
PASZE PRZEMYSŁOWE, A SUROWCE W PRODUKCJI ZWIERZ ĘCEJ 

=relacje cenowe sezonu 2013/14 i ostatnie tendencje= 
 
Pasze przemysłowe były ogólnie zdecydowanie tańsze, na tle poprzedniego sezonu – choć już w 
styczniu tendencja z pierwszej połowy sezonu odwróciła się. W zestawieniu z komponentami 
wysokobiałkowymi – było to dość duże względne obniżenie; na tle komponentów energetycznych – 
to spadek bardzo umiarkowany. W poszczególnych sektorach produkcji zwierzęcej obserwowano tu 
istotne różnice. Szczegóły w tabeli – w kolejności branż od największego do najmniejszego spadku 
cen pasz przemysłowych, w całym sezonie paszowym 2013/14, na tle minionego. 
 

sektor* cena ostatniego miesiąca cena sezonu 2013/14 spadek na tle sezonu 2012/13 
jajczarski 1,13-1,14 zł/kg 1,13-1,14 zł/kg 12,30 % 

brojlerów kurzych 1,44-1,45 zł/kg 1,45-1,46 zł/kg 9,20 % 
mięsa indyczego 1,51-1,52 zł/kg 1,54-1,55 zł/kg 7,93 % 

mleczarski 1,30-1,31 zł/kg 1,28-1,29 zł/kg 6,81 % 
wieprzowiny 1,68-1,69 zł/kg 1,71-1,72 zł/kg 5,75 % 

*z uwagi na specyfikę rynku pasz dla sektora wołowiny – sprawa traktowana i omawiana odrębnie 
 
Porównanie cen bieżących ze średniosezonowymi – mówi o wyraźnej tendencji spadku cen pasz dla 
indyków i trzody chlewnej – w końcu sezonu paszowego, a mniej widocznej (podobnej) tendencji 
cen pasz dla brojlerów kurzych (tendencji gospodarczo bardzo istotnej). Jednocześnie z końcem 
sezonu paszowego daje się zauważyć odwrotną tendencję cen pasz dla krów i wyjątkowo (pod tym 
względem) stabilną sytuację sektora jajczarskiego.  
Jednak o warunkach funkcjonowania pięciu sektorów (ujętych w tabeli powyżej) – więcej powiedzą 
jednoczesne tendencje w zakresie cen surowca (tabela poniżej).  

  
sektor cena ostatniego miesiąca cena sezonu 2013/14 zmiana na tle sezonu 2012/13 

jajczarski* 0,30 zł/szt. 0,30-0,31 zł/szt. -17,87 % 
brojlerów kurzych 3,85 zł/kg 3,75-3,76 zł/kg -4,07 % 
mięsa indyczego 5,94 zł/kg 5,89-5,90 zł/kg +7,02 % 

mleczarski 1,35-1,36 zł/l 1,43-1,44 zł/l +18,09 % 
wieprzowiny 5,31 zł/kg 5,28-5,29 zł/kg -3,41 % 

*na podstawie kwietnia i części sezonu 2013/14 do kwietnia 2014 włącznie 
 
Bieżący sezon zdecydowanie preferował sektory mleczarski i mięsa indyczego; w trudnej sytuacji 
stawiając stawiając sektor wieprzowiny. Sektor paszowy nie może jednak nie reagować na sygnały 
o rozwoju sytuacji na rynkach poszczególnych produktów zwierzęcych. Do zmian w sektorze jaj 
(związanych z okresem po wprowadzeniu nowych regulacji prawnych z zakresu dobrostanu niosek) 
– podejść należy wyjątkowo, zwłaszcza w sytuacji wysokiego spadku cen pasz przemysłowych dla 
niosek. To podejście będzie można zmienić w praktyce dopiero w sezonie paszowym 2014/15 – z 
uwagi na stabilniejszy rynkowo punkt odniesienia. 
O rzeczywistych możliwościach obniżenia kosztów żywienia w 5 sektorach ujętych w obu tabelach 
powyżej – więcej dowiemy się patrząc na tabelę zmiany relacji surowiec/pasza w sezonie 2013/14, 
na tle poprzedniego (poniżej). 
 

sektor relacja sezonu 2013/14 na tle sezonu 2012/13 uwagi o tendencji czerwca 
jajczarski* 0,266 -6,34 % stabilizacja 

brojlerów kurzych 2,576 +5,44 % poprawa 
mięsa indyczego 3,826 +16,26 % poprawa 

mleczarski 1,114 +26,73 % osłabienie 
wieprzowiny 3,081 +2,50 % lekka poprawa 

*z wyłączeniem maja i czerwca ze średniej ceny surowca 


