
KOMPONENTY ENERGETYCZNE PASZ, A SUROWCE W PRODUKCJI  ZWIERZ ĘCEJ 

Do sierpnia, w sezonie 2017/18 relacje surowiec/pasza o wiele korzystniejsze dla 
sektora mleka – w porównaniu do poprzedniego sezonu. Jednocześnie w innych 

głównych sektorach produkcji zwierzęcej – także pewna poprawa tej relacji. 
 
Po krótkim okresie sezonu paszowego 2017/18 – poziom cen komponentów energetycznych można 
ocenić jako zbliżony do poprzedniego; nawet jeśli nie można jeszcze określić zakresu rzeczywistego 
wpływu kukurydzy na obraz sytuacji w bieżącym sezonie. Trzeba poprzestać dotąd na stwierdzeniu 
istotnej różnicy (na tle sezonu 2016/17) tendencji cenowych surowców energetycznych o większej 
zawartości białka (małe wzrosty) i odwrotnych dla komponentów ze znacznym udziałem energii (w 
wypadku jęczmienia wyraźnie potwierdzonych). Wyjaśnieniu sytuacji na rynku paszowym pomaga 
stan informacji o możliwym wpływie rynku komponentów wysokobiałkowych na koszty surowca dla 
przemysłu paszowego, w nowym sezonie. Przy zdecydowanym spadku cen w tej grupie surowców – 
można oczekiwać utrzymania tendencji wzrostowych, w kilku konkurencyjnych sektorach produkcji 
zwierzęcej – stymulowanych wpływem rynku pasz; w tym – szczególnie w mleczarskim. 
 
KOMPONENTY O ZNACZNYM UDZIALE ENERGII 
Relacje produktów zwierzęcych do komponentów o znacznym udziale energii są korzystniejsze – 
na tle komponentów o większej zawartości białka. Oczywiście z uwzględnieniem relacji bieżących 
w wypadku jęczmienia i założeniem zdecydowanej poprawy w odniesieniu do kukurydzy, w trakcie 
sezonu. Zróżnicowanie relacji ww. jest wyraźne, dla głównych sektorów produkcji zwierzęcej. Jego 
obraz prezentuje tabela poniżej; przy układzie sektorowym – od najbardziej preferowanej branży do 
najmniej (ze strony rynku energetycznych komponentów pasz). 
 

sektory relacja sezonowa ceny 
produkt zw. /kukurydza 

zmiana wobec 
sezonu 2016/17 

relacja sezonowa ceny 
produkt zw. /jęczmień 

zmiana wobec 
sezonu 2016/17 

mleczarski 1,965 -4,80% 2,320 +12,84% 
brojlerów kurzych 4,895 -9,62 % 5,805 +7,58 % 
mięsa indyczego 7,415 -10,33% 8,795 +6,76 % 

wołowiny 8,941 -11,94 % 10,604 +4,83% 
wieprzowiny 7,531 -11,97 % 8,932 +4,81 % 

 
KOMPONENTY O ZNACZNIEJSZEJ ZAWARTO ŚCI BIAŁKA 
Tu sytuację głównych branż produkcji zwierzęcej ocenić łatwiej, jak w wypadku komponentów o 
znacznym udziale energii. Różnice między pszenżytem i pszenicą są już widoczne. Relacje są tutaj 
ogólnie gorsze dla surowców w produkcji zwierzęcej; w sposób bardziej znaczący wobec pszenicy. 
Szczegóły zestawia tabela, niżej – z układem sektorów: od najbardziej ku najmniej preferowanemu 
przez rynek komponentów energetycznych pasz. Różnice tendencji surowiec/pasza (wobec sezonu 
2016/17) w zestawieniu z jęczmieniem – są widoczne, w początkowym okresie sezonu paszowego 
2017/18; choć wymaga to dalszej obserwacji. 
 

sektory relacja sezonowa ceny 
produkt zw. /pszenżyto 

zmiana wobec 
sezonu 2016/17 

relacja sezonowa ceny 
produkt zw. /pszenica 

zmiana wobec 
sezonu 2016/17 

mleczarski 2,286 +10,54 % 2,067 +7,77 % 
brojlerów kurzych 5,718 +5,34 % 5,170 +2,70 % 
mięsa indyczego 8,664 +4,55 % 7,833 +1,92 % 

wołowiny 10,445 +2,65 % 9,444 +0,08 % 
wieprzowiny 8,798 +2,62 % 7,955 +0,05 % 

 
Spodziewane różnice w poziomie podaży krajowej obu ww. grup komponentów energetycznych, w 
sezonie 2017/18 – będą dodatkowym czynnikiem stymulującym import wysokobiałkowych; z tym 
iż w rozmiarze daleko większym – wobec zakończonego sezonu 2016/17. 


