
Specyfika rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny 
 

Z bardzo szczupłego rynku – poziom ledwie ponad 2% w strukturze krajowych pasz przemysłowych 
– wyłączono pasze dla cieląt; specyficzne, bez porównania droższe – nie tylko w stosunku do pasz 
dla opasów. Konieczny to zabieg z uwagi na opis stanu i tendencji rynku – w sposób rzeczywiście 
związany z warunkami żywieniowymi w sektorze wołowiny; od strony wpływu na koszt żywieniowy 
jednostki surowca.  
W 3 sezonach: 2011/12-2013/14 rynek pasz przemysłowych dla opasów szczuplał jeszcze – na tle 
rynku pasz dla cieląt; przy czym już w sezonie 2014/15 rysowała się tendencja odwrotna. Początek 
sezonu 2015/16 znacznie wzmocnił ten trend – nawet jeśli w ostatnim miesiącu on już nie narastał. 
 
W sytuacji dalszego (po sezonie 2014/15) spadku cen pasz przemysłowych – z początkiem nowego 
sezonu 2015/16 ich ceny również spadły; ale, co jest godne uwagi – dla sektora wołowiny w sposób 
zdecydowanie widoczniejszy, wobec innych branż w produkcji zwierzęcej. Do października spadek 
sezonu cen pasz wynosi dla sektora wołowiny 8,67%, na tle poprzedniego sezonu. Miał miejsce 
głównie za sprawą pasz dla opasów. Niemniej relatywnie tańszy odchów – na tle warunków sezonu 
ubiegłego – ma swoje znaczenie i wpływa on na niższy koszt jednostkowego surowca w branży. 
Ponieważ w sektorze wołowiny możliwości ograniczenia zużycia pasz przemysłowych wyraźnie 
przewyższają analogiczne w mleczarskim – różnica w zakresie spadku cen pasz przemysłowych dla 
krów i opasów, na korzyść tych drugich (około 7,4%) – ułatwia obniżenie kosztu żywieniowego też 
w sektorze mleczarskim. Od stycznia b.r. widać wyraźnie obniżenie kosztu żywieniowego surowca 
w sektorze wołowiny. Ta możliwość w sezonie 2015/16 jeszcze wzrosła. Choć wskazane jest wciąż 
zachowanie ostrożności wnioskowania o dalszym rozwoju sytuacji na rynku pasz przemysłowych, 
w sezonie 2015/16 – jak dotąd sytuacja sprzyja sektorowi wołowiny. 
 
CHARAKTERYSTYKA RYNKU W SEZONIE PASZOWYM 2015/16 
Ujmuje ona jego wielkość, podział, średnie ceny pasz w grupach oraz ewolucję – w kilku ostatnich 
sezonach paszowych. Dane wyjściowe do charakterystyki prezentuje poniższa tabela. 
 
lp sezon 

paszowy 
udział sektora wołowiny 

w rynku pasz 
z tego pasz 

dla opasów* 
cena pasz w sektorze 

wołowiny (zł/kg) 
z tego pasz 

dla opasów* 
1 2011/12 1,73 % 47,59 % 2,06-2,07 71,56 % 
2 2012/13 1,86 % 47,40 % 2,21-2,22 76,09 % 
3 2013/14 1,83 % 47,33 % 2,27-2,28 76,43 % 
4 2014/15 2,05 % 49,11 % 2,21-2,22 78,14 % 
5 2015/16 2,26 %**  53,40 % 2,04-2,05 70,76 % 
*sektor wołowiny=100 
**prognozowany, przy uwzględnieniu udziału w paszach dla bydła w części sezonu 2015/16 
 
Obserwowane w nowym sezonie paszowym zmiany – możemy określić jako rosnący udział sektora 
wołowiny w krajowym rynku pasz przemysłowych; ze wzrostem znaczenia pasz dla opasów w nim, 
już od drugiej połowy poprzedniego sezonu paszowego. Ma to miejsce w sytuacji wielkiej tendencji 
wzrostu całego rynku paszowego – 3,64% w sezonie 2014/15 i prognozowanym 4,51% w bieżącym 
sezonie; ale też dobrze obrazowanej sytuacją na rynku komponentów wysokobiałkowych, głównie 
śruty sojowej – gdzie utrwala się trend spadku cen surowca dla przemysłu paszowego. 
 
Wobec obserwowanych tendencji rynku pasz przemysłowych dla sektora wołowiny sezonu 2015/16 
– zdecydowanie rośnie znaczenie racjonalizacji żywienia opasów paszami z gospodarstwa (w tym 
ich analiz chemicznych). Będzie to dotyczyło sezonu bieżącego, jak i 2016/17 – gdy będą się liczyć 
wszelkie drogi obniżki kosztu żywieniowego surowca; z uwagi na wyjątkową szansę dla polskiego 
sektora wołowiny – związaną z rozwojem bazy produkcyjnej branży mleczarskiej, na bazie PHF ze 
stałym wzrostem populacji aktywnej i wiedzy o zapotrzebowaniu pokarmowym tych zwierząt. 


