
KOMPONENTY ENERGETYCZNE PASZ, A SUROWCE W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ 

====relacje cenowe, wg stanu po listopadzie 2013==== 
 
Ich spadek cen znacznie przewyższa tenże w odniesieniu do pasz przemysłowych, chociaż relacja ta 
(zgodnie z oczekiwaniami) zawęża się. O ile tendencja spadku cen pasz przemysłowych utrzymuje 
się ciągle (wyjątkiem sektor mleka – z przełamaniem tej tendencji w listopadzie) – to w wypadku 
energetycznych komponentów pasz ta tendencja została praktycznie złamana; już we wrześniu. Od 
razu należy zastrzec tu, że opisane prawidłowości nie dotyczą kukurydzy – zarówno w odniesieniu 
do skali spadku cen, jak i sezonowego przebiegu tendencji.  
 
KOMPONENTY O OGRANICZONYM SPADKU CEN 
W porównaniu z paszami przemysłowymi – skala ich spadku cen (w bieżącym sezonie) jest o kilka 
procent większa: 10-15%, na tle sezonu paszowego 2012/13. Przy czym w przypadku jęczmienia o 
ponad 3% większa – na tle kukurydzy, z sezonowym przebiegiem tendencji typowym dla innych 
energetycznych komponentów pasz; w wypadku kukurydzy – z sezonowym przebiegiem tendencji 
sobie tylko właściwym. 
Po spadku cen jęczmienia w sierpniu, na poziomie nieco ponad 21% – po listopadzie różnica spadła 
tu do poniżej 14,3%, na tle sezonu poprzedniego. W wypadku kukurydzy – odwrócenie tendencji na 
spadkową nastąpiło dopiero w sierpniu (poziom sezonu ubiegłego); tak iż dopiero spadki kolejnych 
miesięcy obniżyły ją do poziomu nieco powyżej 11% niższego – na tle sezonu poprzedniego. 
Obecną poprawę relacji surowców w produkcji zwierzęcej do ww. 2 komponentów obrazuje tabela 
– z układem sektorów produkcji zwierzęcej od najbardziej ku najmniej preferowanym przez rynek 
komponentów energetycznych pasz. 
 

sektory relacja bieżąca ceny 
produkt zw. /jęczmień 

zmiana na tle 
sezonu ubiegłego 

relacja bieżąca ceny 
produkt zw. /kukurydza 

zmiana na tle 
sezonu ubiegłego 

mleczarski 1,963 +32,99% 1,993 +28,17% 
mięsa indyczego 8,736 +30,47% 8,868 +25,66% 

wieprzowiny 8,196 +23,19% 8,320 +18,65% 
brojlerów kurzych 5,518 +16,12% 5,602 +11,84% 
W sektorze jajczarskim relacja ww. była w bieżącym sezonie nieco gorsza, na tle poprzedniego – o 
7,4 i 10,85%, odpowiednio w odniesieniu do jęczmienia i kukurydzy. 
 
KOMPONENTY O ZNACZNYM SPADKU CEN 
Tu przewaga spadku cen wynosi 10-15% na tle komponentów opisanych w punkcie poprzednim – z 
tymże w pszenżycie jest ponad 4% większa, w stosunku do pszenicy; oczywiście przy sezonowym 
przebiegiem tendencji – typowym dla większości energetycznych komponentów pasz.  
I tutaj obecną poprawę relacji surowców w produkcji zwierzęcej do ww. 2 komponentów obrazuje 
tabela – z układem sektorów produkcji zwierzęcej od najbardziej ku najmniej preferowanym przez 
rynek komponentów energetycznych pasz. 
 

sektory relacja bieżąca ceny 
produkt zw. /pszenżyto 

zmiana na tle 
sezonu ubiegłego 

relacja bieżąca ceny 
produkt zw. /pszenica 

zmiana na tle 
sezonu ubiegłego 

mleczarski 2,319 +57,65% 1,904 +48,87% 
mięsa indyczego 10,319 +54,57% 8,474 +46,10% 

wieprzowiny 9,681 +45,93% 7,950 +37,93% 
brojlerów kurzych 6,518 +37,54% 5,353 +29,99% 
Tu również w sektorze jaj relacja ww. była w bieżącym sezonie nieco lepsza, na tle poprzedniego – 
o ponad 9,9 i o prawie 3,9%, odpowiednio w odniesieniu do pszenżyta i pszenicy.  
 
Z innych komponentów – owies sytuuje się między dwoma grupami opisanymi wcześniej; żyto jest 
liderem spadkowej tendencji cen. Gospodarcze znaczenie tej informacji – z uwagi na ograniczenia 
(żywieniowe, ale też i rynkowe) zastosowania tych 2 komponentów w żywieniu – jest ograniczone. 


