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Jak wyżywić świat do 2050 r., Kiedy populacja 
świata wzrośnie do 9 miliardów ludzi? Biotechnologia 
nie jest odpowiedzią. Tak czy inaczej, wciąż tkwimy w 
problemie 9 miliardów. Załóżmy, że osiągneliśmy 9 
miliardów. Wpływ na zasoby zależy w dużej mierze od 
tego, co jemy. Nie musimy stać się weganami, aby 
uratować świat. Takie podejście byłoby równoznaczne z 
kulinarnym imperializmem, biorąc pod uwagę znacze-
nie mięsa w diecie i wykorzystanie obornika do uprawy. 
Zwierzęta są karmione ...

тел. +380 (98) 034 15 90
тел. +380 (50) 192 17 42
e-mail: agro.insightex@gmail.com
http://insightex.org

OLGA KULAKOVA 
CEO AGROINSIGHTEX

CHUKHLEB IRINA 
Partner zarządzający, 

redaktor naczelny 
irachu06@gmail.com
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Uczestnicy 
światowego 
rynku pasz

Organizacje 
międzynarodowe

Organizacje międzynarodowe 
[International organization], z których 
główne to Organizacja Narodów 
Zjednoczonych ds. Wyżywienia i 
Rolnictwa, Organizacja Narodów 
Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa 
[Food and Agricultural Organization of the 
United Nations], Międzynarodowa 
Federacja Przemysłu Paszowego 
[International Feed Industry Federation] 
oraz powiązane organizacje, Instrument 
Normalizacji i Rozwoju Handlu (STDF) 
FAO, Światowej Organizacji Zdrowia 
Zwierząt (OIE), Grupy Banku Światowego, 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 
Światowej Organizacji Handlu (WTO). 

IFIF składa się z krajowych i 
regionalnych stowarzyszeń paszowych z 
Afryki, Azji, Europy, obu Ameryk, 
Bliskiego Wschodu, a także organizacji 
związanych z paszami i członków 
korporacji z całego świata. Zasadniczo 
członkowie IFIF pokrywają ponad 80% 
całkowitej produkcji pasz na całym świecie. 

FAO i IFIF mają silne partnerstwo 
założone ponad 15 lat temu. Te dwie 
organizacje wspólnie osiągnęły 
najważniejsze etapy rozwoju branży 
paszowej, w tym publikację FAO/IFIF 
Manual of Good Practices for the Feed 
Industry, 10 lat w organizacji 
międzynarodowych spotkań dotyczące pasz, 
6 globalnych kongresów paszowych i 
produktów spożywczych.

Dzisiaj trwają wspólne prace nad 
stworzeniem kodu Codex Alimentarius, 
który będzie dotyczył bezpieczeństwa pasz i 
przygotowań do Światowego Kongresu 
GFFC na temat pasz i żywności, który 
odbędzie się w 2019 r.

National Feed Associations

Krajowe stowarzyszenia paszowe, w tym 
brazylijskie stowarzyszenie przemysłu 
paszowego (Sindiracoes), amerykańskie 

stowarzyszenie paszowe (AFIA), chińskie 
stowarzyszenie przemysłu paszowego 
(CFIA), europejska federacja producentów 
pasz (FEFAC), afrykańskie stowarzyszenie 
młynarzy paszowych (AFMA). Każdy kraj 
lub region o znaczącej branży paszowej 
zwykle ma stowarzyszenie paszowe. 
Stowarzyszenia te zostały utworzone przez 
przemysł w celu współpracy w imieniu 
branży w wielu kwestiach, w tym  głównie 
- zdolności do mówienia z rządem w 
sposób jednolity. Wiele stowarzyszeń 
prowadzi edukację i szkolenia, które 
umożliwiają ekspertom branżowym naukę 
całego sektora paszowego.

Krajowe stowarzyszenia paszowe na 
całym świecie wraz z rządem dokonują 
przeglądu programów , które budzą 
zaufanie konsumentów w dostarczaniu 
bezpiecznych pasz. - Główne cele 
tworzenia stowarzyszeń: stworzenie formy 
dialogu przemysłowego; - Instalacja 
wpływów politycznych; - Opracowanie 
polityk korzystnych dla branży; - 
Opracowanie standardów branżowych; - 
Zapewnienie możliwości edukacyjnych;

–  Принципиальные цели создания 
ассоциаций:

создание форму для промышленного 
диалога;

–  Prezentacja możliwości sieci; 
–  Wpływ na opinię publiczną; 
–  Zapewnienie zasobów na nowe 

produkty; 
–  Zapewnienie nowych rynków;
–  Współpraca z rządem; 
–  Uwzględnienie spornych kwestii 

branżowych; 
–  koordynacja projektów badawczych;

Uniwersytety i agencje 
analityczne

Wiodące uniwersytety paszowe na 
świecie: 

