
KOMPONENTY ENERGETYCZNE PASZ, A SUROWCE W PRODUKCJI  ZWIERZ ĘCEJ 

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

sektorach produkcji zwierzęcej – też poprawa relacji; choć znacznie mniejsza. 
 
Po trzech miesiącach sezonu paszowego 17/18 – poziom cen komponentów energetycznych można 
ocenić jako zbliżony do poprzedniego; nawet jeśli nie można w pełni 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 (stan dosyć zbliżony) i komponentów o znacznym udziale energii (dotąd ogólnie 
wyższe ceny). Wyjaśnieniu sytuacji na rynku paszowym pomaga stan informacji o wpływie rynku 
komponentów wysokobiałkowych na koszty surowca dla przemysłu paszowego, w nowym sezonie. 
Przy tak bardzo zdecydowanym spadku cen w tej grupy surowcowej – można oczekiwać utrzymania 
tendencji wzrostu i rozwoju kilku konkurencyjnych branż produkcji zwierzęcej – stymulowanych 
wpływem rynku pasz; w tym szczególnie mleczarskiej. 
 
KOMPONENTY O ZNACZNYM UDZIALE ENERGII 
Relacje produktów zwierzęcych do komponentów o znacznym udziale energii są, jak dotąd ogólnie 
mniej korzystne – na tle komponentów o większej zawartości białka. Oczywiście z uwzględnieniem 
relacji bieżących znacznie korzystniejszych w wypadku jęczmienia – w porównaniu do kukurydzy. 
Zróżnicowanie relacji ww. jest wyraźne w głównych sektorach produkcji zwierzęcej; ze szczególną 
poprawą w branży mlecznej i dość znaczną w sektorze brojlerów kurzych. Obraz relacji prezentuje 
tabela niżej; 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 2,026 -1,84% 2,323 +12,99% 
brojlerów kurzych 4,997 -7,74 % 5,731 +6,21 % 
mięsa indyczego 7,459 -9,80% 8,556 +3,86 % 

wołowiny 9,114 -10,23 % 10,453 +3,34 % 
wieprzowiny 7,659 -10,47 % 8,785 +3,09 % 

 
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 lepsze dla surowca w produkcji zwierzęcej; w sposób wyraźniejszy w stosunku pszenżyta. 
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 tu mało widoczne; w porównaniu z kukurydzą – spore. 
 

sektory relacja sezonowa ceny 
produkt zw. /pszenżyto 

zmiana wobec 
sezonu 2016/17 

relacja sezonowa ceny 
produkt zw. /pszenica 

zmiana wobec 
sezonu 2016/17 

mleczarski 2,360 +14,11 % 2,123 +10,69 % 
brojlerów kurzych 5,820 +7,22 % 5,237 +4,03 % 
mięsa indyczego 8,689 +4,85 % 7,818 +1,73 % 

wołowiny 10,616 +4,33 % 9,551 +1,22 % 
wieprzowiny 8,922 +4,07 % 8,027 +0,96 % 

 
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 (co widać od sierpnia). 


