
PASZE PRZEMYSŁOWE, A SUROWCE W PRODUKCJI ZWIERZ ĘCEJ 
Wyraźna tendencja poprawy relacji surowców do pasz – w okresie do 
sierpnia, sezonu 2017/18 – we wszystkich ważniejszych branżach; od 

znacznej w sektorze mleka – po niewielką w sektorze mięsa indyczego.  
 
Pasze przemysłowe na początku sezonu 2017/18 są ogólnie nieco droższe, wobec sezonu ubiegłego; 
z wyłączeniem puli związanej z sektorem wieprzowiny. To wzrost zauważalny – choć niewielki; w 
sumie zbliżony w rozmiarach na tle obserwowanego na rynku komponentów energetycznych pasz. 
Przy zupełnie odwrotnej tendencji cen na rynkach wysokobiałkowych komponentów paszowych na 
świecie – ten niewielki wzrost cen pasz przemysłowych może być bez znaczenia dla obrazu sytuacji 
w przekroju sezonu paszowego 2017/18.  
Tak wygląda bardzo ogólny obraz. W głównych sektorach produkcji zwierzęcej widoczne są pewne 
różnice. Szczegóły, do sierpnia sezonu paszowego 2017/18 – z kolejnością branż: od największych 
do najmniejszych spadków (wzrostów) ceny pasz przemysłowych (na tle poprzedniego) – w tabeli. 
 

sektor* cena minionego 
sezonu 

średnia sezonu 
2017/18 

zmiana na tle sezonu 
2016/17 

wieprzowiny 1,49-1,50 zł/kg 1,46 zł/kg -2,03 % 
brojlerów kurzych 1,37-1,38 zł/kg 1,39-1,40 zł/kg +1,00 % 
mięsa indyczego 1,41-1,42 zł/kg 1,46-1,47 zł/kg +3,41 % 

mleczarski 1,21-1,22 zł/kg 1,25-1,26 zł/kg +3,44 % 
*z uwagi na specyfikę rynku pasz dla sektora wołowiny – sprawa traktowana i omawiana odrębnie 
 
Porównanie cen obecnych i minionego sezonu – mówi o niewielkiej tendencji spadku cen pasz dla 
trzody chlewnej. W kilku pozostałych wypadkach/grupach pasz – widzimy z kolei niewielki wzrost. 
Warunki funkcjonowania 4 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 

2017/18 
zmiana na tle sezonu 

2016/17 
wieprzowiny 5,16-5,17 zł/kg 5,28-5,29 zł/kg +2,23 % 

brojlerów kurzych 3,27-3,28 zł/kg 3,43-3,44 zł/kg +4,95 % 
mięsa indyczego 4,99-5,00 zł/kg 5,20-5,21 zł/kg +4,14 % 

mleczarski 1,24-1,25 zł/l 1,37-1,38 zł/l +10,10 % 
*z uwagi na specyfikę rynku pasz dla sektora wołowiny – sprawa traktowana i omawiana odrębnie 
 
Wobec zróżnicowanych tendencji na rynku pasz i surowców w produkcji zwierzęcej, na początku 
nowego sezonu paszowego 17/18 – tworzy się możliwość obniżenia kosztu żywieniowego jednostki 
surowca. Dalszy przebieg tendencji sezonu, po obu rynkach – da odpowiedź na pytania o trwałość 
ww. możliwości obniżenia kosztu jednostki surowca. Rzeczywisty stan możliwości w tym zakresie 
dzisiaj, do sierpnia sezonu paszowego 2017/18, w 4 omawianych branżach – obrazuje tabela zmian 
relacji surowiec/pasza sezonu bieżącego, na tle poprzedniego. Jest to wciąż początek sezonu, a więc 
wiele informacji trzeba przyjmować ostrożnie – licząc się z pewnymi zmianami jesienią. 
 

sektor* relacja sezonu 
2017/18 

na tle sezonu 
2016/17 

uwagi o tendencji sierpnia 

wieprzowiny 3,620 +4,35 % duże pogorszenie 
brojlerów kurzych 2,465 +3,92 % niewielka poprawa 
mięsa indyczego 3,559 +0,71 % pogorszenie 

mleczarski 1,090 +6,45 % duża poprawa 
*z uwagi na specyfikę rynku pasz dla sektora wołowiny – sprawa traktowana i omawiana odrębnie 


