
KOMPONENTY ENERGETYCZNE PASZ, A SUROWCE W PRODUKCJI  ZWIERZ ĘCEJ 

Relacje cen początku sezonu 2015/16 bardzo wyraźnie korzystne dla sektora 
brojlerów kurzych; spora ró żnica wobec innych branż w produkcji zwierzęcej.  

 
Poziom cen komponentów energetycznych z końca poprzedniego sezonu został prawie zachowany, a zatem – 
wobec ogólnie niższych cen surowców – relacje surowiec/pasza zauważalnie się pogorszyły, na tle całego 
minionego sezonu paszowego. Jednak wobec innych tendencji na rynkach komponentów wysokobiałkowych, 
jak również pasz przemysłowych – należy wstrzymać się z oceną wpływu warunków na rynku paszowym na 
żywieniowe koszty jednostki surowca w sezonie paszowym 2015/16. Na obecnym etapie należy za to zwrócić 
uwagę na – występujące już – wyraźne różnice w głównych sektorach produkcji zwierzęcej, w tym zakresie. 
 
KOMPONENTY O ZNACZNYM UDZIALE ENERGII 
Ogólne pogorszenie relacji surowców w produkcji zwierzęcej do dwóch komponentów paszowych 
(kukurydzy i jęczmienia) – zobrazuje tabela, poniżej; układ sektorowy – od najbardziej do najmniej 
preferowanej branży (ze strony rynku energetycznych komponentów pasz). Lipcowa zmiana relacji 
surowiec/pasza nie była może zbyt duża, lecz zauważalna – ogólnie zmieniając pozycję głównych 
sektorów produkcji zwierzęcej, wobec stanu z końca sezonu 2014/15. Wyraźnie widzimy zarówno 
pogorszenie pozycji branży mlecznej – na tle pozostałych, jak również jej poprawę w przypadku 
sektora brojlerów kurzych – względem innych branż. 
 

sektory relacja sezonowa ceny 
produkt zw. /kukurydza 

zmiana wobec 
sezonu 2014/15 

relacja sezonowa ceny 
produkt zw. /jęczmień 

zmiana wobec 
sezonu 2014/15 

brojlerów kurzych 6,150 -1,35 % 6,015 +1,59 % 
mięsa indyczego 9,713 -5,70 % 9,499 -2,88 % 

wieprzowiny 7,411 -6,13 % 7,247 -3,36 % 
wołowiny 9,763 -6,30 % 9,548 -3,51 % 
jajczarski* 0,526 -7,72 % 0,514 -5,25 % 
mleczarski 1,823 -14,29 % 1,783 -11,73 % 

*z wyłączeniem czerwca i lipca w cenie surowca 
 
POZOSTAŁE KOMPONENTY ENERGETYCZNE 
Tu ogólna sytuacja głównych branż wygląda podobnie jak w wypadku komponentów o znacznym 
udziale energii. Mało tego, samo pogorszenie relacji surowców w produkcji zwierzęcej – do dwóch 
komponentów paszowych (pszenżyta i pszenicy) – jest porównywalne jak wobec jęczmienia. Dane 
z początku nowego sezonu paszowego 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.  
 

sektory relacja sezonowa ceny 
produkt zw. /pszenżyto 

zmiana wobec 
sezonu 2014/15 

relacja sezonu ceny 
produkt zw. /pszenica 

zmiana wobec 
sezonu 2014/15 

brojlerów kurzych 6,512 +2,29 % 5,489 +1,76 % 
mięsa indyczego 10,285 -2,19 % 8,668 -2,72 % 

wieprzowiny 7,847 -2,67 % 6,614 -3,18 % 
wołowiny 10,338 -2,82 % 8,713 -3,34 % 
jajczarski* 0,557 -4,30 % 0,469 -4,87 % 
mleczarski 1,930 -11,14 % 1,627 -11,58 % 

*z wyłączeniem czerwca i lipca w cenie surowca 
 
Mniej znaczące żywieniowo komponenty energetyczne zapewne nie wpłyną – w istotny sposób – 
na stan rynku paszowego. Sytuacja z początkiem sezonu 2015/16 nie skłania ku przypuszczeniu o 
większym zastosowaniu paszowym żyta, bądź owsa – na tle poprzedniego sezonu. Trzeba jednakże 
mieć na uwadze, że rozwój sytuacji (w miarę upływu sezonu) skoryguje wiele zależności. 


