
KOMPONENTY ENERGETYCZNE PASZ, A SUROWCE W PRODUKCJI  ZWIERZ ĘCEJ 

relacje cenowe sezonu 2014/15 znacznie obniżające koszty żywieniowe – po 
sierpniu preferujące sektor mięsa indyczego wobec sektora wieprzowiny 

 
Ich spadek cen przewyższa – na poziomie powyżej 10% – tenże w odniesieniu do pasz przemysłowych; w 
sierpniu relacja ta prawie nie zmieniła się, w stosunku do stanu po lipcu. 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 na poziomie 8-10%, wobec pasz przemysłowych – tyle że jest ponad 
2% niższa w pszenżycie, w porównaniu z pszenicą. 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). 
Tendencja sezonu paszowego 2014/15 sprzyja najbardziej sektorowi brojlerów kurzych, a najmniej 
mleczarskiemu. Tendencja sierpnia spowodowała poprawę warunków gospodarowania – związaną 
z obniżeniem kosztu żywieniowego – w sektorze mięsa indyczego, przy jednoczesnym pogorszeniu 
tychże w sektorze wieprzowiny (zmiana na pozycjach 2 i 3 obu branż w tabeli). 
 

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 6,947 +18,83% 6,041 +20,34% 
mięsa indyczego 10,404 +12,79% 9,047 +14,66% 

wieprzowiny 9,316 +12,62% 8,101 +14,49% 
jajczarski 0,529 +12,31% 0,460 +14,14% 
wołowiny 10,519 +10,77% 9,146 +12,54% 
mleczarski 2,322 +3,52% 2,019 +5,21% 

 
POZOSTAŁE KOMPONENTY ENERGETYCZNE 
W porównaniu z paszami przemysłowymi – skala spadku cen jęczmienia jest większa, a różnica ta 
sięga 12-13% na tle pasz przemysłowych. W przypadku kukurydzy cena komponentu w nowym 
sezonie (dotąd) wzrosła blisko 8%, a więc ta różnica w relacji do pasz przemysłowych może sięgać 
nawet 10-11% (mniej) – w przypadku pasz dla brojlerów. W wypadku kukurydzy należy liczyć się 
z 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. Przy czym zmiany sierpnia zdecydowanie 
pogarszają pozycję sektora wieprzowiny – na tle wołowiny i 3 branż drobiarskich.  
 

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 6,434 +24,21% 5,327 -3,13% 
mięsa indyczego 9,636 +18,35% 7,978 -7,69% 

wieprzowiny 8,629 +18,19% 7,114 -7,83% 
jajczarski 0,490 +18,07% 0,406 -7,93% 
wołowiny 9,742 +16,23% 8,066 -9,35% 
mleczarski 2,150 +8,59% 1,780 -15,32% 

 
Mniej znaczące żywieniowo komponenty energetyczne nie wpływają na stan rynku paszowego. 


