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==relacje cenowe, wg stanu po listopadzie 2013== 
 
Pasze przemysłowe są ogólnie dość zdecydowanie tańsze na tle poprzedniego sezonu i nadal tanieją 
– aczkolwiek (w porównaniu z III kwartałem) już nie tak wyraźnie. W zestawieniu z komponentami 
wysokobiałkowymi – to duże względne obniżenie; na tle komponentów energetycznych – to spadek 
bardzo umiarkowany. Niemniej tendencja spadkowa – mimo upływu 5 miesięcy sezonu paszowego 
– utrzymuje się; i są to różnice duże, w porównaniu z poprzednim sezonem. O szczegółach mówi 
tabela – z kolejnością branż: od największej do najmniejszej skali spadku cen pasz przemysłowym, 
w dotychczasowej części bieżącego sezonu paszowego, na tle poprzedniego. 
 

sektor* cena ostatniego miesiąca cena sezonu 2013/14 spadek na tle sezonu 2012/13 
jajczarski 1,10-1,11 zł/kg 1,15-1,16 zł/kg 10,48 % 

brojlerów kurzych 1,42-1,43 zł/kg 1,48-1,49 zł/kg 7,42 % 
mięsa indyczego 1,49-1,50 zł/kg 1,58-1,59 zł/kg 5,45 % 

mleczarski 1,27-1,28 zł/kg 1,31-1,32 zł/kg 4,71 % 
wieprzowiny 1,73-1,74 zł/kg 1,78-1,79 zł/kg 1,86 % 

*z uwagi na specyfikę rynku pasz dla sektora wołowiny – sprawa traktowana i omawiana odrębnie 
 
Porównanie cen bieżących ze średniosezonowymi – mówi o szczególnie wyraźnej tendencji spadku 
cen pasz dla indyków, przy jednocześnie najmniej widocznej dla trzody chlewnej. Można stworzyć 
tu pewien ranking; nawet pokusić się o wyłonienie preferencji sektora pasz, na polu wykorzystania 
zasobów; to jednak wymagałoby też uwzględnienia większej ilości czynników nań oddziałujących.  
O warunkach funkcjonowania 5 sektorów (ujętych w tabeli wyżej) – więcej powiedzą jednoczesne 
tendencje w zakresie kosztów surowca (tabela poniższa).  

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

jajczarski* 0,30-0,31 zł/szt. 0,29-0,30 zł/szt. -20,52 % 
brojlerów kurzych 3,47 zł/kg 3,89-3,90 zł/kg -0,50 % 
mięsa indyczego 6,00 zł/kg 6,16-6,17 zł/kg +11,82 % 

mleczarski 1,50-1,51 zł/l 1,38-1,39 zł/l +14,00 % 
wieprzowiny 5,47 zł/kg 5,78-5,79 zł/kg +5,58 % 

*na podstawie października i części sezonu 2013/14 do października 2013 włącznie 
 
Te z kolei zdecydowanie preferują sektor mleczarski i mięsa indyczego. Do zmian odwrotnych – w 
jajczarskim (związanych z minionym już okresem, po wprowadzeniu nowych regulacji prawnych w 
zakresie dobrostanu niosek) – podchodzić trzeba wyjątkowo, z zauważeniem zmiany tendencji (od 
września); zwłaszcza wobec sytuacji szczególnego spadku cen pasz przemysłowych dla niosek. 
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 listopada 
jajczarski* 0,252-0,253 -10,92 % dobre tempo poprawy 

brojlerów kurzych 2,620-2,621 +7,25 % osłabienie 
mięsa indyczego 3,892-3,893 +18,29 % wzmocnienie  

mleczarski 1,051-1,052 +19,68 % wyraźnie wzmocnienie 
wieprzowiny 3,234-3,235 +7,58 % wyraźnie osłabienie 

*na podstawie października i części sezonu do października 2013 
 
Widać zwłaszcza duże możliwości oddziaływania na koszty żywieniowe w sektorze jajczarskim, a 
stosunkowo ograniczone w sektorze wieprzowiny. Dodatkowo ostatnie tendencje w sektorze mleka, 
jak też mięsa indyczego – wskazują na możliwość większego oddziaływania (w ich wypadku) na 



koszty żywieniowe, w drugiej połowie sezonu – w porównaniu do sektora brojlerów kurzych. 


