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

Ceny października nieco niższe od wrześniowych; sprzyjające utrzymaniu 
tempa wzrostu importu wysokobiałkowych – zwłaszcza mączki rybnej. 

 
Polski rynek komponentów wysokobiałkowych od dawna bazuje na wielkim imporcie; decydującym 
o zabezpieczeniu funkcjonowania głównych sektorów produkcji zwierzęcej – tak w odniesieniu do 
sektora pasz, jak i wysokotowarowych gospodarstw; w tym wysokoprodukcyjnych mlecznych. Okres 
do października 2015 przynosi import tej kategorii surowców paszowych na poziomie 2,27-2,28mln 
ton około 11,5% więcej, wobec 2014. Na tym tle wzrost importu śruty sojowej 20,72% wobec ub.r. 
jest szczególnie godny uwagi – niewątpliwie sprzyjając wzrostowi/rozwojowi krajowego sektora 
pasz. Świadczy o ogromnym, 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 w 
październiku było utrzymanie zbliżonego tempa wzrostu importu zasadniczych wysokobiałkowych 
komponentów. Ceny 2015 – obejmujące okres do października – zestawiono w tabeli, poniżej. 
 

komponent cena bieżąca cena sezonu ubiegłego zakres spadku 

śruta sojowa 42,60 centa/kg 55,04 centa/kg 22,60 % 

śruta słonecznikowa 20,68 centa/kg 22,93 centa/kg 9,81 % 

mączka rybna 1,12-1,13 USD/kg 1,32-1,33 USD/kg 14,99 % 

 
Przy ogólnie spadkowej tendencji cen, 2015 – widać było w październiku jej zatrzymanie; podobnie 
zresztą jak we wrześniu. Powstałe wcześniej, sprzyjające warunki rozwoju krajowego sektora pasz 
– zostały utrwalone jeszcze mocniej w paźdizerniku; 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 funkcjonuje przy rosnących – poziom 9-9,1% – cenach śruty rzepakowej. 
Mimo dużych możliwości jej zastosowania żywieniowego – obecna sytuacja rynkowa wpłynie na 
ograniczenie jej zużycia. Zwłaszcza że już widzimy, iż polski bilans wolumenowy śruty rzepakowej, 
do października 2015, na rynkach zagranicznych był o 30,69% lepszy, na tle 2014; po październiku 
ta cyfra bardzo wzrosła. Eksport 2015/16 – w takich okolicznościach może jeszcze wzrosnąć. 
Następna tabela obrazuje udział poszczególnych komponentów wysokobiałkowych w imporcie (po 
październiku) i tendencje w tej mierze (wobec września). Inne komponenty – to zaledwie 3,16%. 
 

komponent udział  w imporcie na tle września uwagi o tendencji października 
śruta sojowa 82,11 % -0,09 % względnie stabilna 

śruta słonecznikowa 14,22 % +0,14 % względnie stabilna 
mączka rybna 0,51 % +2,00 % lekko wzrostowa 

 
Październik na rynku śruty sojowej umacnia import z MERCOSUR (79,42%) za sprawą dostaw 
argentyńskich. Tamtejsza śruta relatywnie staniała – do 1,62% niżej średniej importowej. Ogromna 
jest też rola śruty paragwajskiej – pomimo około 4% wyższych cen. Istotnym rysem zmian sezonu 
paszowego 2015/16 jest utrzymująca się (już trzeci miesiąc z rzędu) wysoka cena rosyjskiej śruty – 
4,1-4,2% ponad średnią cenę importową; w października ta różnica jeszcze znacząco wzrosła. 
 
źródło udział w imporcie cena bieżąca zmiana października w strukturze dostaw 

Argentyna 60,06 % 41,91 centa/kg +3,57 % 
Paragwaj 14,51 % 43,67 centa/kg -0,89 % 

 


