
KOMPONENTY ENERGETYCZNE PASZ, A SUROWCE W PRODUKCJI  ZWIERZ ĘCEJ 

Relacje cen sezonu 2014/15 wyraźnie obniżające koszty żywieniowe. 
Kwietniowe zmiany niewielkie – na korzyść sektora wołowiny; ale też 

jajczarskiego i mięsa indyczego. W innych sektorach nieco gorsze relacje.  
 
Ich spadek cen jest na poziomie kilkunastoprocentowym, ale w porównaniu do (także taniejących) surowców 
w produkcji zwierzęcej – różnica ta jest wyraźna; na korzyść kilku głównych sektorów produkcji zwierzęcej. 
W kwietniu dystans ogólnie utrzymywał się, a nawet nieco powiększył – przy odmiennej tendencji w sektorze 
brojlerów kurzych, mleka i wieprzowiny, ze względnym pogorszeniem ich pozycji. Ogólnie tendencje cenowe 
sezonu 2014/15 wpływają na obniżenie żywieniowych kosztów jednostki surowca; w bardzo różnym stopniu – 
w kilku głównych sektorach produkcji zwierzęcej. Różnica między sektorami jaj i wieprzowiny jest ogromna. 
 
KOMPONENTY O ZNACZNYM SPADKU CEN 
Wynoszącym tu w granicach 15-16% – na etapie do kwietnia 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 pasz). Kwietniowa zmiana relacji surowiec/pasza ogólnie nie 
była duża i wyraźna – ogólnie nie zmieniła pozycji głównych sektorów produkcji zwierzęcej; przy 
jednak widocznej poprawie w sektorze jaj i mięsa indyczego, ale zwłaszcza – w sektorze wołowiny. 
 

sektory relacja sezonu ceny 
produkt zw. /kukurydza 

zmiana wobec 
sezonu 2013/14 

relacja sezonu ceny 
produkt zw. /jęczmień 

zmiana wobec 
sezonu 2013/14 

jajczarski* 0,568 +28,80% 0,536 +29,16% 
mięsa indyczego 10,247 +18,56% 9,676 +18,84% 

wołowiny 10,266 +15,37% 9,694 +15,65% 
brojlerów kurzych 6,207 +12,88% 5,862 +13,17% 

mleczarski 2,152 +2,38% 2,032 +2,63% 
wieprzowiny 7,907 +2,01% 7,467 +2,27% 

*z wyłączeniem marca i kwietnia w cenie surowca 
 
POZOSTAŁE KOMPONENTY ENERGETYCZNE 
Ceny ich spadły w zakresie 11-11,5%, 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. Kwiecień nie przynosi tu (ogólnie) specjalnie zauważalnej poprawy relacji surowiec/pasza. 
Jednakże i tu widać poprawę pozycji sektora wołowiny, a w drugiej kolejności – mięsa indyczego 
oraz jajczarskiego; z pogorszeniem relacji w sektorach brojlerów kurzych, mleka i wieprzowiny. 
 

sektory relacja sezonowa ceny 
produkt zw. /pszenżyto 

zmiana na tle 
sezonu ubiegłego 

relacja sezonu ceny 
produkt zw. /pszenica 

zmiana na tle 
sezonu ubiegłego 

jajczarski* 0,578 +22,72% 0,493 +22,33% 
mięsa indyczego 10,433 +13,11% 8,894 +12,72% 

wołowiny 10,453 +10,08% 8,911 +9,70% 
brojlerów kurzych 6,320 +7,68% 5,388 +7,33% 

mleczarski 2,191 -2,32% 1,868 -2,66% 
wieprzowiny 8,051 -2,67% 6,863 -3,01% 

*z wyłączeniem marca i kwietnia 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). 


