
SYTUACJA W IMPORCIE ŚRUTY SOJOWEJ,  W SEZONIE 2014/15 
W PORÓWNANIU Z INNYMI KOMPONENTAMI WYSOKOBIAŁKOWYMI  

Bardzo duży wzrost importu; w decydującym stopniu za sprawą śruty sojowej – z utrzymaniem 
pozycji MERCOSUR i USA na naszym rynku. Niższy koszt surowca; niższe ceny pasz przemysłowych.  

 
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. I kwartał roku 2015 przynosi 
wzrost importu tej kategorii surowców paszowych – z poziomu 0,51-0,52 (2014) do powyżej 0,6mln ton: 
16,34%. Marzec przynosi wielkie nasilenie tego importu; wobec osłabienia tej tendencji w lutym. Na jej tle 
wzmożenie importu śruty sojowej jest tego samego rozmiaru – niewątpliwie sprzyjając stabilizacji krajowego 
sektora pasz. Świadczy o wielkim i ustabilizowanym zapotrzebowaniu przemysłu na wysokoskoncentrowane 
źródła białka i pośrednio wzroście/rozwoju wysokotowarowej produkcji w stadach bydła, kur i indyków – z  
jednoczesnym utrzymaniem ról uzupełniających innych od śruty sojowej komponentów wysokobiałkowych. O 
stabilności sytuacji pośrednio świadczy pewne przesunięcie akcentów w imporcie z mączki rybnej w kierunku 
śruty słonecznikowej. Ostatnie zmiany cen obrazuje zestawienie. 
 

komponent cena bieżąca cena sezonu ubiegłego zakres spadku 

śruta sojowa 46,12 centa/kg 56,09 centa/kg 17,78 % 

śruta słonecznikowa 19,85 centa/kg 22,27 centa/kg 10,87 % 

mączka rybna 1,07-1,08 USD/kg 1,46-1,47 USD/kg 26,86 % 

 
Przy ogólnie spadkowej tendencji w sezonie – widać ją było w marcu nadal; jedynie w odniesieniu 
do mączki rybnej można ten ostatni spadek uznać za nieistotny – na tle ubiegłego sezonu. Powstałe 
wcześniej, wyjątkowo sprzyjające warunki dla rozwoju krajowego sektora paszowego – zostały w 
marcu utrwalone. Wpłynęły na dostosowania profilu produkcji w sektorze pasz do obecnej, mocnej 
ale zróżnicowanej pozycji konkurencyjnej kilku głównych sektorów produkcji zwierzęcej na rynku 
światowym; przy równoczesnym uwzględnieniu stanu rynku komponentów energetycznych.  
W sezonie 2014/15 rynek funkcjonuje z malejącymi cenami śruty rzepakowej: 80-81gr/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 – w roku 2015 (na tle 2014) – wzrósł co prawda na niewielkim (8,6-8,7%) 
poziomie; wiąże się to z ogromnymi zmianami (2015) w warunkach handlu. Ceny eksportowe śruty 
rzepakowej są bardzo mocno wyższe na tle krajowych. 
Następna tabela obrazuje udział poszczególnych komponentów wysokobiałkowych w imporcie (po 
marcu) i tendencje w tym zakresie (wobec stanu do lutego). Inne komponenty to zaledwie 3,31%. 
 

komponent udział  w imporcie na tle lutego uwagi o tendencji marca 
śruta sojowa 78,62 % b.z. stabilna 

śruta słonecznikowa 17,48 % +19,48 % wzrostowa 
mączka rybna 0,59 % -13,24 % spadkowa 

 
Obraz zmian marca na rynku śruty sojowej – to ustabilizowanie (na poziomie bliskim 64%) importu 
z MERCOSUR. Argentyńska śruta jest ponownie nieco tańsza wobec ceny średniej importowej, ale 
wyraźnie droższa od brazylijskiej. Jednocześnie – mimo sporo wyższej od średnioimportowej ceny 
– rósł udział dostaw paragwajskich w polskim rynku. Udział USA w naszym rynku wynosi 16,48%, 
a cena surowca jest nieco niższa od brazylijskiego. Obecna struktura dostaw MERCOSUR w tabeli. 
 
źródło udział w imporcie cena bieżąca zmiana marca w strukturze dostaw 

Argentyna 40,14 % 45,96 centa/kg +5,02 % 
Paragwaj 12,29 % 48,47 centa/kg +28,42 % 
Brazylia 11,55 % 45,53 centa/kg -28,17 % 

 


