
SYTUACJA W IMPORCIE ŚRUTY SOJOWEJ,  W SEZONIE 2014/15 
W PORÓWNANIU Z INNYMI KOMPONENTAMI WYSOKOBIAŁKOWYMI  
Wzrost importu; du ży śruty sojowej, a zwłaszcza mączki rybnej. Postępuje spadek znaczenia innych 

komponentów wysokobiałkowych. Olbrzymi wzrost dostaw brazylijskich śruty sojowej. 
 

Polski rynek komponentów wysokobiałkowych – od lat bazuje na imporcie; decydującym o zabezpieczeniu 
funkcjonowania głównych sektorów produkcji zwierzęcej – tak w odniesieniu do sektora pasz, jak i po części 
wysokotowarowych gospodarstw – w tym też wysokoprodukcyjnych mlecznych. Początek roku 2015 przynosi 
wzrost importu tej kategorii surowców paszowych – z poziomu 0,37-0,38 (2014) do prawie 0,4mln ton: 
6,14%. Styczeń przynosi wielkie nasilenie tego importu; luty osłabienie tej tendencji ogólnej. Jednak (na jej 
tle) wzmożenie importu śruty sojowej jest 2-2 i pół razy szybsze;  jeszcze większe mączki rybnej (6-7-krotnie). 
Świadczy to o ogromnym zapotrzebowaniu przemysłu na wysokoskoncentrowane źródła białka i pośrednio 
wzroście/rozwoju wysokotowarowej produkcji w stadach bydła, kur i indyków – z  jednoczesnym spychaniem 
do ról uzupełniających śruty słonecznikowej i rzepakowej. O ostatnich zmianach cen w zestawieniu – niżej. 
 

komponent cena bieżąca cena sezonu ubiegłego zakres spadku 

śruta sojowa 46,94 centa/kg 55,80 centa/kg 15,88 % 

śruta słonecznikowa 19,88 centa/kg 22,19 centa/kg 10,41 % 

mączka rybna 1,05-1,06 USD/kg 1,44-1,45 USD/kg 26,81 % 

 
Przy ogólnie spadkowej tendencji w sezonie – widać ją było w lutym jeszcze bardziej; zwłaszcza w 
odniesieniu do mączki rybnej (z miesięcznym spadkiem ceny 7,28%!), ale – co gospodarczo bardzo 
istotne – też śruty sojowej (tu miesięczny spadek 1,55%). W odniesieniu do śruty słonecznikowej – 
w tym samym czasie – miał miejsce wzrost cen; 0,45% w skali miesięcznej. Powstały wyjątkowo 
sprzyjające warunki dla rozwoju krajowego sektora pasz – uwzględniające też dostosowania profilu 
produkcji; zwłaszcza w sytuacji obecnej, mocnej pozycji konkurencyjnej kilku sektorów produkcji 
zwierzęcej na światowym rynku i równoczesnym stanie rynku komponentów energetycznych.  
W sezonie 2014/15 rynek funkcjonuje przy malejących cenach śruty rzepakowej: 80,1gr/kg – paszy 
o zastosowaniu żywieniowym dużym, ale ograniczonym. Przemysł krajowy nie chce – w bieżącym 
sezonie – w większym zakresie tego komponentu pasz. Dochód bilansowy ze śruty rzepakowej na 
rynkach zagranicznych – 2015 (wobec 2014) – wzrósł bardzo nieznacznie, ale wiąże się to w dużej 
mierze ze zmianami warunków handlu; ceny eksportowe są bardzo mocno wyższe na tle krajowych. 
Następna tabela obrazuje udział poszczególnych komponentów wysokobiałkowych w imporcie (po 
lutym) i tendencje w tym zakresie (wobec stanu do stycznia); wzrost udziału śruty słonecznikowej –
w głównej mierze – wiąże się z jeszcze większym tempem spadku tego komponentu w styczniu. 
 

komponent udział  w imporcie na tle stycznia  uwagi o tendencji lutego 
śruta sojowa 78,62 % -4,43 % spadkowa 

śruta słonecznikowa 14,63 % +17,77 % silnie wzrostowa 
mączka rybna 0,68 % +3,03 % wzrostowa 

 
Obraz zmian lutego na rynku śruty sojowej – to duże zmniejszenie (do poziomu 63-64%) importu z 
MERCOSUR. Argentyńska śruta jest nieco droższa (0,89%) wobec ceny średniej importowej (nie 
mówiąc o paragwajskiej, droższej 6,77%); różnica ww. w lutym wzrosła na niekorzyść tego źródła 
surowca. To wpłynęło mocno na strukturę naszego importu śruty sojowej, zwłaszcza przy wyraźnie 
tańszym surowcu amerykańskim i brazylijskim (odpowiednio 4,18 i 1,38% poniżej ceny średniej 
importowej). Struktura i ceny dostaw z MERCOSUR – w tabeli. 
 
źródło udział w imporcie cena bieżąca zmiana lutego w strukturze dostaw 

Argentyna 38,22 % 47,36 centa/kg -29,92 % 
Brazylia 16,08 % 46,29 centa/kg +226,17 % 
Paragwaj 9,57 % 50,12 centa/kg -18,97 % 

 