Texas A&M University i inne. 
Wiodące agencje badające paszę:
AllTech. Cantip Hill Road, 

Nicholasville, Kentucky 40356 USA. Tel. 
859,885.9613, www.alltech.com

AllAboutFeed jest wydawany przez 
Reed Business International Agri Media, 
członka Reed Business Media B.V., 
Holandia PO Box 4, 7000 BA Doetinchem, 
the Netherland. tel. +31.314.349.562, 
www.allaboutfeed.net, e-mail: 

custonerservice@reedbusiness.nl.
World Feed Panorama bada rynek pasz 

wyłącznie dla WATT Global Media, która 
obsługuje aplikację Feed Strategy i 
www.WATTAgNet.com. 401 East State 
Street, 3 piętro, Rockford, IL 61104, Tel. 
+1.815.966.5574, faks +1. 815.968.0941, 
www.wattglobal.com, e-mail: 
gwatt@wattglobal.com. 

Uczestnicy przemysłowi w 
branży paszowej

Członkowie przemysłu paszowego 
[Feed Industry members]  obejmują takie 
firmy jak Adisseo, Alltech, BASF SE, 
BIOMIN Holding GmbH, CALYSTA, 
Cargill, DSM, Evonik Industrues, 
Lallemand, Monsanto, Novosymes, 
Nutreco, Pancosma, Provimi, PotashCorp, 
Sumitomo Chemical Co. i inni.

Bezpieczne pasze umożliwiają: 
• Zagwarantować bezpieczeństwo 

żywności w gospodarstwach 
hodowlanych;

• Redukcja kosztów produkcji 
• Utrzymanie wysokiej jakości produktów
• Konsekwentnie poprawiać zdrowie i 

dobre samopoczucie zwierząt, 
dostarczając im odpowiedniej żywności 
na każdym etapie wzrostu i produkcji;

• Zmniejszyć potencjalne 
zanieczyszczenie odpadami 
zwierzęcymi, dostarczając tylko 
wymaganą ilość biodostępnych, wysoce 
odżywczych substancji dietetycznych [w 
celu zapewnienia bezpieczeństwa 
środowiska, stosuje się one w połączeniu 
ze skuteczną organizacją zbierania i 
usuwania odpadów.]. 

Raporty na temat pasz dla zwierząt nie 
tylko zapewniają wgląd w przemysł rolny, 
ale także odzwierciedlają siłę 
poszczególnych systemów gospodarczych.

De�nicje

Pasze mogą być produkowane w 
zakładach pasz [feedmills]- te pasze 
nazywane są inaczej przemysłowymi 
[industrial], formula, mieszane [blended] 
czy mieszanka paszowa [compound]  – lub 
za pomocą prostych mikserów rolniczych 
[on-farm mixers]. Istnieją dwie metody 
obliczania paszy. Pierwszy [WATT Global 
Media] śledzi paszę dla grup karmy dla 
zwierząt - bydła, świń, drobiu i 
akwakultury - i produkowaną w zakładach 
przemysłowych, drugi [AllTech] bierze pod 
uwagę wszystkie mieszanki paszowe dla 
wszystkich grup zwierząt, w tym paszę dla 
zwierząt [ pasze dla zwierząt domowych], 
konie i inne grupy zwierząt.

Tj. grupa I koncentruje się na produkcji 
kompletnej paszy, specyfika nie uwzględnia 
produkcji premiksów, koncentratów, 
dodatków i składników, które są częścią 
mieszanki paszowej, podczas gdy 
metodologia grupy II opiera się na 

zdolnościach produkcyjnych i obliczeniach 
zapotrzebowania. To wyjaśnia różnice w 
globalnej produkcji pasz.

Klasy�kacja

I. Według grup pasz: 
–  Pasza dla bydła
–  Pasza dla świń
–  Pasza dla drobiu
–  Pasza dla zwierząt domowych i koni
–  Pasza dla akwakultury

Z punktu widzenia przygotowania i 
konsumpcji pasz bydło dzieli się na 
hodowlę bydła mlecznego i mięsnego, drób  
na brojlery [produkcja mięsa] i kury nioski 
[produkcja jaj].

II. według regionu:
–  Azja Południowo
–  Wschodnia
–  Europa
–  Ameryka Łacińska
–  Ameryka Północna
–  Afryka
–  Bliski Wschód

III. Top -7: 
7 największych krajów-producentów to 

barometr trendów produkcji pasz. Oprócz 
porównania produkcji w tych krajach, top-7 
pokazuje także skumulowany procent 
światowej produkcji dla każdej klasyfikacji 
grupowej: wskaźnik wskazuje, jak 
znaczące są tacy wskaźniki dla pełnego 
biznesu.

