
KOMPONENTY ENERGETYCZNE PASZ, A SUROWCE W PRODUKCJI  ZWIERZ ĘCEJ 

Relacje cen sezonu 2014/15 bardzo wyraźnie obniżające koszty żywieniowe.  
Majowe zmiany niewielkie – przede wszystkim na korzyść sektora wołowiny; też 
jajczarskiego i mięsa indyczego. W innych sektorach relacje niemal bez zmian.  

 
Ich spadek cen jest kilkunastoprocentowy, ale w porównaniu z (również taniejącymi) surowcami w produkcji 
zwierzęcej – różnica jest wyraźna; na korzyść kilku głównych sektorów produkcji zwierzęcej. W maju dystans 
ogólnie się zwiększył – z odmienną tendencją w sektorach mleka i wieprzowiny, ze względnym pogorszeniem 
ich pozycji. Ogólnie tendencje cenowe sezonu 2014/15 wpływają na obniżkę żywieniowych kosztów jednostki 
surowca; w bardzo różnym stopniu – w głównych sektorach produkcji zwierzęcej. Różnica między sektorami 
jajczarskim a wieprzowiny jest ogromna; no i wyraźnie narasta – także w maju. 
 
KOMPONENTY O ZNACZNYM SPADKU CEN 
Wynoszącym tu nieco ponad 16% – na etapie do maja sezonu paszowego 2014/15. Poprawę relacji 
surowców w produkcji zwierzęcej do dwóch komponentów paszowych (kukurydzy i jęczmienia) – 
obrazuje tabela, niżej; układ sektorowy – od najbardziej do najmniej preferowanej branży (ze strony 
rynku energetycznych komponentów pasz). Majowa zmiana relacji surowiec/pasza ogólnie nie była 
zbyt duża, lecz wyraźna – ogólnie nie zmieniając pozycji głównych sektorów produkcji zwierzęcej; 
z jednak widoczną poprawą w sektorach jaj i mięsa indyczego, ale w szczególności – 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* 0,571 +29,48% 0,540 +30,12% 
mięsa indyczego 10,277 +18,91% 9,730 +19,50% 

wołowiny 10,342 +16,23% 9,791 +16,81% 
brojlerów kurzych 6,211 +12,95% 5,881 +13,53% 

mleczarski 2,140 +1,81% 2,026 +2,32% 
wieprzowiny 7,885 +1,73% 7,466 +2,26% 

*z wyłączeniem kwietnia i maja w cenie surowca 
 
POZOSTAŁE KOMPONENTY ENERGETYCZNE 
Ceny ich spadły w zakresie 11,5-12%, 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. Maj przynosi tu (ogólnie) zauważalną poprawę relacji surowiec/pasza. Jednakże i tu widać 
poprawę pozycji sektora wołowiny, a w drugiej kolejności – jaj i mięsa indyczego; z pogorszeniem 
relacji w sektorach mleczarskim 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* 0,582 +23,57% 0,495 +22,83% 
mięsa indyczego 10,480 +13,62% 8,906 +12,88% 

wołowiny 10,546 +11,06% 8,962 +10,32% 
brojlerów kurzych 6,334 +7,92% 5,383 +7,23% 

mleczarski 2,182 -2,72% 1,855 -3,34% 
wieprzowiny 8,041 -2,79% 6,834 -3,42% 

*z wyłączeniem kwietnia i maja 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). 


