
KOMPONENTY ENERGETYCZNE PASZ, A SUROWCE W PRODUKCJI  ZWIERZ ĘCEJ 

relacje cenowe z początkiem sezonu 2014/15 – wpływające na znaczne 
obniżenie kosztów żywieniowych 

 
Ich spadek cen znacznie przewyższa – na poziomie 10% – tenże w odniesieniu do pasz przemysłowych; choć 
relacja ta w stosunku do jęczmienia zmieniła się zdecydowanie najbardziej. Opisywane zmiany nie dotyczyły 
kukurydzy, u której prawidłowości sezonowego przebiegu tendencji cenowych są swoiste i inne w stosunku 
do pozostałych komponentów energetycznych pasz. Tendencje cenowe początku sezonu 2014/15 wpływają na 
obniżenie kosztów żywieniowych jednostki surowca – w różnym jednakże stopniu, w odniesieniu do kilku 
głównych kierunków produkcji zwierzęcej. 
 
KOMPONENTY O ZNACZNYM SPADKU CEN 
Tu przewaga spadku cen jest zbliżona do 8%, na tle pasz przemysłowych – z tym, iż w pszenżycie 
jest prawie 1% mniejsza, na tle pszenicy. Obecną poprawę relacji surowców w produkcji zwierzęcej 
do ww. 2 komponentów paszowych obrazuje tabela; przy układzie sektorowym – od najbardziej ku 
najmniej preferowanej branży (przez rynek komponentów energetycznych pasz). Tutaj tendencja 
nowego sezonu paszowego, 2014/15 sprzyjała najbardziej sektorowi brojlerów kurzych, a najmniej 
mleczarskiemu. 
 

sektory relacja sezonowa ceny 
produkt zw. /pszenżyto 

zmiana na tle 
sezonu ubiegłego 

relacja sezonowa ceny 
produkt zw. /pszenica 

zmiana na tle 
sezonu ubiegłego 

brojlerów kurzych 6,826 +16,31% 5,887 +17,27% 
wieprzowiny 9,353 +13,07% 8,066 +13,99% 

mięsa indyczego 10,318 +11,86% 8,898 +12,78% 
jajczarski 0,525 +11,46% 0,452 +12,12% 
wołowiny 10,335 +8,84% 8,913 +9,73% 
mleczarski 2,351 +4,81% 2,027 +5,63% 

 
POZOSTAŁE KOMPONENTY ENERGETYCZNE 
W porównaniu z paszami przemysłowymi – skala spadku cen jęczmienia jest większa, a różnica ta 
sięga 15% na tle pasz przemysłowych. W wypadku kukurydzy cena komponentu w nowym sezonie 
(dotąd) wzrosła 6-7%, a więc ta różnica w relacji do pasz przemysłowych może sięgać nawet 10% 
(mniej) – w przypadku pasz dla brojlerów. W wypadku kukurydzy należy liczyć się z dość szybkim 
odwróceniem ww. tendencji – tak iż twierdzenie o wpływie relacji produkt zwierzęcy/kukurydza na 
rynek pasz przemysłowych (w obecnym jej wymiarze) nie ma sensu praktycznego.  
Zmianę relacji surowców w produkcji zwierzęcej do dwóch ww. komponentów obrazuje tabela – z 
układem 6 sektorów produkcji zwierzęcej, od najbardziej ku najmniej preferowanym przez rynek 
komponentów energetycznych. Tendencja nowego sezonu paszowego i tu także najmocniej sprzyja 
sektorowi brojlerów kurzych, a 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 

brojlerów kurzych 6,454 +24,59% 5,370 -2,35% 
wieprzowiny 8,844 +21,13% 7,358 -5,07% 

mięsa indyczego 9,756 +19,82% 8,081 -6,50% 
jajczarski 0,496 +19,52% 0,411 -6,80% 
wołowiny 9,773 +16,60% 8,095 -9,02% 
mleczarski 1,980 +12,27% 1,841 -12,41% 

 
To początek sezonu i choć obraz sytuacji wygląda klarownie – zmiany powinny być obserwowane 
starannie, w miarę jego postępu. Mniej znaczące żywieniowo komponenty energetyczne pasz nie 
wpływają znacząco na obraz rynku paszowego. 