5 kluczowych celów 
przemysłu paszowego

Dla producentów pasz ustalono pięć 
kluczowych celów:

1.  zastosować szereg technologii i 
inżynierii do produkcji pasz z procesów 
zaufania przy użyciu wykwalifikowanej 
siły roboczej do w pełni 
zautomatyzowanych systemów; 

2. wykorzystywać szeroką gamę produktów 
ubocznych, podrobów i innych 
nadwyżek surowców z produkcji rolnej, 
przemysłu spożywczego i źródeł 
przemysłowych; 

3. sponsorować badania uniwersyteckie w 
zakresie wartości odżywczej pasz dla 
zwierząt i na innych obszarach, 
prowadzić własne żywienie i badania 
zwierząt;

 4. ustanowić system wprowadzania do 
obrotu i dystrybucji pasz, aby wspierać 
rolników na rynkach, które ogarną 
świat;

 5. odgrywać coraz bardziej proaktywną 
rolę w edukowaniu producentów, 
konsumentów i organów regulacyjnych 
na świecie w kwestiach wpływających 
na dostawy i bezpieczeństwo niedrogich 
produktów zwierzęcych.

Te pięć celów zostało określone w 
Kodeksie Żywnościowym i nowych 
standardach branży paszowej, aby 
zapewnić konsumentom gwarancje, których 
coraz częściej oczekują w zakresie 
bezpieczeństwa żywności. Bezpieczeństwo 
jest również ważne dla rozszerzenia 
światowego handlu paszami i żywnośćią 
pochodzenia zwierzęcego. Kraje 
eksportujące i importujące żywność mogą 
korzystać z dużej jedności przepisów na 
równych zasadach i wspierać handel 
bezpiecznymi productami.
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Koncepcja

Pasza odgrywa wiodącą rolę w światowym przemyśle 
spożywczym, umożliwiając ekonomiczną produkcję 
produktów zwierzęcych na całym świecie. Intensywna 
produkcja mięsa, jaj i mleka wymaga mieszanych i 
zrównoważonych pasz.

ŚWIATOWY 
RYNEK PASZ 
ZWIERZĄT

RYNKI 
ŚWIATOWE



Uczestnicy 
światowego 
rynku pasz

Organizacje 
międzynarodowe

Organizacje międzynarodowe 
[International organization], z których 
główne to Organizacja Narodów 
Zjednoczonych ds. Wyżywienia i 
Rolnictwa, Organizacja Narodów 
Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa 
[Food and Agricultural Organization of the 
United Nations], Międzynarodowa 
Federacja Przemysłu Paszowego 
[International Feed Industry Federation] 
oraz powiązane organizacje, Instrument 
Normalizacji i Rozwoju Handlu (STDF) 
FAO, Światowej Organizacji Zdrowia 
Zwierząt (OIE), Grupy Banku Światowego, 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 
Światowej Organizacji Handlu (WTO). 

IFIF składa się z krajowych i 
regionalnych stowarzyszeń paszowych z 
Afryki, Azji, Europy, obu Ameryk, 
Bliskiego Wschodu, a także organizacji 
związanych z paszami i członków 
korporacji z całego świata. Zasadniczo 
członkowie IFIF pokrywają ponad 80% 
całkowitej produkcji pasz na całym świecie. 

FAO i IFIF mają silne partnerstwo 
założone ponad 15 lat temu. Te dwie 
organizacje wspólnie osiągnęły 
najważniejsze etapy rozwoju branży 
paszowej, w tym publikację FAO/IFIF 
Manual of Good Practices for the Feed 
Industry, 10 lat w organizacji 
międzynarodowych spotkań dotyczące pasz, 
6 globalnych kongresów paszowych i 
produktów spożywczych.

Dzisiaj trwają wspólne prace nad 
stworzeniem kodu Codex Alimentarius, 
który będzie dotyczył bezpieczeństwa pasz i 
przygotowań do Światowego Kongresu 
GFFC na temat pasz i żywności, który 
odbędzie się w 2019 r.

National Feed Associations

Krajowe stowarzyszenia paszowe, w tym 
brazylijskie stowarzyszenie przemysłu 
paszowego (Sindiracoes), amerykańskie 

stowarzyszenie paszowe (AFIA), chińskie 
stowarzyszenie przemysłu paszowego 
(CFIA), europejska federacja producentów 
pasz (FEFAC), afrykańskie stowarzyszenie 
młynarzy paszowych (AFMA). Każdy kraj 
lub region o znaczącej branży paszowej 
zwykle ma stowarzyszenie paszowe. 
Stowarzyszenia te zostały utworzone przez 
przemysł w celu współpracy w imieniu 
branży w wielu kwestiach, w tym  głównie 
- zdolności do mówienia z rządem w 
sposób jednolity. Wiele stowarzyszeń 
prowadzi edukację i szkolenia, które 
umożliwiają ekspertom branżowym naukę 
całego sektora paszowego.

