
PASZE PRZEMYSŁOWE, A SUROWCE W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ 

W sezonie 2016/17 mocno rozbieżne tendencje tych relacji – od dużego pogorszenia w branży 

mięsa indyczego, do znacznej poprawy w sektorze mleka, ale zwłaszcza wieprzowiny. 

Czerwiec ogólnie poprawia te relacje; wyraźnie w sektorze wieprzowiny, ale też mięsa 

indyczego i mleczarskim.  

 

Pasze przemysłowe są ogólnie w sezonie 2016/17 tylko nieco tańsze, wobec ubiegłego; praktycznie 

za sprawą puli związanej z sektorem wieprzowiny. To spadek niewiele widoczny – wobec tańszych 

komponentów energetycznych pasz. Ale przy odwrotnej tendencji cen na rynku wysokobiałkowych 

komponentów paszowych w świecie – nawet taki poziom spadku cen pasz przemysłowych nie jest 

bez znaczenia. To ogólny obraz. W głównych sektorach produkcji zwierzęcej widać zróżnicowanie. 

Szczegóły sytuacji w całym sezonie paszowym, 2016/17 – z kolejnością branż: od największych do 

najmniejszych spadków (wzrostów) ceny pasz przemysłowych (na tle poprzedniego) – w tabeli. 

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

wieprzowiny 1,59-1,60 zł/kg 1,49-1,50 zł/kg -6,83 % 

brojlerów kurzych 1,37-1,38 zł/kg 1,37-1,38 zł/kg b.z. 

mleczarski 1,21-1,22 zł/kg 1,21-1,22 zł/kg +0,18 % 

mięsa indyczego 1,40-1,41 zł/kg 1,41-1,42 zł/kg +0,36 % 

jajczarski 1,07-1,08 zł/kg 1,07-1,08 zł/kg +0,42 % 

*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. Spadek cen pasz dla brojlerów jest tak minimalny, iż zaledwie uchwytny. Warunki 

funkcjonowania 5 ww. branż obserwować można – zestawiając, równolegle tendencje cen surowca 

w poszczególnych sektorach (w tabeli; z układem branż – podobnym do poprzedniego).  

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

wieprzowiny 4,26-4,27 zł/kg 5,16-5,17 zł/kg +21,34 % 

brojlerów kurzych 3,40-3,41 zł/kg 3,27-3,28 zł/kg -3,94 % 

mleczarski 1,08-1,09 zł/l 1,24-1,25 zł/l +15,44 % 

mięsa indyczego 5,62-5,63 zł/kg 4,99-5,00 zł/kg -11,10 % 

jajczarski** 0,33-0,34 zł/szt. 0,32-0,33 zł/szt. -1,47 % 

*z uwagi na specyfikę rynku pasz dla sektora wołowiny – sprawa traktowana i omawiana odrębnie 

**z wyłączeniem II kwartału w cenie surowca 
 

Sytuacja sektora wieprzowiny wygląda specyficznie – w związku z odmienną tendencją cen pasz, a 

szczególnie cen surowca – wobec innych, głównych sektorów produkcji zwierzęcej. Stworzyło to 

możliwość obniżenia kosztu żywieniowego jednostki surowca – w przekroju sezonu paszowego, 

jako całości. Koniec sezonu przynosi również pewną poprawę relacji w sektorze mięsa indyczego, 

ale szczególną uwagę zwraca poprawa sytuacji sektora mleka; systematyczna i utrwalająca się – od 

znacznie ponad pół roku. Rzeczywistą możliwość obniżenia kosztu żywieniowego w 5 omawianych 

branżach najlepiej obrazuje tabela zmian relacji surowiec/pasza sezonu 2016/17, na tle ubiegłego. 

 
sektor* relacja sezonu 2016/17 na tle sezonu 2015/16 uwagi o tendencji czerwca 

wieprzowiny 3,469 +30,22 % wyraźna poprawa 

brojlerów kurzych 2,372 -3,93 % niewielkie pogorszenie 

mleczarski 1,024 +15,19 % lekka poprawa 

mięsa indyczego 3,534 -11,43 % poprawa 

jajczarski** 0,303 -1,94 % niewielkie pogorszenie 

*z uwagi na specyfikę rynku pasz dla sektora wołowiny – sprawa traktowana i omawiana odrębnie 

**z wyłączeniem II kwartału w cenie surowca 


