
SYTUACJA W IMPORCIE ŚRUTY SOJOWEJ,  W SEZONIE 2015/16 
W PORÓWNANIU Z INNYMI KOMPONENTAMI WYSOKOBIAŁKOWYMI  

Ceny sprzyjające importowi mączki rybnej – kosztem śruty słonecznikowej. 
Reakcja rynku w postaci szybszego tempa wzrostu importu wysokobiałkowych – 
w efekcie rosnących we wrześniu zakupów śruty sojowej, głównie z Paragwaju. 

 
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 wysokoprodukcyjnych mlecznych. Okres do września 2015 przynosi  
import tej kategorii surowców paszowych – na poziomie 2,06-2,07mln ton: 11,5-11,6 % więcej, wobec 2014. 
Na tym tle wzrost importu śruty sojowej o 21,11% wobec ub.r. jest szczególnie godny uwagi – niewątpliwie 
sprzyjając wzrostowi/rozwojowi krajowego sektora pasz. Świadczy o dużym, narastającym zapotrzebowaniu 
przemysłu na wysokoskoncentrowane białko, a pośrednio o wzroście/rozwoju wysokotowarowej produkcji w 
stadach bydła, kur i indyków – z utrzymaniem roli jedynie uzupełniającej śruty słonecznikowej. Elementem 
stabilizacji sytuacji we wrześniu było znaczne zwiększenie importu śruty sojowej; praktycznie kosztem śruty 
słonecznikowej. Ceny 2015 – obejmujące okres do września – zestawiono w tabeli, poniżej. 
 

komponent cena bieżąca cena sezonu ubiegłego zakres spadku 

śruta sojowa 42,88 centa/kg 55,50 centa/kg 22,73 % 

śruta słonecznikowa 20,83 centa/kg 23,18 centa/kg 10,16 % 

mączka rybna 1,12 USD/kg 1,31-1,32 USD/kg 15,00 % 

 
Przy ogólnie spadkowej tendencji cen, 2015 – widać było we wrześniu jej zatrzymanie; w głównej 
mierze jednak za sprawą śruty słonecznikowej. Powstałe wcześniej, sprzyjające warunki rozwoju 
krajowego sektora pasz – zostały utrwalone jeszcze mocniej we wrześniu; sprzyjając dostosowaniu 
profilu produkcji w krajowym sektorze paszowym do obecnej, mocnej (ale i zróżnicowanej) pozycji 
konkurencyjnej na rynku światowym kilku głównych branż produkcji zwierzęcej; z równoczesnym 
uwzględnieniem stanu rynku komponentów energetycznych.  
W sezonie 2015/16 rynek funkcjonował przy rosnących – na poziomie około 10,3% – cenach śruty 
rzepakowej. Mimo dużych możliwości jej zastosowania żywieniowego – obecna sytuacja rynkowa 
wpłynie na ograniczenie jej użycia. Zwłaszcza że już widać, iż nasz bilans wolumenowy na rynkach 
zagranicznych śruty rzepakowej, 2015 (do września) był aż o 18,24% lepszy, na tle 2014. Eksport 
2015/16 zapewne, w tych okolicznościach wzrośnie; w stopniu jeszcze trudnym do przewidzenia. 
Następna tabela obrazuje udział poszczególnych komponentów wysokobiałkowych w imporcie (po 
wrześniu) i tendencje w tej mierze (wobec stanu do sierpnia). Inne komponenty – to ledwie 3,12%. 
 

komponent udział  w imporcie na tle sierpnia uwagi o tendencji września 
śruta sojowa 82,18 % +1,31 % lekko wzrostowa 

śruta słonecznikowa 14,20 % -7,13 % silnie spadkowa 
mączka rybna 0,50 % -3,85 % spadkowa 

 
Sezon 2015/16, na rynku śruty sojowej przynosi umocnienie importu z MERCOSUR (około 78%) – 
za sprawą mocno taniejących dostaw; zwłaszcza wobec śruty słonecznikowej. Argentyńska śruta 
sojowa jest teraz o ponad ćwierć centa tańsza, wobec ceny średniej importowej. Rośnie jednak rola 
śruty paragwajskiej – kosztem brazylijskiej, której import wstrzymano. Istotny rys zmian w sezonie 
paszowym 2015/16 stanowi utrzymująca się (drugi miesiąc z rzędu) wysoka cena rosyjskiej śruty – 
3,6-3,7% ponad średnią cenę importową. 
 
źródło udział w imporcie cena bieżąca zmiana września w strukturze dostaw 

Argentyna 57,99 % 42,26 centa/kg +0,21 % 
Paragwaj 14,64 % 44,08 centa/kg +8,77 % 

 


