
Specyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny 
 

Z bardzo szczupłego rynku – poziom 2% w strukturze krajowych pasz przemysłowych – wyłączone zostały 
pasze dla cieląt; specyficzne, ale bez porównania droższe – nie tylko wobec pasz dla opasów. Konieczny to 
zabieg z uwagi na opis stanu i tendencji rynku – w sposób rzeczywiście związany z warunkami żywieniowymi 
w sektorze wołowiny; od strony wpływu na koszt żywieniowy jednostki surowca. W ostatnich trzech sezonach 
rynek pasz przemysłowych dla opasów szczuplał jeszcze – na tle rynku pasz dla cieląt; przy czym w sezonie 
2014/15 zdaje się rysować tendencja odwrotna. Po październiku 2014 to uszczuplenie było jeszcze nawet 
wyraźniejsze niż w sezonie ubiegłym, ale od listopada zastępuje je wzrost – po grudniu o 0,6% w strukturze, 
wobec sezonu 2013/14. Ten wzrost jednak zdecydowanie przyspieszył – w styczniu – do poziomu 2,2%. 
 
W sytuacji pewnego, ogólnie wyraźnego spadku cen pasz przemysłowych w sezonie 2014/15 – ich ceny dla 
sektora wołowiny również spadły; co jest godne uwagi – wobec równoczesnego wzrostu (niewielkiego, ale 
narastającego wzrostu) cen pasz dla trzody chlewnej; obecnie w zakresie 1,7%. Spadek cen pasz dla sektora 
wołowiny – obecnie 2,65% – miał miejsce za sprawą pasz dla cieląt – przynajmniej z początkiem sezonu; 
relatywnie tańszy odchów – na tle warunków sezonu ubiegłego – ma swoje znaczenie i wpływa na obniżkę 
kosztu jednostkowego surowca w branży. Ponieważ w sektorze wołowiny możliwości ograniczenia zużycia 
pasz przemysłowych wyraźnie przewyższają analogiczne w mleczarskim – niewielka różnica w zakresie 
spadku cen pasz przemysłowych dla krów i opasów, na korzyść pierwszych (0,6-0,7%) – pozwala określić 
możliwości obniżenia kosztu żywieniowego w mleka i wołowiny jako porównywalne. W sektorze wołowiny 
– od listopada, grudnia, zwłaszcza stycznia – wyraźnie widoczniejsze jest obniżenie kosztu żywieniowego 
surowca. Chcąc rzecz nieco urealnić – trzeba wspomnieć o związku obu sektorów; wynikłym z pochodzenia 
kluczowej części żywca wołowego z gospodarstw mleczarskich – przy produkcji surowca dla przemysłu 
mleczarskiego oraz mięsnego łącznie, na bazie PHF. Ostatnie zmiany rynku pasz dla opasów wpłyną na 
ograniczenie problemu obciążeń gospodarstw mleczarskich skutkami ostatniego roku kwotowania produkcji. 
 
CHARAKTERYSTYKA RYNKU W SEZONIE PASZOWYM 2014/15 
Ujmuje ona jego wielkość, podział, średnie ceny pasz w grupach oraz ewolucję – w kilku ostatnich sezonach 
paszowych. Dane wyjściowe do charakterystyki prezentuje poniższa tabela. 
 
lp sezon 

paszowy 
udział sektora wołowiny 

w rynku pasz 
z tego pasz 

dla opasów* 
cena pasz w sektorze 

wołowiny (zł/kg) 
z tego pasz 

dla opasów* 
1 2011/12 1,73% 47,59% 2,06-2,07 71,56% 
2 2012/13 1,86% 47,40% 2,21-2,22 76,09% 
3 2013/14 1,83% 47,33% 2,27-2,28 76,43% 
4 2014/15 2,00%**  48,37% 2,21-2,22 77,96% 
*sektor wołowiny=100 
**szacunek, z uwzględnieniem udziału pasz dla bydła w całym ich rynku na poziomie sezonu 2013/14 
 
Obserwowane w bieżącym sezonie paszowym zmiany – można próbować ująć w kilku punktach: 
1/ utrzymujący się mały – nieco rosnący – udział sektora wołowiny w krajowym rynku pasz przemysłowych; 
przy bardzo dużej tendencji wzrostowej całego rynku paszowego, 
2/ spadek cen pasz dla sektora wołowiny – zauważalny szczególnie ostatnio (zakres 2 i pół do 3%); jednak 
sytuacja zdecydowanie się poprawiła na tle sezonu poprzedniego – dając możliwości obniżenia kosztu 
żywieniowego jednostki surowca; możliwości – na tle sezonu paszowego 2013/14 – wyraźne, zwłaszcza iż: 
patrz informacja w punkcie 3, 
3/ obserwowany w sezonie 2014/15 spadek cen pasz dla sektora wołowiny – ogólnie ma miejsce w wyraźnie 
większym stopniu za sprawą segmentu pasz dla cieląt; lecz od września widać relatywne obniżenie cen pasz 
dla opasów (utrwalone w dalszym ciągu sezonu) – wyraźne na tle całości pasz dla sektora wołowiny,  
4/ od IV kwartału 2014 popyt na pasze dla opasów zdaje się wyraźnie rosnąć – ale z szczególności widać to I 
kwartale 2015; sektor mięsny zdaje się ten kierunek zmian umacniać. 
 Wobec obserwowanych tendencji rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny sezonu 2014/15 – 
zdecydowanie rośnie znaczenie racjonalizacji żywienia opasów paszami z gospodarstwa. Będzie to pewnie 
dotyczyć sezonu 2014/15, jak i  następnego; zwłaszcza w okolicznościach zakończenia limitowania produkcji 
mleka oraz związanego z tym obciążenia sektora mleka (też wołowiny) skutkami ostatniego roku kwotowego 
– gdy będą się liczyć wszelkie drogi obniżki kosztu i racjonalne uzupełnienie dawek paszami przemysłowymi. 


