
KOMPONENTY ENERGETYCZNE PASZ, A SUROWCE W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ 

===relacje cenowe sezonu 2013/14 i ostatnie tendencje=== 
 
Ich spadek cen znacznie przewyższa tenże w odniesieniu do pasz przemysłowych, chociaż relacja ta zawężała 
się w miarę upływu czasu; tak iż w przekroju całego sezonu komponenty o ograniczonym spadku cen staniały 
porównywalnie do pasz przemysłowych dla niosek (najwyższy spadek cen w sezonie 2013/14). Gdy ogólna 
tendencja spadku cen pasz przemysłowych utrzymywała się do grudnia (wyjątek pasz dla krów – złamanie 
tendencji w listopadzie) – to w wypadku energetycznych komponentów pasz ta tendencja została praktycznie 
złamana we wrześniu. Opisane prawidłowości w sezonowym przebiegu tendencji nie dotyczyły kukurydzy. 
 
KOMPONENTY O OGRANICZONYM SPADKU CEN 
W porównaniu z paszami przemysłowymi – skala spadku ich cen jest większa w ciągu sezonu, ale 
ta różnica nie przekraczała 5%.  W wypadku jęczmienia – cena komponentu w sezonie 2013/14 
spadła o niecałe 12%, a więc ta różnica wynosiła nawet 0,2% mniej – na tle spadku cen pasz dla 
niosek. Przy spadku cen jęczmienia w sierpniu 2013 (na poziomie 21-22%) – ta różnica spadała do 
kwietnia (niżej 11,7%) i w końcu sezonu znów nieco wzrosła. W wypadku kukurydzy – odwrócenie 
tendencji – na spadkową – nastąpiło dopiero w sierpniu (poziom sezonu ubiegłego); tak iż dopiero 
spadki kolejnych miesięcy obniżyły cenę znacznie – przy maksimum spadku w marcu (13,35%), a 
obniżeniu różnicy w końcu sezonu. Spadek sezonu: 12,6% – był wyższy w stosunku do jęczmienia. 
Sezonową poprawę relacji surowców w produkcji zwierzęcej do ww. komponentów obrazuje tabela 
– z układem sektorów produkcji zwierzęcej od najbardziej ku najmniej preferowanym przez rynek 
komponentów energetycznych. Tendencja końca sezonu najbardziej sprzyjała sektorowi brojlerów 
kurzych; znacznie mniej sektorowi mięsa indyczego, a zdecydowanie najmniej – mleczarskiemu.    
 

sektory relacja sezonowa ceny 
produkt zw. /jęczmień 

zmiana na tle 
sezonu ubiegłego 

relacja sezonowa ceny 
produkt zw. /kukurydza 

zmiana na tle 
sezonu ubiegłego 

mleczarski 1,980 +34,15% 2,102 +35,18% 
mięsa indyczego 8,142 +21,59% 8,643 +22,47% 

wieprzowiny 7,301 +9,74% 7,751 +10,54% 
brojlerów kurzych 5,180 +8,98% 5,499 +9,78% 
W sektorze jaj relacja ww. była w bieżącym sezonie nieco gorsza, na tle 2012/13 – o 6,73 i 6,17% 
(po wyłączeniu czerwca ze średniej ceny surowca), stosownie dla jęczmienia i kukurydzy. Oznacza 
to minimalną poprawę relacji w wypadku jęczmienia i pogorszenie tejże w wypadku kukurydzy – na 
koniec sezonu paszowego. 
 
KOMPONENTY O ZNACZNYM SPADKU CEN 
Tu przewaga spadku cen wynosi 9-11%, na tle komponentów opisanych w punkcie poprzednim – z 
tym, iż w pszenżycie jest ona 1-1,5% większa, wobec pszenicy. Obecną poprawę relacji surowców 
w produkcji zwierzęcej do ww. dwóch komponentów obrazuje tabela; przy układzie sektorowym od 
najbardziej ku najmniej preferowanej branży (przez rynek komponentów energetycznych pasz). Tu 
tendencja końca sezonu sprzyjała mocno sektorowi brojlerów kurzych, ale najmniej – wieprzowiny. 
 

sektory relacja sezonowa ceny 
produkt zw. /pszenżyto 

zmiana na tle 
sezonu ubiegłego 

relacja sezonowa ceny 
produkt zw. /pszenica 

zmiana na tle 
sezonu ubiegłego 

mleczarski 2,243 +52,48% 1,919 +50,04% 
mięsa indyczego 9,224 +38,17% 7,890 +36,01% 

wieprzowiny 8,272 +24,69% 7,076 +22,76% 
brojlerów kurzych 5,869 +23,84% 5,020 +21,90% 
Tu także w sektorze jaj relacja ww. była w bieżącym sezonie wyraźnie lepsza wobec poprzedniego – 
o 6,08% (pszenżyto) i 4,40% (pszenica); to stany po wyłączeniu czerwca ze średniej ceny surowca. 
 
Z innych komponentów – owies sytuuje się bliżej grupy opisanej wcześniej (jako pierwsza), a żyto 
jest liderem w spadkowej tendencji cen. Gospodarcze znaczenie tych 2 komponentów jest mniejsze 
– z uwagi na ograniczenia żywieniowe, ale też i rynkowe – w ich praktycznym zastosowaniu. 