Krajowe stowarzyszenia paszowe na 
całym świecie wraz z rządem dokonują 
przeglądu programów , które budzą 
zaufanie konsumentów w dostarczaniu 
bezpiecznych pasz. - Główne cele 
tworzenia stowarzyszeń: stworzenie formy 
dialogu przemysłowego; - Instalacja 
wpływów politycznych; - Opracowanie 
polityk korzystnych dla branży; - 
Opracowanie standardów branżowych; - 
Zapewnienie możliwości edukacyjnych;

–  Принципиальные цели создания 
ассоциаций:

создание форму для промышленного 
диалога;

–  Prezentacja możliwości sieci; 
–  Wpływ na opinię publiczną; 
–  Zapewnienie zasobów na nowe 

produkty; 
–  Zapewnienie nowych rynków;
–  Współpraca z rządem; 
–  Uwzględnienie spornych kwestii 

branżowych; 
–  koordynacja projektów badawczych;

Uniwersytety i agencje 
analityczne

Wiodące uniwersytety paszowe na 
świecie: 

Texas A&M University i inne. 
Wiodące agencje badające paszę:
AllTech. Cantip Hill Road, 

Nicholasville, Kentucky 40356 USA. Tel. 
859,885.9613, www.alltech.com

AllAboutFeed jest wydawany przez 
Reed Business International Agri Media, 
członka Reed Business Media B.V., 
Holandia PO Box 4, 7000 BA Doetinchem, 
the Netherland. tel. +31.314.349.562, 
www.allaboutfeed.net, e-mail: 

custonerservice@reedbusiness.nl.
World Feed Panorama bada rynek pasz 

wyłącznie dla WATT Global Media, która 
obsługuje aplikację Feed Strategy i 
www.WATTAgNet.com. 401 East State 
Street, 3 piętro, Rockford, IL 61104, Tel. 
+1.815.966.5574, faks +1. 815.968.0941, 
www.wattglobal.com, e-mail: 
gwatt@wattglobal.com. 

Uczestnicy przemysłowi w 
branży paszowej

Członkowie przemysłu paszowego 
[Feed Industry members]  obejmują takie 
firmy jak Adisseo, Alltech, BASF SE, 
BIOMIN Holding GmbH, CALYSTA, 
Cargill, DSM, Evonik Industrues, 
Lallemand, Monsanto, Novosymes, 
Nutreco, Pancosma, Provimi, PotashCorp, 
Sumitomo Chemical Co. i inni.
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Bezpieczne pasze umożliwiają: 
• Zagwarantować bezpieczeństwo 

żywności w gospodarstwach 
hodowlanych;

• Redukcja kosztów produkcji 
• Utrzymanie wysokiej jakości produktów
• Konsekwentnie poprawiać zdrowie i 

dobre samopoczucie zwierząt, 
dostarczając im odpowiedniej żywności 
na każdym etapie wzrostu i produkcji;

• Zmniejszyć potencjalne 
zanieczyszczenie odpadami 
zwierzęcymi, dostarczając tylko 
wymaganą ilość biodostępnych, wysoce 
odżywczych substancji dietetycznych [w 
celu zapewnienia bezpieczeństwa 
środowiska, stosuje się one w połączeniu 
ze skuteczną organizacją zbierania i 
usuwania odpadów.]. 

Raporty na temat pasz dla zwierząt nie 
tylko zapewniają wgląd w przemysł rolny, 
ale także odzwierciedlają siłę 
poszczególnych systemów gospodarczych.

De�nicje

Pasze mogą być produkowane w 
zakładach pasz [feedmills]- te pasze 
nazywane są inaczej przemysłowymi 
[industrial], formula, mieszane [blended] 
czy mieszanka paszowa [compound]  – lub 
za pomocą prostych mikserów rolniczych 
[on-farm mixers]. Istnieją dwie metody 
obliczania paszy. Pierwszy [WATT Global 
Media] śledzi paszę dla grup karmy dla 
zwierząt - bydła, świń, drobiu i 
akwakultury - i produkowaną w zakładach 
przemysłowych, drugi [AllTech] bierze pod 
uwagę wszystkie mieszanki paszowe dla 
wszystkich grup zwierząt, w tym paszę dla 
zwierząt [ pasze dla zwierząt domowych], 
konie i inne grupy zwierząt.

Tj. grupa I koncentruje się na produkcji 
kompletnej paszy, specyfika nie uwzględnia 
produkcji premiksów, koncentratów, 
dodatków i składników, które są częścią 
mieszanki paszowej, podczas gdy 
metodologia grupy II opiera się na 

zdolnościach produkcyjnych i obliczeniach 
zapotrzebowania. To wyjaśnia różnice w 
globalnej produkcji pasz.

