kurzych 2,380 -3,60 % osłabienie 
mięsa indyczego 3,489 -12,56 % względnie stabilna 

jajczarski 0,305 -1,29 % poprawa 
*z uwagi na specyfikę rynku pasz dla sektora wołowiny – sprawa traktowana i omawiana odrębnie 
 


