
KOMPONENTY ENERGETYCZNE PASZ, A SUROWCE W PRODUKCJI  ZWIERZ ĘCEJ 

Relacje cenowe sezonu 2014/15 znacznie obniżające koszty żywieniowe. 
Wrzesień pogarsza pozycję sektora wieprzowiny wobec pozostałych branż  

 
Ich spadek cen przewyższa – na poziomie 9% – tenże w odniesieniu do pasz przemysłowych; po wrześniu ta 
relacja nieco zmieniła się – na korzyść pasz przemysłowych, w stosunku do stanu z sierpnia. Opisywane tutaj 
zmiany nie dotyczyły kukurydzy, u której występują swoiste prawidłowości sezonowego przebiegu tendencji 
cen. Jak dotąd – tendencje cenowe sezonu 2014/15 wpływają na obniżenie kosztów żywieniowych jednostki 
surowca; jednak w różnym stopniu, w odniesieniu do kilku głównych kierunków produkcji zwierzęcej. 
 
KOMPONENTY O ZNACZNYM SPADKU CEN 
Tu przewaga spadku cen jest na poziomie 12%, wobec pasz przemysłowych – tyle że tym razem nie 
jest najwyższa (wśród kluczowych komponentów energetycznych) w pszenżycie (jak w poprzednim 
sezonie), ale po stronie jęczmienia. Poprawę (w dotychczasowej części sezonu paszowego 2014/15) 
relacji surowców w produkcji zwierzęcej – do 2 komponentów paszowych, o znacznym spadku cen 
– obrazuje tabela, niżej; w układzie sektorowym – od najbardziej do najmniej preferowanej branży 
(przez rynek komponentów energetycznych pasz). Tendencja nowego sezonu paszowego, 2014/15 
najmocniej sprzyja sektorowi brojlerów kurzych, a wyraźnie najmniej mleczarskiemu. Przy czym 
zmiany września dość zdecydowanie pogarszają pozycję sektora wieprzowiny – wobec wszystkich 
pięciu pozostałych branż; zwłaszcza zaś mięsa indyczego oraz jaj. 
 

sektory relacja sezonu ceny 
produkt zw. /jęczmień 

zmiana wobec 
sezonu 2013/14 

relacja sezonu ceny 
produkt zw. /pszenica 

zmiana wobec 
sezonu 2013/14 

brojlerów kurzych 6,309 +20,83% 5,975 +19,02% 
mięsa indyczego 9,615 +18,09% 9,107 +15,42% 

jajczarski 0,489 +17,83% 0,463 +14,89% 
wieprzowiny 8,425 +15,40% 7,980 +12,78% 

wołowiny 9,662 +15,27% 9,151 +12,66% 
mleczarski 2,111 +6,62% 2,000 +4,22% 

 
POZOSTAŁE KOMPONENTY ENERGETYCZNE 
W porównaniu z paszami przemysłowymi – skala spadku cen pszenżyta jest większa; różnica ta po 
wrześniu sięga 7%, na tle pasz przemysłowych. W przypadku kukurydzy – po wrześniu – skala 
spadku jest niższa o ponad 3%, wobec pszenżyta; choć różnica ta może zmaleć wraz z postępem 
sezonu paszowego. Zmianę relacji surowców w produkcji zwierzęcej do dwóch ww. komponentów 
obrazuje tabela – przy układzie sektorowym, od najbardziej ku najmniej preferowanym przez rynek 
komponentów energetycznych. Wrześniowy spadek cen kukurydzy nie spowodował jeszcze łącznie 
obniżenia ich, w nowym sezonie paszowym – do poziomu poprzedniego sezonu (lub niżej). Zmiany 
września, w zakresie pozostałe komponenty energetyczne – nie odbiegają od opisanych wcześniej, 
w części komponenty o znacznym spadku cen, w sezonie 2014/15. 
 

sektory relacja sezonowa ceny 
produkt zw. /pszenżyto 

zmiana na tle 
sezonu ubiegłego 

relacja sezonowa ceny 
produkt zw. /kukurydza 

zmiana na tle 
sezonu ubiegłego 

brojlerów kurzych 6,780 +15,52% 5,481 -0,33% 
mięsa indyczego 10,334 +12,03% 8,354 -3,34% 

jajczarski 0,526 +11,68% 0,425 -3,63% 
wieprzowiny 9,054 +9,45% 7,319 -5,57% 

wołowiny 10,384 +9,35% 8,394 -5,66% 
mleczarski 2,322 +8,59% 1,834 -12,75% 

 
Mniej znaczące żywieniowo komponenty energetyczne nie wpływają znacząco na stan rynku pasz – 
szczególnie że spadki ich cen w bieżącym sezonie nie są zbyt duże; nawet wobec pszenżyta. Można 
przypuszczać, że w sezonie 2014/15 będą stracić na znaczeniu; zwłaszcza żyto. 


