
KOMPONENTY ENERGETYCZNE PASZ, A SUROWCE W PRODUKCJI  ZWIERZ ĘCEJ 

Relacje sezonu 2015/16 – do września – zdecydowanie korzystne dla sektorów 
jajczarskiego i brojlerów kurzych, a niesprzyjające – mleczarskiemu.  

Wrzesień nieco poprawił pozycję sektora wieprzowiny na tle innych branż.  
 
Poziom cen komponentów energetycznych z końca poprzedniego sezonu został prawie zachowany, chociaż 
zróżnicowanie tendencji widać: surowce o wyższej zawartości energii są istotnie droższe – w stosunku do 
zawierających więcej białka. Relacje surowiec/pasza zauważalnie się pogorszyły, wobec całego minionego 
sezonu paszowego. Jednak wobec innych tendencji na rynkach komponentów wysokobiałkowych, jak również 
pasz przemysłowych – trzeba wstrzymać się jeszcze z ocenami ogólnymi wpływu warunków na rynku pasz 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 tych 2 komponentów paszowych 
(kukurydzy i jęczmienia) – zobrazuje tabela, poniżej; układ sektorowy – od najbardziej do najmniej 
preferowanej branży (przez rynek energetycznych komponentów pasz). Wrześniowa zmiana relacji 
surowiec/pasza była zauważalna – w odniesieniu do jęczmienia nieco pogarszając, a w odniesieniu 
do kukurydzy – z kolei poprawiając pozycję głównych sektorów produkcji zwierzęcej, na tle sezonu 
2014/15. Widać we wrześniu pewną poprawę pozycji sektora wieprzowiny – na tle 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 

jajczarski* 0,569 -0,18 % 0,545 +0,74 % 
brojlerów kurzych 6,089 -2,33 % 5,830 -1,54 % 

wieprzowiny 7,417 -6,05 % 7,103 -5,28 % 
mięsa indyczego 9,626 -6,53 % 9,218 -5,76 % 

wołowiny 9,680 -7,09 % 9,270 -6,32 % 
mleczarski 1,798 -15,47 % 1,722 -14,75 % 

*z wyłączeniem sierpnia i września w cenie surowca 
 
KOMPONENTY O ZNACZNIEJSZEJ ZAWARTO ŚCI BIAŁKA 
Tu ogólna sytuacja głównych branż wygląda odmiennie jak w wypadku komponentów o znacznym 
udziale energii; widać nawet niewielką poprawę relacji – gdy wyłączymy sektor mleka. Pomiędzy 
pszenżytem i pszenicą różnice są niewielkie. Dane po wrześniu sezonu 2015/16 zestawia poniższa 
tabela; z układem sektorowym – od najbardziej do najmniej preferowanej branży (ze strony rynku 
komponentów energetycznych pasz).  
 

sektory relacja sezonowa ceny 
produkt zw. /pszenżyto 

zmiana wobec 
sezonu 2014/15 

relacja sezonowa ceny 
produkt zw. /pszenica 

zmiana wobec 
sezonu 2014/15 

jajczarski* 0,610 +4,81 % 0,523 +6,09 % 
brojlerów kurzych 6,528 +2,56 % 5,591 +3,65 % 

wieprzowiny 7,952 -1,36 % 6,811 -0,29 % 
mięsa indyczego 10,320 -1,85 % 8,840 -0,79 % 

wołowiny 10,378 -2,44 % 8,890 -1,38 % 
mleczarski 1,928 -11,23 % 1,651 -10,27 % 

*z wyłączeniem sierpnia i września w cenie surowca 
 
Mniej znaczące żywieniowo komponenty energetyczne z pewnością nie wpływą – w istotny sposób 
– na stan rynku paszowego. Sytuacja do września sezonu 2015/16 nie skłania ku przypuszczeniu o 
ich większym zastosowaniu paszowym – na tle poprzedniego sezonu.  
 


