
PASZE PRZEMYSŁOWE, A SUROWCE W PRODUKCJI ZWIERZ ĘCEJ 
Coraz wyraźniejsza tendencja poprawy relacji surowców do pasz w sezonie 
2017/18. W październiku przybrała ona na sile. Zmiana w bardzo dużym 
zakresie w sektorze mleka, ale także duża w sektorze brojlerów kurzych.  

 
Pasze przemysłowe w pierwszych czterech miesiącach sezonu 2017/18 są nieco tylko droższe, na 
tle poprzedniego; z wyłączeniem puli związanej z sektorami wieprzowiny oraz brojlerów kurzych. 
To wzrost zauważalny – choć niewielki; w sumie podobny w rozmiarze na tle obserwowanego na 
rynku komponentów energetycznych pasz. Przy tendencji cenowej na rynkach wysokobiałkowych 
komponentów paszowych na świecie odwrotnej, a dodatkowo bardzo mocnej – ten niewielki wzrost 
cen pasz przemysłowych może być bez znaczenia dla obrazu sytuacji, w całym sezonie 2017/18.  
Tak wygląda bardzo ogólny obraz. W głównych sektorach produkcji zwierzęcej widoczne są pewne 
różnice. Szczegóły, okresu do października sezonu 2017/18 – z kolejnością branż: od największych 
do najmniejszych spadków (wzrostów) ceny pasz przemysłowych (na tle poprzedniego) – w tabeli. 
 

sektor* cena minionego 
sezonu 

średnia sezonu 
2017/18 

zmiana na tle sezonu 
2016/17 

wieprzowiny 1,49-1,50 zł/kg 1,46-1,47 zł/kg -1,64 % 
brojlerów kurzych 1,37-1,38 zł/kg 1,37-1,38 zł/kg -0,07 % 
mięsa indyczego 1,41-1,42 zł/kg 1,44-1,45 zł/kg +2,41 % 

mleczarski 1,21-1,22 zł/kg 1,25-1,26 zł/kg +3,03 % 
*z uwagi na specyfikę rynku pasz dla sektora wołowiny – sprawa traktowana i omawiana odrębnie 
 
Porównanie cen obecnych i minionego sezonu – mówi o niewielkiej tendencji spadku cen pasz dla 
trzody chlewnej, a ich względnej stabilności w puli związanej z brojlerami kurzymi. W pozostałych 
wypadkach/grupach pasz – widać mały wzrost. Warunki funkcjonowania 4 ww. branż obserwować 
można – zestawiając, równolegle tendencje cen surowca w poszczególnych sektorach (w tabeli, z 
układem branż podobnym jak w tabeli powyżej).  

  
sektor* cena minionego 

sezonu 
średnia sezonu 

2017/18 
zmiana na tle sezonu 

2016/17 
wieprzowiny 5,16-5,17 zł/kg 5,16-5,17 zł/kg -0,09 % 

brojlerów kurzych 3,27-3,28 zł/kg 3,44-3,45 zł/kg +5,18 % 
mięsa indyczego 4,99-5,00 zł/kg 5,11-5,12 zł/kg +2,43 % 

mleczarski 1,24-1,25 zł/l 1,41-1,42 zł/l +13,72 % 
*z uwagi na specyfikę rynku pasz dla sektora wołowiny – sprawa traktowana i omawiana odrębnie 
 
Wobec zróżnicowania tendencji na rynku pasz i surowców w produkcji zwierzęcej, dotąd w sezonie 
paszowym, 17/18 – tworzy się możliwość obniżki kosztu żywieniowego jednostki surowca. Dalszy 
przebieg tendencji sezonu, na obu rynkach – da odpowiedź na pytania o trwałość ww. możliwości 
obniżania kosztu jednostkowego surowca. Rzeczywisty stan możliwości w tym zakresie dzisiaj, do 
października sezonu paszowego 2017/18, w 4 omawianych branżach – obrazuje tabela zmian relacji 
surowiec/pasza sezonu bieżącego, na tle poprzedniego.  
 

sektor* relacja sezonu 
2017/18 

na tle sezonu 
2016/17 

uwagi o tendencji 
października 

wieprzowiny 3,524 +1,59 % bardzo duże osłabienie 
brojlerów kurzych 2,535 +5,27 % lekka poprawa 
mięsa indyczego 3,535 +0,03 % lekkie osłabienie 

mleczarski 1,131 +10,45 % poprawa 
*z uwagi na specyfikę rynku pasz dla sektora wołowiny – sprawa traktowana i omawiana odrębnie 


