
Specyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny 
 

Z bardzo szczupłego rynku – poniżej 2% w strukturze krajowych pasz przemysłowych – wyłączone 
zostały pasze dla cieląt; specyficzne i bez porównania droższe – nie tylko na tle pasz dla opasów. 
To zabieg konieczny z uwagi na opis stanu i tendencji rynku – w sposób rzeczywiście związany z 
warunkami żywieniowymi dla sektora wołowiny; od strony wpływu na koszt żywieniowy jednostki 
surowca. W ostatnich 2 sezonach rynek pasz przemysłowych dla opasów szczupleje jeszcze – na tle 
rynku pasz dla cieląt; przy czym w sezonie 2012/13 był to nieznaczny spadek w strukturze (0,4%), a 
w bieżącym spadek, o 0,15% – jest zdecydowanie mniej wyraźny na tle ubiegłosezonowego.  
 
Równolegle – pomimo znacznego, ogólnego spadku cen pasz przemysłowych w sezonie 2013/14 – 
ich ceny dla sektora wołowiny poszły w górę; w stopniu niewielkim za sprawą pasz dla cieląt, ale 
przede wszystkim w dużym związku z paszami dla opasów. Reakcję taką można byłoby określić 
jako dostosowanie naturalne sektora pasz do mniejszej zależności gospodarstw specjalizujących się 
w chowie zwierząt żywionych paszami objętościowymi od jego produktów, ale w rzeczywistości tą 
reakcję (określoną: naturalna) – uzupełnia także drugi element: rynkowe dostosowanie do obecnego 
stanu perspektyw rozwoju poszczególnych branż produkcji zwierzęcej. Gdyby go nie było – przede 
wszystkim sektor mleka nie zyskiwałby na warunkach prowadzenia swej działalności tak mocno –
wobec sektora wieprzowiny, gdzie przecież odsetek pasz przemysłowych w dawce jest duży (na tle  
mleczarskiego).  
Natomiast realna możliwość ograniczenia zużycia pasz przemysłowych w sektorze wołowiny – na 
tyle przewyższa analogiczną w mleczarskim, że stwierdzenie iż w warunkach sezonu paszowego 
2013/14 możliwości prowadzenia działalności w sektorze wołowiny wyraźnie się pogorszyły, w 
porównaniu z mleczarskim – byłoby ryzykiem. Aby sprawę skomplikować jeszcze bardziej (i także 
urealnić) – trzeba wspomnieć o związkach obu ww. sektorów; wynikłych z pochodzenia kluczowej 
części krajowego żywca wołowego z gospodarstw mlecznych – z produkcją surowca dla przemysłu 
mleczarskiego i mięsnego jednocześnie, na bazie obór utrzymujących PHF-a.     
 
CHARAKTERYSTYKA RYNKU W SEZONIE PASZOWYM 2013/14 
Ujmuje jego wielkość, podział, średnie ceny w grupach i jego ewolucję w kilku ostatnich sezonach 
paszowych. Dane wyjściowe do charakterystyki prezentuje poniższa tabela. 
 
lp sezon 

paszowy 
udział sektora wołowiny 

w rynku pasz 
z tego pasz 

dla opasów* 
cena pasz w sektorze 

wołowiny (zł/kg) 
z tego pasz 

dla opasów* 
1 2011/12 1,73% 47,59% 2,06-2,07 71,56% 
2 2012/13 1,86% 47,40% 2,21-2,22 76,09% 
3 2013/14 1,83% 47,33% 2,27-2,28 76,43% 
*sektor wołowiny=100 
 
Obserwowane w bieżącym sezonie paszowym zmiany – można próbować ująć w kilku punktach: 
1/ malejący udział sektora wołowiny (w II połowie sezonu ten udział wyraźnie wzrósł) w krajowym 
rynku pasz przemysłowych – przy bardzo dużej tendencji wzrostowej całego rynku (13,9-14,0%),  
2/ przy spadku udziału pasz dla opasów w segmencie pasz dla sektora wołowiny – zmiana w p.1 nie 
dotykała pasz dla cieląt (lub obejmowała je tylko w niewielkim stopniu), 
3/ wzrost cen pasz dla sektora wołowiny jest wprawdzie zauważalny, ale po pierwsze znacznie – na 
tle sezonu 2012/13 (wobec poprzedniego) mniejszy, a po drugie – relacja ww. w II połowie sezonu 
zdecydowanie się poprawiła w stosunku do sezonu 2012/13, 
4/ obserwowany w sezonie 2013/14 wzrost cen pasz dla sektora wołowiny – miał miejsce ogólnie w 
wyraźnie większym stopniu za sprawą segmentu pasz dla opasów. 
Wobec obserwowanych tendencji rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny sezonu 2013/14 
– zdecydowanie rośnie znaczenie racjonalizacji żywienia opasów paszami z gospodarstwa. Będzie 
ono zapewne dotyczyć sezonu 2014/15 – i to być może w jeszcze większym stopniu. 