Klasy�kacja

I. Według grup pasz: 
–  Pasza dla bydła
–  Pasza dla świń
–  Pasza dla drobiu
–  Pasza dla zwierząt domowych i koni
–  Pasza dla akwakultury

Z punktu widzenia przygotowania i 
konsumpcji pasz bydło dzieli się na 
hodowlę bydła mlecznego i mięsnego, drób  
na brojlery [produkcja mięsa] i kury nioski 
[produkcja jaj].

II. według regionu:
–  Azja Południowo
–  Wschodnia
–  Europa
–  Ameryka Łacińska
–  Ameryka Północna
–  Afryka
–  Bliski Wschód

III. Top -7: 
7 największych krajów-producentów to 

barometr trendów produkcji pasz. Oprócz 
porównania produkcji w tych krajach, top-7 
pokazuje także skumulowany procent 
światowej produkcji dla każdej klasyfikacji 
grupowej: wskaźnik wskazuje, jak 
znaczące są tacy wskaźniki dla pełnego 
biznesu.

5 kluczowych celów 
przemysłu paszowego

Dla producentów pasz ustalono pięć 
kluczowych celów:

1.  zastosować szereg technologii i 
inżynierii do produkcji pasz z procesów 
zaufania przy użyciu wykwalifikowanej 
siły roboczej do w pełni 
zautomatyzowanych systemów; 

2. wykorzystywać szeroką gamę produktów 
ubocznych, podrobów i innych 
nadwyżek surowców z produkcji rolnej, 
przemysłu spożywczego i źródeł 
przemysłowych; 

3. sponsorować badania uniwersyteckie w 
zakresie wartości odżywczej pasz dla 
zwierząt i na innych obszarach, 
prowadzić własne żywienie i badania 
zwierząt;

 4. ustanowić system wprowadzania do 
obrotu i dystrybucji pasz, aby wspierać 
rolników na rynkach, które ogarną 
świat;

 5. odgrywać coraz bardziej proaktywną 
rolę w edukowaniu producentów, 
konsumentów i organów regulacyjnych 
na świecie w kwestiach wpływających 
na dostawy i bezpieczeństwo niedrogich 
produktów zwierzęcych.

Te pięć celów zostało określone w 
Kodeksie Żywnościowym i nowych 
standardach branży paszowej, aby 
zapewnić konsumentom gwarancje, których 
coraz częściej oczekują w zakresie 
bezpieczeństwa żywności. Bezpieczeństwo 
jest również ważne dla rozszerzenia 
światowego handlu paszami i żywnośćią 
pochodzenia zwierzęcego. Kraje 
eksportujące i importujące żywność mogą 
korzystać z dużej jedności przepisów na 
równych zasadach i wspierać handel 
bezpiecznymi productami.



Rynek paszowy 2018 
według regionu

W 2018 r. Regionalna produkcja pasz mieszanych 
nieznacznie się zmieniła.

 

Ameryka Północna

Produkcja pasz: 198,9 mln ton 
Udział w rynku światowym: 18,0% 
W ciągu ostatnich dwóch lat zaobserwowano stały 

wzrost o 2% w Ameryce Północnej [USA i Kanadzie] 
[2,2% w 2018 r. w porównaniu do 2017 r.], Co wiąże się z 
niewielkim, ale konsekwentnym wzrostem prawie wszyst-
kie głównych gatunków w USA i Kanadzie. Nie stwierdzo-
no poważnego ograniczenia produkcji pasz na żadnym 
konkretnym obszarze i ogólnie: każdy gatunek albo urósł, 
albo pozostał na poziomie z poprzedniego roku. Stany 
Zjednoczone pozostały liderem w produkcji pasz w 
regionie i drugim co do wielkości producentem pasz na 
świecie. 

Wzrost wołowiny i brojlerów w USA wyniósł 3%. W 
Ameryce Północnej ceny wszystkich rodzajów pasz są 
najniższe na świecie, a biorąc pod uwagę dostępność ziemi, 
wody i innych zasobów, oczekuje się, że region pozostanie 
głównym źródłem produkcji pasz na eksport.

Ameryka Południowa

Produkcja pasz: 164,4 mln ton 
Udział w rynku światowym: 14,9% 
W 2018 r. Ameryka Południowa była jedynym regio-

nem, w którym nie odnotowano znaczącego wzrostu 
całkowitej produkcji pasz. Brazylia, Meksyk i Argentyna 
nadal produkują większość pasz w Ameryce Południowej, 
która stanowi 76% produkcji regionalnej. 

Brazylia jest liderem w produkcji pasz w regionie i 
trzecim co do wielkości producentem pasz na świecie. W 
2018 r. Produkcja pasz w Brazylii pozostała niezmieniona, 
podczas gdy w Meksyku i Argentynie do 2017 r. Wzrosła 
odpowiednio o 1% i 4%.

