
KOMPONENTY ENERGETYCZNE PASZ, A SUROWCE W PRODUKCJI  ZWIERZ ĘCEJ 

Relacje cenowe sezonu 2014/15 znacznie obniżające koszty żywieniowe.  
W grudniu pogorszenie pozycji sektora wieprzowiny, wobec innych branż.  
 
Ich spadek cen jest na poziomie 13%-owym, ale w porównaniu do (także taniejących) surowców w produkcji 
zwierzęcej – różnica ta jest wyraźna; na korzyść głównych sektorów produkcji zwierzęcej. W grudniu dystans 
ten utrzymywał  się – przy znaczącym wyjątku sektora wieprzowiny, z wyraźnym względnym pogorszeniem 
jego pozycji. Ogólnie tendencje cen 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 tu w granicach 15% na etapie do połowy sezonu paszowego 2014/15. Poprawę relacji 
surowców w produkcji zwierzęcej do 2 komponentów paszowych (jęczmień i pszenica) – obrazuje 
tabela, poniżej; układ sektorowy – od najbardziej do najmniej preferowanej branży (ze strony rynku 
energetycznych komponentów paszowych). Grudzień nie przynosi większych zmian sytuacji – poza 
pogorszeniem pozycji sektora wieprzowiny. W sytuacji specyficznych problemów branży mlecznej 
(ostatniego sezonu limitowania produkcji) – jej sytuacja w grudniu względnie poprawiła się; wobec 
nie tylko sektora wieprzowiny – ale i brojlerów kurzych. 
  

sektory relacja sezonu ceny 
produkt zw. /jęczmień 

zmiana wobec 
sezonu 2013/14 

relacja sezonu ceny 
produkt zw. /pszenica 

zmiana wobec 
sezonu 2013/14 

jajczarski* 0,518 +24,82% 0,492 +22,08% 
mięsa indyczego 9,704 +19,18% 9,210 +16,73% 

brojlerów kurzych 6,027 +16,35% 5,720 +13,94% 
wołowiny 9,498 +13,31% 9,014 +10,97% 

wieprzowiny 7,759 +6,27% 7,364 +4,07% 
mleczarski 2,080 +5,05% 1,974 +2,87% 

*z wyłączeniem listopada i grudnia w cenie surowca 
 
POZOSTAŁE KOMPONENTY ENERGETYCZNE 
Ceny ich spadały w granicach 12-13%, na obecnym etapie sezonu paszowego – od listopada już bez 
wyraźniejszej różnicy na korzyść pszenżyta. Poprawę relacji surowców w produkcji zwierzęcej – 
do dwóch komponentów paszowych, o mniejszym spadku cen – zestawia tabela, niżej; w układzie 
sektorów – ponownie – od najbardziej do najmniej preferowanej branży (przez rynek komponentów 
energetycznych pasz). Układ branż tutaj podobny jak w tabeli wcześniej podanej. Specyficzna jest 
pozycja sektora mleka – gdzie spadki cen surowca i tych 2 komponentów energetycznych pasz są 
(jak do połowy sezonu paszowego 2014/15) porównywalne; sektor ten stoi jednak przed zadaniem 
sprostania obciążeniu związanemu z końcem limitów produkcyjnych. 
 

sektory relacja sezonowa ceny 
produkt zw. /pszenżyto 

zmiana na tle 
sezonu ubiegłego 

relacja sezonowa ceny 
produkt zw. /kukurydza 

zmiana na tle 
sezonu ubiegłego 

jajczarski* 0,561 +19,11% 0,537 +21,77% 
mięsa indyczego 10,507 +13,91% 10,059 +16,39% 

brojlerów kurzych 6,526 +11,19% 6,248 +13,62% 
wołowiny 10,283 +8,29% 9,845 +10,64% 

wieprzowiny 8,401 +1,56% 8,043 +3,77% 
mleczarski 2,252 +0,40% 2,156 +2,57% 

*z wyłączeniem listopada i grudnia 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 
oraz kukurydzy. Można przypuszczać, że w sezonie 2014/15 będą one stracić na znaczeniu; z racji 
relatywnie droższej substytucji żywieniowej – z ich udziałem – na tle sezonu paszowego 2013/14. 


