
KOMPONENTY ENERGETYCZNE PASZ, A SUROWCE W PRODUKCJI  ZWIERZ ĘCEJ 

Relacje cen sezonu 2014/15 wyraźnie obniżające koszty żywieniowe.  
W lutym poprawa pozycji sektorów jajczarskiego, ale też wołowiny – 

względem pozostałych branż, a zwłaszcza – brojlerów kurzych.  
 
Ich spadek cen jest na poziomie kilkunastoprocentowym, ale w porównaniu do (także taniejących) surowców 
w produkcji zwierzęcej – różnica ta jest wyraźna; na korzyść głównych sektorów produkcji zwierzęcej. W 
lutym dystans ten utrzymywał  się – przy znaczącym wyjątku sektora wieprzowiny, z dalszym względnym 
pogorszeniem jego pozycji. Ogólnie tendencje cenowe sezonu 2014/15 wpływają na obniżenie żywieniowych 
kosztów jednostki surowca; jednak w bardzo różnym stopniu – w odniesieniu do kilku głównych kierunków 
produkcji zwierzęcej. 
 
KOMPONENTY O ZNACZNYM SPADKU CEN 
Wynoszącym tutaj w granicach 15-16% – na etapie do lutego sezonu paszowego 2014/15. Poprawę 
relacji surowców w produkcji zwierzęcej do 2 komponentów paszowych (kukurydza i jęczmień) – 
obrazuje tabela, niżej; układ sektorowy – od najbardziej do najmniej preferowanej branży (ze strony 
rynku energetycznych komponentów paszowych). Przewaga poprawy relacji względem jęczmienia 
– na tle wzrostu relacji wobec kukurydzy – jest nieznaczna, ale widoczna. 
 

sektory relacja sezonu ceny 
produkt zw. /kukurydza 

zmiana wobec 
sezonu 2013/14 

relacja sezonu ceny 
produkt zw. /jęczmień 

zmiana wobec 
sezonu 2013/14 

jajczarski* 0,559 +26,76% 0,528 +27,23% 
mięsa indyczego 10,207 +18,10% 9,641 +18,41% 

wołowiny 10,117 +13,70% 9,556 +14,01% 
brojlerów kurzych 6,237 +13,42% 5,891 +13,73% 

mleczarski 2,167 +3,09% 2,047 +3,38% 
wieprzowiny 7,953 +2,61% 7,512 +2,89% 

*z wyłączeniem stycznia i lutego w cenie surowca 
 
POZOSTAŁE KOMPONENTY ENERGETYCZNE 
Ceny ich spadały w granicach 11-12%, na tym etapie sezonu paszowego. Poprawę relacji surowców 
w produkcji zwierzęcej – do dwóch komponentów paszowych, o mniejszym spadku cen – zestawia 
tabela, poniżej; z układem sektorów – ponownie – od najbardziej do najmniej preferowanej branży 
(przez rynek komponentów energetycznych pasz). Układ branż jest podobny jak w tabeli wcześniej 
podanej. Specyficzna jest pozycja sektora mleka – gdzie spadki cen surowca i dwu komponentów 
energetycznych pasz są (jak do lutego bieżącego sezonu paszowego) porównywalne; sektor ten stoi 
jednak wobec problemu obciążenia związanego z końcem limitowania produkcji. 
 

sektory relacja sezonowa ceny 
produkt zw. /pszenżyto 

zmiana na tle 
sezonu ubiegłego 

relacja sezonu ceny 
produkt zw. /pszenica 

zmiana na tle 
sezonu ubiegłego 

jajczarski* 0,570 +21,02% 0,491 +21,84% 
mięsa indyczego 10,421 +12,98% 8,977 +13,78% 

wołowiny 10,329 +8,77% 8,898 +9,55% 
brojlerów kurzych 6,368 +8,50% 5,486 +9,46% 

mleczarski 2,212 -1,38% 1,906 -0,68% 
wieprzowiny 8,120 -1,84% 6,995 -1,14% 

*z wyłączeniem stycznia i lutego w cenie surowca 
 
Mniej znaczące żywieniowo komponenty energetyczne nie wpływają na stan rynku – szczególnie, 
że spadki ich cen w bieżącym sezonie nie są duże. Możemy zakładać, że w tym sezonie paszowym 
będą stracić na znaczeniu; z racji droższej substytucji żywieniowej z ich udziałem (zwłaszcza żyto). 


