
SYTUACJA W IMPORCIE ŚRUTY SOJOWEJ,  W SEZONIE 2014/15 

W PORÓWNANIU Z INNYMI KOMPONENTAMI WYSOKOBIAŁKOWYMI 
Utrzymanie ogólnego poziomu importu; przy ogromnym jego wzroście w zakresie taniejącej 

śruty sojowej – z bardzo dużym umocnieniem w maju pozycji MERCOSUR na naszym 

rynku. Wstrzymanie importu śruty sojowej z Brazylii i USA. 

 
Polski rynek komponentów wysokobiałkowych od dawna 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. Okres do maja 2015 przynosi  
import tej kategorii surowców paszowych – na poziomie 1,03-1,04mln ton: 1,38% mniej wobec 2014. Na tym 

tle wzrost importu śruty sojowej o 8,8% wobec ub.r. jest szczególnie godny uwagi – niewątpliwie sprzyjając 

wzrostowi i rozwojowi krajowego sektora pasz. Świadczy o dużym, ale także narastającym zapotrzebowaniu 

przemysłu na wysokoskoncentrowane białko, a pośrednio o wzroście/rozwoju wysokotowarowej produkcji w 
stadach bydła, kur i indyków – z  utrzymaniem ról jedynie uzupełniających komponentów wysokobiałkowych 

innych niż śruta sojowa. O stabilności sytuacji pośrednio świadczy także relatywne obniżenie importu mączki 

rybnej i śruty słonecznikowej. Ostatnie ceny – obejmujące okres do maja 2015 – zestawiono poniżej. 

 

komponent cena bieżąca cena sezonu ubiegłego zakres spadku 

śruta sojowa 45,22 centa/kg 56,70 centa/kg 20,25 % 

śruta słonecznikowa 20,39 centa/kg 22,92 centa/kg 11,04 % 

mączka rybna 1,09-1,10 USD/kg 1,32-1,33 USD/kg 17,36 % 

 

Przy ogólnie spadkowej tendencji w sezonie – widać ją było w maju dalej; zwłaszcza w odniesieniu 

do mączki rybnej – na tle ubiegłego sezonu. Powstałe wcześniej, wyjątkowo sprzyjające warunki 

dla rozwoju krajowego sektora paszowego – zostały w maju utrwalone jeszcze mocniej. Wpłynęły 

na dostosowania profilu produkcji w krajowym sektorze pasz do obecnej, mocnej i 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: poziom 82,6gr/kg – 

paszy o zastosowaniu żywieniowym dużym, ale dosyć ograniczonym. Przemysł krajowy nie chce – 

w bieżącym sezonie – w większym zakresie tego komponentu paszowego. Ceny eksportowe śruty 

rzepakowej są bardzo mocno wyższe na tle krajowych. 

Następna tabela obrazuje udział poszczególnych komponentów wysokobiałkowych w imporcie (po 

maju) i tendencje w tym zakresie (wobec stanu do kwietnia). Inne komponenty to zaledwie 3,05%. 

 

komponent udział  w imporcie na tle kwietnia uwagi o tendencji maja 

śruta sojowa 79,31 % +0,47% wzrostowa 

śruta słonecznikowa 17,15 % -0,35% spadkowa 

mączka rybna 0,55 % -3,51 % silnie spadkowa 

 

Obraz zmian maja, na rynku śruty sojowej to m.in. duże zintensyfikowanie importu z MERCOSUR 

(do 73-74%). Argentyńska śruta jest obecnie 1,19% tańsza wobec ceny średniej importowej. Jednak 

– mimo sporo wyższej, od średnioimportowej ceny – utrzymywał się udział dostaw paragwajskich; 

na wysokim poziomie (ponad 12%). Mimo niższej ceny śruty rosyjskiej na tle paragwajskiej (ponad 

półtora centa) jej udział w strukturze polskiego importu ponownie zmalał w maju. Ustały dostawy 

surowca brazylijskiego. Obecna struktura dostaw surowca z MERCOSUR w tabeli. 

 

źródło udział w imporcie cena bieżąca zmiana maja w strukturze dostaw 

Argentyna 53,68 % 44,68 centa/kg +14,68 % 

Paragwaj 12,12 % 47,41 centa/kg -7,48 % 

Brazylia 7,35 % 44,93 centa/kg -21,64 % 

 