Produkcja pasz w Kolumbii wzrosła o 8%, głównie ze 
względu na wzrost produkcji wieprzowiny i jaj. Wiele 
krajów wykazało spadek produkcji pasz: Wenezuela - 27%, 
Salwador - 16%, Chile - 8%, co jest związane z niepokoja-
mi politycznymi i niestabilnością. Wcześniej zasugerowa-
no, że przemysł paszowy może działać jako barometr dla 
gospodarek krajów, a wyniki z 2018 r. nadają tej teorii 
wiarygodność.

Europa

Produkcja pasz: 277,1 mln ton 
Udział w rynku światowym: 25,1% 
ВW Europie w 2018 r. W porównaniu z 2017 r. Produk-

cja pasz wzrosła o 3,7%, co czyni ją drugim najszybciej 
rozwijającym się regionem na świecie [po Afryce]. 
Zwiększona produkcja pasz dla kur niosek + 7%, brojlerów 
+ 5%, akwakultury + 3%, hodowli bydła mlecznego + 4% i 
świń + 3%. Wołowina była jedyną odmianą białka, w której 
produkcja pasz spadła, choć o mniej niż 1%. 

Większość wzrostu w regionie wynikała z mniejszych 
krajów, takich jak Turkmenistan, Macedonia, Azerbejdżan, 
Czarnogóra, Kazachstan i Uzbekistan, które zwiększyły 
produkcję o 20% lub więcej. Więksi producenci, tacy jak 
ROSJA, Hiszpania i Turcja, również doświadczyli znaczne-
go wzrostu produkcji pasz, co przyczyniło się do ich 
ogólnego wzrostu w Europie.

Azja i Pacy�k

Produkcja pasz: 394,9 miliona ton 
Udział w rynku światowym: 35,8% 
RRSO jest domem dla kilku z 10 wiodących krajów 

produkujących paszę, w tym Chin, Indii i Japonii. Region 
Azji i Pacyfiku stanowi 35,8% globalnego tonażu pasz.

W ciągu ostatnich 5 lat branża rozwijała się o 14,6%, co 
stanowi średnio 2,76% rocznie. Wzrost zapewnia się ze 
względu na wzrost liczby ludności na świecie i wzrost 
klasy średniej, co dobrze odzwierciedla wzrost spożycia 
białka.

7 największych światowych producentów pasz: Chiny, 
USA, Brazylia, Rosja, Indie, Meksyk, Hiszpania. Udział 
top-7 w światowej produkcji mieszanki paszowej w 2018 r. 
Wyniósł 52,6% [2017 r. - 53,2%]. Top 7 stanowi 59% 
młynów paszowych na świecie. Top 7 jest postrzegana jako 
wskaźnik trendów w światowym rolnictwie.
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Uczestnicy 
światowego 
rynku pasz

Organizacje 
międzynarodowe

Organizacje międzynarodowe 
[International organization], z których 
główne to Organizacja Narodów 
Zjednoczonych ds. Wyżywienia i 
Rolnictwa, Organizacja Narodów 
Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa 
[Food and Agricultural Organization of the 
United Nations], Międzynarodowa 
Federacja Przemysłu Paszowego 
[International Feed Industry Federation] 
oraz powiązane organizacje, Instrument 
Normalizacji i Rozwoju Handlu (STDF) 
FAO, Światowej Organizacji Zdrowia 
Zwierząt (OIE), Grupy Banku Światowego, 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 
Światowej Organizacji Handlu (WTO). 

IFIF składa się z krajowych i 
regionalnych stowarzyszeń paszowych z 
Afryki, Azji, Europy, obu Ameryk, 
Bliskiego Wschodu, a także organizacji 
związanych z paszami i członków 
korporacji z całego świata. Zasadniczo 
członkowie IFIF pokrywają ponad 80% 
całkowitej produkcji pasz na całym świecie. 

FAO i IFIF mają silne partnerstwo 
założone ponad 15 lat temu. Te dwie 
organizacje wspólnie osiągnęły 
najważniejsze etapy rozwoju branży 
paszowej, w tym publikację FAO/IFIF 
Manual of Good Practices for the Feed 
Industry, 10 lat w organizacji 
międzynarodowych spotkań dotyczące pasz, 
6 globalnych kongresów paszowych i 
produktów spożywczych.

Dzisiaj trwają wspólne prace nad 
stworzeniem kodu Codex Alimentarius, 
który będzie dotyczył bezpieczeństwa pasz i 
przygotowań do Światowego Kongresu 
GFFC na temat pasz i żywności, który 
odbędzie się w 2019 r.

