
KOMPONENTY ENERGETYCZNE PASZ, A SUROWCE W PRODUKCJI  ZWIERZ ĘCEJ 

Relacje cenowe sezonu 2014/15 znacznie obniżające koszty żywieniowe. 
Duże zmiany października; w tym zwłaszcza mocne pogorszenie pozycji 

sektora wieprzowiny, wobec pozostałych branż – szczególnie jajczarskiej.  
 
Ich spadek cen przekracza wyraźnie 10%, ale w porównaniu do (również taniejących) surowców w produkcji 
zwierzęcej – różnica ta jest wyraźna; na poziomie 5%. W październiku ogólnie dystans ten rósł na korzyść 
głównych branż produkcji zwierzęcej – przy znaczącym wyjątku sektora wieprzowiny. Tendencje cenowe 
sezonu 2014/15 wpływają na obniżenie kosztów żywieniowych jednostki surowca; jednak w bardzo różnym 
stopniu, w odniesieniu do kilku głównych kierunków produkcji zwierzęcej. 
 
KOMPONENTY O ZNACZNYM SPADKU CEN 
Wynoszącym 15-16% na tym etapie sezonu paszowego 2014/15 – przy wyraźnej stabilnej tendencji 
w wypadku jęczmienia i równie wyraźnej, spadkowej – w odniesieniu do pszenicy. Poprawę relacji 
surowców w produkcji zwierzęcej – do dwóch komponentów paszowych, o znacznym spadku cen – 
obrazuje tabela, poniżej; w układzie sektorowym – od najbardziej do najmniej preferowanej branży 
(przez rynek komponentów energetycznych pasz). Październik przyniósł tu awans sektorowi jaj – z 
pozycji trzeciej na pierwszą, a degradację (z czwartej na piątą pozycję) sektorowi wieprzowiny. 
 

sektory relacja sezonu ceny 
produkt zw. /jęczmień 

zmiana wobec 
sezonu 2013/14 

relacja sezonu ceny 
produkt zw. /pszenica 

zmiana wobec 
sezonu 2013/14 

jajczarski* 0,501 +20,72% 0,484 +20,10% 
brojlerów kurzych 6,166 +19,03% 5,960 +18,73% 
mięsa indyczego 9,630 +18,28% 9,307 +17,96% 

wołowiny 9,519 +13,56% 9,200 +13,26% 
wieprzowiny 8,100 +10,94% 7,829 +10,64% 
mleczarski 2,090 +5,56% 2,020 +5,26% 

*z wyłączeniem września i października w cenie surowca 
 
POZOSTAŁE KOMPONENTY ENERGETYCZNE 
Ceny ich spadały o 5-11%, na tym etapie sezonu paszowego – przy wyraźnej stabilnej tendencji w 
wypadku pszenżyta i równie wyraźnej, spadkowej – w odniesieniu do kukurydzy. Około 5%-owa 
przewaga spadku cen pszenżyta, wobec kukurydzy – na tym etapie sezonu 2014/15 – jest w skali 
sezonu raczej nie do utrzymania; to jednak wyjaśnią kolejne miesiące. Poprawę relacji surowców w 
produkcji zwierzęcej – do dwóch komponentów paszowych, o mniejszym spadku cen – zestawia 
tabela, poniżej; w układzie sektorowym – od najbardziej do najmniej preferowanej branży (przez 
rynek komponentów energetycznych pasz). Układ branż tu podobny jak w tabeli wcześniej podanej. 
Specyficzna jest pozycja sektora mleka – gdzie spadki cen surowca i komponentów energetycznych 
pasz są porównywalne; sektor ten ma sprostać obciążeniu związanemu z końcem limitów produkcji.  
 

sektory relacja sezonowa ceny 
produkt zw. /pszenżyto 

zmiana na tle 
sezonu ubiegłego 

relacja sezonowa ceny 
produkt zw. /kukurydza 

zmiana na tle 
sezonu ubiegłego 

jajczarski* 0,538 +14,23% 0,477 +8,16% 
brojlerów kurzych 6,623 +12,85% 5,870 +6,75% 
mięsa indyczego 10,343 +12,13% 9,165 +6,04% 

wołowiny 10,224 +7,67% 9,060 +1,82% 
wieprzowiny 8,700 +5,17% 7,710 -0,53% 
mleczarski 2,245 +0,09% 1,989 -5,38% 

*z wyłączeniem września i października w cenie surowca 
 
Mniej znaczące żywieniowo komponenty energetyczne nie wpływają specjalnie na stan rynku pasz 
– szczególnie, że spadki ich cen w bieżącym sezonie nie są duże; nawet w stosunku do pszenżyta. 
Można przypuszczać, że w sezonie 2014/15 będą stracić na znaczeniu; zwłaszcza żyto. 


