
SYTUACJA W IMPORCIE ŚRUTY SOJOWEJ,  W SEZONIE 2016/17 
W PORÓWNANIU Z INNYMI KOMPONENTAMI WYSOKOBIAŁKOWYMI  
Import wysokobiałkowych początkiem sezonu 2017/18 na poziomie 0,19-0,20mln 
ton; więc niższym, wobec sezonu 2016/17. W lipcu jednak duże zwiększenie skali 
dostaw mączki rybnej oraz śruty słonecznikowej. Niższe ceny w nowym sezonie. 

 
Polski rynek komponentów wysokobiałkowych od dawna bazuje na wielkim imporcie; decydującym 
o zabezpieczeniu funkcjonowania głównych sektorów produkcji zwierzęcej – tak w odniesieniu do 
sektora pasz, jak i wysokotowarowych gospodarstw; w tym wysokoprodukcyjnych mlecznych. Start 
sezonu paszowego 2017/18 przynosi ograniczenie importu tej kategorii surowców paszowych, ale 
dotąd – praktycznie tylko za sprawą śruty sojowej. Początek sezonu ma swoją specyfikę i poziom 
importu – zapewne, z rozwojem sytuacji w nowym sezonie paszowym – sprzyjał będzie wzrostowi 
oraz rozwojowi wysokotowarowej produkcji w stadach bydła, kur i indyków. Póki co obserwujemy 
dość wyraźną zmianę – zarówno w strukturze importu, jak i w źródłach zaopatrzenia w surowiec do 
przemysłu. Zmiany te nie pozostają bez związku z tendencjami rynku komponentów energetycznych 
pasz – lecz rzeczywisty ich kształt i zakres poznamy lepiej w podsumowaniu sytuacji po III kwartale 
2017, na rynkach obu ww. kategorii surowców paszowych  Ceny sezonu bieżącego i zmiany, wobec 
całego minionego – zestawia tabela, poniżej. 
 

komponent cena sezonu 2016/17 cena sezonu 2017/18 przybliżony zakres spadku 

śruta sojowa 39,41-39,42 centa/kg 33,57-33,58 centa/kg 14,8% 

śruta słonecznikowa 17,69-17,70 centa/kg 16,87-16,88 centa/kg 4,6 % 

mączka rybna 1,06-1,07 USD/kg 1,02-1,03 USD/kg 3,8 % 

 
Przesunięcie importu w kierunku mączki rybnej – w rozmiarze 38-39%, w strukturze, w stosunku 
do okresu analogicznego sezonu ubiegłego – stanowi wyraz zapotrzebowania na skoncentrowane 
białko; niemniej nie chodzi o dużą ilość surowca importowanego na potrzeby krajowego przemysłu 
paszowego. Zwłaszcza iż notujemy równolegle jeszcze większy, w strukturze wzrost importu śruty 
słonecznikowej; więc jednoczesne zabezpieczanie potrzeb na białko daleko mniej skoncentrowane. 
Wzrost i rozwój krajowego sektora pasz wymaga dostosowań – na bieżąco sprzyjających mocnej, 
ale również zróżnicowanej pozycji konkurencyjnej na światowym rynku kilku głównych sektorów 
produkcji zwierzęcej – z uwzględnieniem wpływu sytuacji na rynku komponentów energetycznych. 
Następna tabela zobrazuje udział głównych komponentów wysokobiałkowych w imporcie, sezonu 
paszowego 2017/18 i zmiany roku w tym samym czasie. Inne komponenty – to margines: dokładnie 
tylko 1,16%. Ich rola w bieżącym sezonie zupełnie spada; w lipcu – tendencja ta rzuca się w oczy. 
 

komponent udział  w imporcie 2016/17 udział  w imporcie 2017/18 zmiana sezonu  
śruta sojowa 82,44 % 80,34 % -2,55 % 

śruta słonecznikowa 14,52 % 17,72 % +22,04 % 
mączka rybna 0,64-0,65 % 0,78 % +20,93 % 

 
Początek nowego sezonu paszowego na rynku śruty sojowej to dominacja dostaw MERCOSUR – 
na niezwykłym poziomie 97,77%; przy nadal rosnącej roli importu paragwajskiego (16,84% całości 
polskiego importu). Ceny surowca paragwajskiego osiągnęły – na początku sezonu – poziom niższy 
od średniej importowej – aż o 4,25%. To – wobec niższych cen surowca argentyńskiego (1,7% na 
tle średniej) i absolutnej jego dominacji w naszym imporcie – daje wyobrażenie o cenach surowca z 
innych źródeł; jak też powodach ich marginalizacji. 
Dość zauważyć zupełny brak dostaw NAFTA w nowym sezonie, ale też brak (niewielkiego zwykle) 
uzupełnienia importem holenderskim potrzeb przemysłu. Z południowo-wschodniego kierunku – 
przy obecnych warunkach rynkowych – większych dostaw trudno oczekiwać. 