National Feed Associations

Krajowe stowarzyszenia paszowe, w tym 
brazylijskie stowarzyszenie przemysłu 
paszowego (Sindiracoes), amerykańskie 

stowarzyszenie paszowe (AFIA), chińskie 
stowarzyszenie przemysłu paszowego 
(CFIA), europejska federacja producentów 
pasz (FEFAC), afrykańskie stowarzyszenie 
młynarzy paszowych (AFMA). Każdy kraj 
lub region o znaczącej branży paszowej 
zwykle ma stowarzyszenie paszowe. 
Stowarzyszenia te zostały utworzone przez 
przemysł w celu współpracy w imieniu 
branży w wielu kwestiach, w tym  głównie 
- zdolności do mówienia z rządem w 
sposób jednolity. Wiele stowarzyszeń 
prowadzi edukację i szkolenia, które 
umożliwiają ekspertom branżowym naukę 
całego sektora paszowego.

Krajowe stowarzyszenia paszowe na 
całym świecie wraz z rządem dokonują 
przeglądu programów , które budzą 
zaufanie konsumentów w dostarczaniu 
bezpiecznych pasz. - Główne cele 
tworzenia stowarzyszeń: stworzenie formy 
dialogu przemysłowego; - Instalacja 
wpływów politycznych; - Opracowanie 
polityk korzystnych dla branży; - 
Opracowanie standardów branżowych; - 
Zapewnienie możliwości edukacyjnych;

–  Принципиальные цели создания 
ассоциаций:

создание форму для промышленного 
диалога;

–  Prezentacja możliwości sieci; 
–  Wpływ na opinię publiczną; 
–  Zapewnienie zasobów na nowe 

produkty; 
–  Zapewnienie nowych rynków;
–  Współpraca z rządem; 
–  Uwzględnienie spornych kwestii 

branżowych; 
–  koordynacja projektów badawczych;

Uniwersytety i agencje 
analityczne

Wiodące uniwersytety paszowe na 
świecie: 

Texas A&M University i inne. 
Wiodące agencje badające paszę:
AllTech. Cantip Hill Road, 

Nicholasville, Kentucky 40356 USA. Tel. 
859,885.9613, www.alltech.com

AllAboutFeed jest wydawany przez 
Reed Business International Agri Media, 
członka Reed Business Media B.V., 
Holandia PO Box 4, 7000 BA Doetinchem, 
the Netherland. tel. +31.314.349.562, 
www.allaboutfeed.net, e-mail: 

custonerservice@reedbusiness.nl.
World Feed Panorama bada rynek pasz 

wyłącznie dla WATT Global Media, która 
obsługuje aplikację Feed Strategy i 
www.WATTAgNet.com. 401 East State 
Street, 3 piętro, Rockford, IL 61104, Tel. 
+1.815.966.5574, faks +1. 815.968.0941, 
www.wattglobal.com, e-mail: 
gwatt@wattglobal.com. 

Uczestnicy przemysłowi w 
branży paszowej

Członkowie przemysłu paszowego 
[Feed Industry members]  obejmują takie 
firmy jak Adisseo, Alltech, BASF SE, 
BIOMIN Holding GmbH, CALYSTA, 
Cargill, DSM, Evonik Industrues, 
Lallemand, Monsanto, Novosymes, 
Nutreco, Pancosma, Provimi, PotashCorp, 
Sumitomo Chemical Co. i inni.

Bezpieczne pasze umożliwiają: 
• Zagwarantować bezpieczeństwo 

żywności w gospodarstwach 
hodowlanych;

• Redukcja kosztów produkcji 
• Utrzymanie wysokiej jakości produktów
• Konsekwentnie poprawiać zdrowie i 

dobre samopoczucie zwierząt, 
dostarczając im odpowiedniej żywności 
na każdym etapie wzrostu i produkcji;

• Zmniejszyć potencjalne 
zanieczyszczenie odpadami 
zwierzęcymi, dostarczając tylko 
wymaganą ilość biodostępnych, wysoce 
odżywczych substancji dietetycznych [w 
celu zapewnienia bezpieczeństwa 
środowiska, stosuje się one w połączeniu 
ze skuteczną organizacją zbierania i 
usuwania odpadów.]. 

Raporty na temat pasz dla zwierząt nie 
tylko zapewniają wgląd w przemysł rolny, 
ale także odzwierciedlają siłę 
poszczególnych systemów gospodarczych.

De�nicje

Pasze mogą być produkowane w 
zakładach pasz [feedmills]- te pasze 
nazywane są inaczej przemysłowymi 
[industrial], formula, mieszane [blended] 
czy mieszanka paszowa [compound]  – lub 
za pomocą prostych mikserów rolniczych 
[on-farm mixers]. Istnieją dwie metody 
obliczania paszy. Pierwszy [WATT Global 
Media] śledzi paszę dla grup karmy dla 
zwierząt - bydła, świń, drobiu i 
akwakultury - i produkowaną w zakładach 
przemysłowych, drugi [AllTech] bierze pod 
uwagę wszystkie mieszanki paszowe dla 
wszystkich grup zwierząt, w tym paszę dla 
zwierząt [ pasze dla zwierząt domowych], 
konie i inne grupy zwierząt.

