
SYTUACJA W IMPORCIE ŚRUTY SOJOWEJ,  
W PORÓWNANIU Z INNYMI KOMPONENTAMI WYSOKOBIAŁKOWYMI  

=====wg stanu, bardzo zmienionego, po maju 2014===== 
 

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. Okres do maja 2014 roku przynosi – wobec zmiany tendencji ostatniego miesiąca – 
ogromny wzrost importu tej kategorii surowców paszowych – z poziomu 0,83-0,84 (2013) do 1,02-
1,03mln ton, tj. o około 23%. Dokonało się to w praktyce za sprawą ogromnego wzrostu importu 
śruty sojowej (66,6%) i pomimo niewielkiego wzrostu jej cen. Relatywnie wzrósł też import mączki 
rybnej (taniejącej w maju) – kosztem śruty słonecznikowej (drożejącej). Zmiany cen w tabeli.  
 

komponent cena bieżąca cena sezonu ubiegłego zakres spadku 

śruta sojowa 59,12 centa/kg 55,77 centa/kg wzrost o 6,01 % 

śruta słonecznikowa 23,73 centa/kg 27,99 centa/kg 15,22 % 

mączka rybna 1,38-1,39 USD/kg 1,57-1,58 USD/kg 12,35 % 
 
Jednak nie jest to pełna prawda o sytuacji na rynku komponentów wysokobiałkowych. W bieżącym 
sezonie paszowym funkcjonuje on w sytuacji znacznie niższych cen śruty rzepakowej (w maju 
1,06-1,07zł) – wobec ubiegłego sezonu paszowego; paszy o ograniczonym zastosowaniu (jednakże 
dużym) – w sposób naturalny bardziej liczącej się w bieżącym sezonie paszowym. Drożeje jednak 
ona wyraźnie już od jesieni, ale w szczególności od lutego – wobec importowanych komponentów 
wysokobiałkowych. Ta sytuacja na rynku śruty rzepakowej w maju – istotnie sprzyja zmianom w 
imporcie komponentów wysokobiałkowych; ilościowym zwłaszcza, ale i jakościowym. Skokowy 
wzrost poziomu importu śruty sojowej w maju – łączył się też ze wzrostem udziału mączki rybnej 
oraz spadkiem śruty słonecznikowej w strukturze polskiego importu. 
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. 
Trzeba to raczej traktować jako krok przystosowawczy – ku warunkom nowego sezonu paszowego 
2014/15, w którym zapowiadają się warunki dla rozwoju kilku sektorów produkcji zwierzęcej. 
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 4,33% importu. 
 

komponent udział w imporcie na tle I półrocza 2013 uwagi o tendencji 
śruta sojowa 71,41 % -9,26 % spadkowa 

śruta słonecznikowa 23,66 % 31,01 % silnie wzrostowa 
mączka rybna 0,60 % 30,43 % silnie wzrostowa 

 
Dla obrazu sytuacji na rynku śruty sojowej istotne są ogromne przesunięcia importu w maju – w 
kierunku zdecydowanie argentyńskim i paragwajskim, przy jednoczesnym wstrzymaniu dostaw z 
Brazylii, Boliwii i (praktycznie nadal) z USA. Dostawy europejskie – zdecydowanie droższego 
surowca dla przemysłu – relatywnie mocno spadły. Argentyńska śruta jest obecnie 2,31% tańsza na 
tle ceny średniej importowej i różnica ta w maju wzrosła na korzyść producenta argentyńskiego. 
Sytuację obrazuje poniższa tabela.  
 

źródło udział w imporcie cena bieżąca (centa/kg) uwagi o tendencji importu maja 
Argentyna 54,21 % 57,85 wyjątkowo silnie wzrostowa 
Paragwaj 10,40 % 59,43 silnie wzrostowa 
pozostałe  35,39 % 60,77-67,96 silnie spadkowa 
 


