
SYTUACJA W IMPORCIE ŚRUTY SOJOWEJ,  W SEZONIE 2017/18 
W PORÓWNANIU Z INNYMI KOMPONENTAMI WYSOKOBIAŁKOWYMI  

Import wysokobiałkowych w sezonie 2017/18, do sierpnia: na poziomie 0,47-
0,48mln ton; już znacznie wyższym, wobec sezonu 2016/17. Ceny w nowym 

sezonie – bez porównania niższe, wobec poprzedniego – zwłaszcza śruty sojowej. 
 

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 
sierpień tą tendencję odwraca i poziom importu ogromnie wzrasta – z rozwojem sytuacji w nowym 
sezonie paszowym. Sprzyjać to będzie wzrostowi i rozwojowi wysokotowarowej produkcji w stadach 
bydła, kur i indyków. Zmiany takie nie pozostają bez związku z tendencjami na rynku komponentów 
energetycznych pasz; wpływ sytuacji na rynku wysokobiałkowych na produkcję pasz przemysłowych 
w sezonie 2017/18 – może być tutaj jednak decydujący.  Ceny bieżącego sezonu oraz zmiany, wobec 
analogicznego  okresu poprzedniego sezonu paszowego – zestawia tabela, poniżej. 
 

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

śruta sojowa 47,29-47,03 centa/kg 33,39-33,40 centa/kg 29,4% 

śruta słonecznikowa 19,61-19,62 centa/kg 16,69-16,70 centa/kg 14,8-14,9 % 

mączka rybna 1,11-1,12 USD/kg 1,06-1,07 USD/kg 6,0-6,1 % 

 
Na tle analogicznego okresu sezonu 2016/17 – w dwóch pierwszych miesiącach nowego sezonu da 
się zauważyć przesunięcie importu w kierunku śruty słonecznikowej, w jego strukturze. Stanowi to 
m.in. wyraz zapotrzebowania na mniej skoncentrowane białko; nie chodzi tu jednak o większą ilość 
surowca importowanego na potrzeby krajowego przemysłu paszowego. Zwłaszcza iż notujemy też 
duży (w liczbach bezwzględnych) wzrost importu śruty sojowej i nieco mniejszy mączki rybnej; 
jednocześnie zabezpiecza się też potrzeby na białko wysokoskoncentrowane. Stworzenie warunków  
wzrostu/rozwoju 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 tego samego czasu. Inne komponenty – to margines: nieco ponad 
1,3%. Ich rola w bieżącym sezonie zupełnie spada i tendencja ta rzuca się w oczy. 
 

komponent udział  w imporcie 
2016/17 

udział  w imporcie 
2017/18 

tendencja 
sezonu 2017/18  

śruta sojowa 86,66 % 84,19 % -2,85 % 
śruta słonecznikowa 9,94 % 13,86 % +39,44 % 

mączka rybna 0,69-0,70 % 0,62-0,63 % -9,96 % 
 
Dwa pierwsze miesiące nowego sezonu paszowego na rynku śruty sojowej niemal eliminują import 
spoza MERCOSUR (niezwykły poziom 95,29%); z rosnącą rolą importu paragwajskiego (15,55% 
całości polskiego importu). Równocześnie w nowym sezonie stworzyły się warunki dla dostawców 
boliwijskich. Ich wejście na polski rynek (obecnie już 4,03% udziału) jest dość znaczącą zmianą w 
strukturze naszego importu – z jednej strony z uwagi na zauważalny udział w rynku, z drugiej zaś – 
z uwagi na wpływ eliminujący praktycznie innych dostawców. Ceny surowca boliwijskiego są o 
2,31% niższe od średnich importowych.  Dość zauważyć w nowym sezonie zupełny brak dostaw z 
NAFTA i prawie niezauważalny z innych źródeł surowca. 


