
SYTUACJA W IMPORCIE ŚRUTY SOJOWEJ,  
W PORÓWNANIU Z INNYMI KOMPONENTAMI WYSOKOBIAŁKOWYMI  

=====wg stanu po lutym 2014===== 
 

Polski rynek komponentów wysokobiałkowych – od lat bazuje na imporcie; decydującym ogniwie 
zabezpieczającym funkcjonowanie głównych sektorów produkcji zwierzęcej – tak w odniesieniu do 
sektora pasz, jak też po części wysokotowarowych gospodarstw – w tym też wysokoprodukcyjnych 
mleczarskich. Początek roku 2014 przynosi stosunkowo niewielki – wybiórczy – wzrost importu tej 
kategorii surowców paszowych – z niecałych 0,39 (2013) do prawie 0,4mln ton, czyli około 2,5%. 
Dokonało się to mimo kilkunastoprocentowego spadku importu mączki rybnej, a przy minimalnym 
wzroście importu śruty sojowej i około 10%-owym śruty słonecznikowej. Zmiany cen w tabeli. 
 

komponent cena bieżąca cena sezonu ubiegłego zakres spadku 

śruta sojowa 57,08 centa/kg 57,26 centa/kg 0,62 % 

śruta słonecznikowa 22,77 centa/kg 26,51 centa/kg 14,43 % 

mączka rybna 1,52-1,53 USD/kg 1,55-1,56 USD/kg 2,45 % 

 
Jednak nie jest to pełna prawda o sytuacji na rynku komponentów wysokobiałkowych. W bieżącym 
sezonie paszowym funkcjonuje on w sytuacji dosyć niskich – na tle ubiegłego sezonu paszowego – 
cen śruty rzepakowej (w lutym 1,01-1,02zł); paszy o ograniczonym zastosowaniu (chociaż dużym) 
– w sposób naturalny bardziej liczącej się w bieżącym sezonie paszowym, drożejącej wyraźnie w 
jesieni, a zwłaszcza w lutym (12,77%) – wobec importowanych komponentów wysokobiałkowych. 
Wzrost importu dotyczy śruty sojowej, ale jest on niewielki (0,62%); przy sporej obniżce (11,11%) 
importu mączki rybnej. W praktyce w drugiej połowie sezonu paszowego wzrost importu zaczyna 
dokonywać się kosztem śruty słonecznikowej – 10,13%-owe zwiększenie z początkiem roku 2014 
na tle początku ub. r. Małe gospodarcze znaczenie mączki rybnej (ale żywieniowo bardzo istotnej) 
– utrzymuje się; w lutym – nawet pogłębia się wyraźnie. 
Trudno więc powiedzieć, by zmiany rynkowe bieżącego sezonu – naruszały w poważniejszy sposób 
równowagę rynku komponentów wysokobiałkowych, a w szczególności zagrażałaby intensyfikacji 
w produkcji zwierzęcej. Zwłaszcza iż w bieżącym sezonie rośnie (ogólnie) produkcja zwierzęca; ale 
pasz przemysłowych – jeszcze bardziej wyraźnie. 
Następna tabela obrazuje udział poszczególnych komponentów wysokobiałkowych w imporcie oraz 
tendencje w tym zakresie, na tle I półrocza 2013; inne – nie ujęte tu surowce – to 3,1% importu. 
 

komponent udział w imporcie na tle I półrocza 2013 uwagi o tendencji 
śruta sojowa 75,28 % -4,35 % lekko spadkowa 

śruta słonecznikowa 21,72 % 20,27 % silnie wzrostowa 
mączka rybna 0,43 % -6,52 % spadkowa 

 
Dla sytuacji na rynku śruty sojowej istotne są przesunięcia importu – w kierunku dostaw nie tylko z 
tańszych źródeł. Surowiec argentyński jest obecnie o 2,44% tańszy na tle ceny średniej importowej. 
 
źródło udział w imporcie na tle końca sezonu 2012/13 uwagi o ostatniej tendencji 

Argentyna 45,09 % -16,03 % w strukturze silnie spadkowa na tle stycznia 
Brazylia 14,22 % 171,37 % w strukturze nadzwyczajnie wzrostowa tle stycznia 

 
W lutym sezonie zasadnicza zmiana polegała na ogromnym zwiększeniu importu z Brazylii (mimo 
znacząco wyższych cen w stosunku do średniej importowej). Import z USA zatrzymał się. Paragwaj 
utrzymuje pozycję na polskim rynku – z udziałem około 13% i ceną minimalnie niższą od średniej 
importowej. Wzrosło natomiast w lutym mocno znaczenie importu z Rosji (ceny surowca wyższe 
od argentyńskiego, ale niższe od paragwajskiego). 


