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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. I kwartał 2014 roku przynosi – po zmianie tendencji w marcu – spadek importu tej 
kategorii surowców paszowych – z poziomu 0,59-0,60 (2013) do 0,51-0,52mln ton, tj. około 13,4%. 
Dokonało się to mimo znacznego wzrostu importu mączki rybnej w marcu i przede wszystkim 
śruty słonecznikowej. Zmiany cen w tabeli. Od marca w wypadku śruty sojowej widać – pierwszy 
raz w bieżącym sezonie – mały wzrost, ale jednocześnie wyraźniejszy spadek cen mączki rybnej. 
 

komponent cena bieżąca cena sezonu ubiegłego zakres spadku 

śruta sojowa 57,94 centa/kg 56,48 centa/kg wzrost o 2,58 % 

śruta słonecznikowa 22,79 centa/kg 27,11 centa/kg 15,94 % 

mączka rybna 1,48-1,49 USD/kg 1,56-1,57 USD/kg 5,64 % 

 
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 (luty i marzec 1,01-1,02zł); paszy o ograniczonym zastosowaniu (ale 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. 
Przy stabilne sytuacji na rynku śruty rzepakowej – marzec przynosi istotne zmiany całego importu 
komponentów wysokobiałkowych; ilościowe i jakościowe. Spadek – zapewne przejściowy (mając 
na względzie prognozy dla sektora paszowego na dość długi okres) – łączył się marcu z obniżeniem 
z ponad ¾ do niecałych 69% udziału śruty sojowej w strukturze importu, a jednocześnie bardzo 
znacznym wzrostem mączki rybnej, a zwłaszcza śruty słonecznikowej. 
Trudno mówić o trwalszym wpływie ostatnich zmian na rynek paszowy. 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 4,16% importu. 
 

komponent udział w imporcie na tle I półrocza 2013 uwagi o tendencji 
śruta sojowa 68,78 % -12,60 % spadkowa 

śruta słonecznikowa 26,45 % 46,46 % silnie wzrostowa 
mączka rybna 0,61 % 32,61 % silnie wzrostowa 

 
Dla sytuacji na rynku śruty sojowej istotne są przesunięcia importu – w marcu zdecydowanie w 
kierunku dostaw z tańszych źródeł; argentyńskiego i rosyjskiego. Surowiec argentyński jest obecnie 
o półtora procenta tańszy na tle ceny średniej importowej; rosyjski o kolejny procent od tegoż. W 
sytuacji nieco niższych cen od średniej importowej surowca paragwajskiego – marzec przyniósł 
zrozumiałe zatrzymanie importu z Brazylii. Sytuację tą obrazuje poniższa tabela. 
 
źródło udział w imporcie cena bieżąca (centa/kg) uwagi o marcowej tendencji importu 

Argentyna 51,62 % 57,07 wzrostowa 
Rosja 16,28 % 56,48 silnie wzrostowa 

Paragwaj 12,22 % 57,60 względnie stabilna 
Brazylia 11,99 % 61,58 wstrzymanie 

 


