
PASZE PRZEMYSŁOWE, A SUROWCE W PRODUKCJI ZWIERZ ĘCEJ 
Relacje cenowe sezonu 2014/15 najkorzystniejsze dla sektora mięsa indyczego; 

najbardziej niesprzyjające sektorowi wieprzowiny. W lutym pogorszenie relacji 
w sektorze brojlerów kurzych, a poprawa – w jajczarskim.  

 
Pasze przemysłowe były po lutym tańsze, porównywalnie na tle stanu z grudnia i stycznia – wobec 
całego poprzedniego sezonu paszowego. Na tle komponentów energetycznych – to umiarkowany 
spadek; 8-10% mniejszy. W lutym zauważa się ogólnie minimalny wzrost cen pasz przemysłowych 
– z odwrotną (też niewielką) tendencją w komponentach energetycznych. Jednak w poszczególnych 
sektorach produkcji zwierzęcej obserwuje się bardzo istotne różnice. Szczegóły w tabeli poniższej – 
w kolejności branż: od największego do najmniejszego spadku cen pasz przemysłowych, na etapie 
dotychczasowym sezonu paszowego 2014/15, na tle sezonu minionego. 
 

sektor* cena ostatniego miesiąca cena sezonu 2014/15 spadek na tle sezonu 2013/14 
mięsa indyczego 1,46-1,47 zł/kg 1,45-1,46 zł/kg 5,89 % 

jajczarski 1,08-1,09 zł/kg 1,08-1,09 zł/kg 4,23 % 
brojlerów kurzych 1,41-1,42 zł/kg 1,39-1,40 zł/kg 4,13 % 

mleczarski 1,26-1,27 zł/kg 1,24-1,25 zł/kg 3,01 % 
wieprzowiny 1,75 zł/kg 1,74-1,75 zł/kg wzrost o 1,73 % 

*z uwagi na specyfikę rynku pasz dla sektora wołowiny – sprawa traktowana i omawiana odrębnie 
 
Porównanie cen obecnych oraz minionego sezonu – mówi o wyraźnej tendencji spadku cen pasz dla 
indyków, a mniej widocznej (ale podobnej) tendencji cen pasz dla niosek i brojlerów kurzych oraz 
krów (tendencji gospodarczo bardzo istotnych wobec sytuacji na rynku światowym). Jednocześnie 
daje się zauważyć – z postępem sezonu coraz bardziej widoczną – odwrotną tendencję cen pasz dla 
trzody chlewnej. Na temat warunków funkcjonowania 5 ww. branż – więcej powiedzą jednoczesne 
tendencje cen surowca (poniżej).  

  
sektor cena ostatniego miesiąca cena sezonu 2014/15 zmiana na tle sezonu 2013/14 

mięsa indyczego 5,95 zł/kg 5,91-5,92 zł/kg +0,21 % 
jajczarski* 0,34-0,35 zł/szt. 0,32-0,33 zł/szt. +7,51 % 

brojlerów kurzych 3,45 zł/kg 3,61-3,62 zł/kg -3,75 % 
mleczarski 1,20-1,21 zł/l 1,25-1,26 zł/l -12,51 % 

wieprzowiny 4,44 zł/kg 4,60-4,61 zł/kg -12,93 % 
*z wyłączeniem stycznia i lutego  
 
Przy tym sytuacja sektora mleczarskiego wygląda specyficznie – w związku z końcem limitowania 
produkcji; z jednej strony spodziewamy się niższego kosztu żywieniowego jednostki surowca, ale z 
drugiej – niskich jego cen i ewentualnie wzrostu w roku 2015 (ograniczeń przez przemysł skutków 
obciążeń sektora z racji przekroczeń limitów w ostatnim roku kwotowym). Dotąd – w I kwartale  – 
sytuacja sektora wołowiny pośrednio działa na korzyść ograniczenia ww. problemu sektora mleka. 
Sektor paszowy nie może nie reagować na sygnały o rozwoju sytuacji na rynkach poszczególnych 
produktów zwierzęcych; i robi to wyraźnie. Rzeczywiste możliwości obniżenia kosztów żywienia w 
pięciu sektorach (ujętych w obu tabelach powyższych) – lepiej obrazuje kolejna tabela zmian relacji 
surowiec/pasza w sezonie 2014/15, na tle poprzedniego (niżej). 
 

sektor relacja sezonu 2014/15 na tle sezonu 2013/14 uwagi o tendencji lutego 
mięsa indyczego 4,074 +6,48 % stabilność 

jajczarski* 0,299 +12,41 % wyraźna poprawa 
brojlerów kurzych 2,586 +0,39 % osłabienie 

mleczarski 1,005 -9,78 % lekkie osłabienie 
wieprzowiny 2,637 -14,41 % lekkie osłabienie  

*z wyłączeniem w cenie surowca stycznia i lutego 


