
Specyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny 

 

Z bardzo szczupłego rynku – poziom w granicach 2% w strukturze krajowych pasz przemysłowych 

– wyłączono pasze dla cieląt; specyficzne, bez porównania droższe – nie tylko w stosunku do pasz 

dla opasów. Konieczny to zabieg z uwagi na opis stanu oraz tendencji rynku – w sposób 

rzeczywiście uwzględniający warunki dla sektora wołowiny, od strony wpływu na żywieniowy 

koszt jednostkowy surowca w branży.  

W 3 sezonach: 2011/12-2013/14 rynek pasz przemysłowych dla opasów szczuplał jeszcze – na tle 

rynku pasz dla cieląt. Jednak już w sezonie 2014/15 rysowała się tendencja odwrotna. Do połowy 

sezonu 2015/16 – ten trend utrwalał się, ale w II połowie sezonu ponownie tendencja odwróciła się. 

Zakończony sezon paszowy 2016/17 opisaną tendencję mocno utrwalił – nawet jeśli pewne 

wahania tempa jej rozwoju w poszczególnych miesiącach miały miejsce.  
 

Przy niewielkim, ogólnym spadku cen pasz przemysłowych sezonu 2016/17 (praktycznie za sprawą 

ogniwa branży związanego z sektorem wieprzowiny) – ich ceny dla sektora wołowiny wzrosły: o 

2,45%. Różnica ta, w porównaniu do innych głównych branż produkcji zwierzęcej – nie była duża – 

ale inne pasze (ogólnie) nieco taniały, w tym samym czasie. Wzrost miał miejsce przede wszystkim 

za sprawą pasz dla cieląt; z nasileniem tendencji z upływem sezonu. Uwzględniwszy to – możemy 

stwierdzić, iż warunki obniżania żywieniowego kosztu surowca w sektorze wołowiny (w większym 

zakresie) nie odbiegały, w całym sezonie 2016/17 – od występujących w kilku głównych branżach 

produkcji zwierzęcej; zwłaszcza na tle sektorów jajczarskiego oraz mięsa indyczego. 
 

CHARAKTERYSTYKA RYNKU W SEZONIE PASZOWYM 2016/17 

Ujmuje ona jego wielkość, podział, średnie ceny pasz w grupach oraz ewolucję – w kilku ostatnich 

sezonach paszowych. Dane wyjściowe do charakterystyki prezentuje poniższa tabela. 

 

lp sezon 

paszowy 

udział sektora wołowiny 

w rynku pasz 

z tego pasz 

dla opasów* 

cena pasz w sektorze 

wołowiny (zł/kg) 

z tego pasz 

dla opasów* 

1 2011/12 1,73 % 47,59 % 2,06-2,07 71,56 % 

2 2012/13 1,86 % 47,40 % 2,21-2,22 76,09 % 

3 2013/14 1,83 % 47,33 % 2,27-2,28 76,43 % 

4 2014/15 2,05 % 49,11 % 2,21-2,22 78,14 % 

5 2015/16 2,2-2,3% 45,24 % 2,11-2,12 68,62 % 

6 2016/17 1,6-1,7%** 38,53% 2,17-2,18 68,29 % 

*sektor wołowiny=100 

**prognozowany, po uwzględnieniu udziału w paszach dla bydła po jednej trzeciej sezonu 2016/17 

 

Stan sezonu 2016/17 – możemy określić jako malejący udział sektora wołowiny w krajowym rynku 

pasz przemysłowych; ze znacznym obniżeniem udziału pasz dla opasów. Ma to miejsce w sytuacji 

dużej tendencji wzrostu krajowego rynku paszowego: 4,85% w sezonie 2015/16 i prognozowanym 

4,68% w 2016/17 (na pełne czekamy prawdopodobnie do września 2017); ale i dobrze obrazowanej 

sytuacją na rynku komponentów wysokobiałkowych – gdzie nawet zmiana trendu cen surowca dla 

przemysłu (wzrost sezonu 2016/17) – nie spowodował specjalnych zmian w tym zakresie. 
  
Wobec obserwowanych tendencji rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny, sezonu 

2016/17 – rośnie znaczenie racjonalizacji żywienia opasów paszami z gospodarstwa (w tym ich 

chemicznych analiz). Będzie to zapewne dotyczyło też sezonu 2017/18; gdy będą się liczyć 

wszelkie drogi obniżki kosztów żywieniowych surowca – z uwagi na wyjątkową szansę dla 

polskiego sektora wołowiny, związaną ze wzrostem bazy produkcyjnej branży na bazie PHF-HO. 

Sprzyja takiemu scenariuszowi narastająca wiedza o zapotrzebowaniu pokarmowym zwierząt – 

ułatwiając wzrost produkcyjności populacji aktywnej i poprawę parametrów rynkowych mleka. 

Postęp branży mlecznej stwarza nowe szanse wzrostu i rozwoju dla sektora wołowiny – w 

decydującym stopniu opartego na PHF-HO. 


