
KOMPONENTY ENERGETYCZNE PASZ, A SUROWCE W PRODUKCJI  ZWIERZ ĘCEJ 

W sezonie 2016/17 relacje korzystne dla sektora wieprzowiny; przeciwnie dla 
branży mięsa indyczego. W marcu nadal uwagę skupiała poprawa relacji w 

sektorze mleka. Marzec (czwarty miesiąc z rzędu) zmienia obraz na niekorzyść 
sektora wieprzowiny. Relacja pogarsza się także w sektorze jajczarskim. 

 
Po upływie 3/4 bieżącego sezonu – poziom cen komponentów energetycznych (wobec poprzedniego) 
jest ogólnie widocznie niższy; poziom 4%. Wpływ kukurydzy na tą sytuację jest, od pewnego czasu – 
zdecydowanie największy. Widzimy znaczne zróżnicowanie tendencji; niełatwe do interpretacji. 
Relacje surowiec/pasza poprawiają się wobec sezonu ubiegłego; z bardzo dużym zróżnicowaniem w 
kilku głównych branżach produkcji zwierzęcej. Przy odmiennej tendencji na rynku komponentów 
wysokobiałkowych – nie można mówić o wyraźnych zmianach sezonu 2016/17, na tle poprzedniego. 
Choć można spodziewać się zmiany na korzyść produktów zwierzęcych, w przekroju całego sezonu. 
To zaś pozwala oczekiwać utrzymania obecnych tendencji wzrostu w najbardziej konkurencyjnych 
sektorach produkcji zwierzęcej. 
 
KOMPONENTY O ZNACZNYM UDZIALE ENERGII 
Relacje produktów zwierzęcych do komponentów ze znacznym udziałem energii są zdecydowanie 
korzystniejsze – wobec komponentów o większej zawartości białka (ze szczególnym wskazaniem 
na kukurydzę); ale dominują różnice pomiędzy głównymi sektorami produkcji zwierzęcej. Powstaje 
dość skomplikowany obraz sytuacji. Tabela, niżej prezentuje ten stan; w układzie sektorowym – od 
najbardziej preferowanej branży do najmniej (ze strony rynku energetycznych komponentów pasz). 
 

sektory relacja sezonowa ceny 
produkt zw. /kukurydza 

zmiana wobec 
sezonu 2015/16 

relacja sezonowa ceny 
produkt zw. /jęczmień 

zmiana wobec 
sezonu 2015/16 

wieprzowiny 8,717 +29,62 % 8,506 +23,20 % 
mleczarski 2,102 +23,28 % 2,052 +17,19% 
wołowiny 10,495 +11,93 % 10,241 +6,39 % 
jajczarski 0,565 +7,41 % 0,551 +2,04 % 

brojlerów kurzych 5,638 +4,82 % 5,502 -0,34 % 
mięsa indyczego 8,438 -4,90% 8,234 -9,61 % 

 
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 widoczna. W obu wypadkach – relacje te poprawiają się znacznie na rzecz głównych sektorów 
produkcji zwierzęcej; w sposób bardziej znaczący wobec pszenicy. Szczegóły zestawiono w tabeli, 
niżej – z układem sektorów: od najbardziej ku najmniej preferowanemu 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 8,670 +20,07 % 7,998 +22,05 % 
mleczarski 2,091 +14,20 % 1,929 +16,13 % 
wołowiny 10,440 +3,69 % 9,630 +5,42 % 
jajczarski 0,562 -0,35 % 0,518 +1,17 % 

brojlerów kurzych 5,608 -2,89 % 5,173 -1,28 % 
mięsa indyczego 8,393 -11,91 % 7,742 -10,45 % 

 
Różnice poziomu podaży krajowej obu ww. grup komponentów energetycznych będą czynnikiem 
dodatkowo stymulującym import wysokobiałkowych – w tym mączki rybnej, ale też śruty sojowej. 