Tj. grupa I koncentruje się na produkcji 
kompletnej paszy, specyfika nie uwzględnia 
produkcji premiksów, koncentratów, 
dodatków i składników, które są częścią 
mieszanki paszowej, podczas gdy 
metodologia grupy II opiera się na 

zdolnościach produkcyjnych i obliczeniach 
zapotrzebowania. To wyjaśnia różnice w 
globalnej produkcji pasz.

Klasy�kacja

I. Według grup pasz: 
–  Pasza dla bydła
–  Pasza dla świń
–  Pasza dla drobiu
–  Pasza dla zwierząt domowych i koni
–  Pasza dla akwakultury

Z punktu widzenia przygotowania i 
konsumpcji pasz bydło dzieli się na 
hodowlę bydła mlecznego i mięsnego, drób  
na brojlery [produkcja mięsa] i kury nioski 
[produkcja jaj].

II. według regionu:
–  Azja Południowo
–  Wschodnia
–  Europa
–  Ameryka Łacińska
–  Ameryka Północna
–  Afryka
–  Bliski Wschód

III. Top -7: 
7 największych krajów-producentów to 

barometr trendów produkcji pasz. Oprócz 
porównania produkcji w tych krajach, top-7 
pokazuje także skumulowany procent 
światowej produkcji dla każdej klasyfikacji 
grupowej: wskaźnik wskazuje, jak 
znaczące są tacy wskaźniki dla pełnego 
biznesu.

5 kluczowych celów 
przemysłu paszowego

Dla producentów pasz ustalono pięć 
kluczowych celów:

1.  zastosować szereg technologii i 
inżynierii do produkcji pasz z procesów 
zaufania przy użyciu wykwalifikowanej 
siły roboczej do w pełni 
zautomatyzowanych systemów; 

2. wykorzystywać szeroką gamę produktów 
ubocznych, podrobów i innych 
nadwyżek surowców z produkcji rolnej, 
przemysłu spożywczego i źródeł 
przemysłowych; 

3. sponsorować badania uniwersyteckie w 
zakresie wartości odżywczej pasz dla 
zwierząt i na innych obszarach, 
prowadzić własne żywienie i badania 
zwierząt;

 4. ustanowić system wprowadzania do 
obrotu i dystrybucji pasz, aby wspierać 
rolników na rynkach, które ogarną 
świat;

 5. odgrywać coraz bardziej proaktywną 
rolę w edukowaniu producentów, 
konsumentów i organów regulacyjnych 
na świecie w kwestiach wpływających 
na dostawy i bezpieczeństwo niedrogich 
produktów zwierzęcych.

Te pięć celów zostało określone w 
Kodeksie Żywnościowym i nowych 
standardach branży paszowej, aby 
zapewnić konsumentom gwarancje, których 
coraz częściej oczekują w zakresie 
bezpieczeństwa żywności. Bezpieczeństwo 
jest również ważne dla rozszerzenia 
światowego handlu paszami i żywnośćią 
pochodzenia zwierzęcego. Kraje 
eksportujące i importujące żywność mogą 
korzystać z dużej jedności przepisów na 
równych zasadach i wspierać handel 
bezpiecznymi productami.



Rynek paszowy 2018 
według regionu

W 2018 r. Regionalna produkcja pasz mieszanych 
nieznacznie się zmieniła.

 

Ameryka Północna

Produkcja pasz: 198,9 mln ton 
Udział w rynku światowym: 18,0% 
W ciągu ostatnich dwóch lat zaobserwowano stały 

wzrost o 2% w Ameryce Północnej [USA i Kanadzie] 
[2,2% w 2018 r. w porównaniu do 2017 r.], Co wiąże się z 
niewielkim, ale konsekwentnym wzrostem prawie wszyst-
kie głównych gatunków w USA i Kanadzie. Nie stwierdzo-
no poważnego ograniczenia produkcji pasz na żadnym 
konkretnym obszarze i ogólnie: każdy gatunek albo urósł, 
albo pozostał na poziomie z poprzedniego roku. Stany 
Zjednoczone pozostały liderem w produkcji pasz w 
regionie i drugim co do wielkości producentem pasz na 
świecie. 

Wzrost wołowiny i brojlerów w USA wyniósł 3%. W 
Ameryce Północnej ceny wszystkich rodzajów pasz są 
najniższe na świecie, a biorąc pod uwagę dostępność ziemi, 
wody i innych zasobów, oczekuje się, że region pozostanie 
głównym źródłem produkcji pasz na eksport.

Ameryka Południowa

Produkcja pasz: 164,4 mln ton 
Udział w rynku światowym: 14,9% 
W 2018 r. Ameryka Południowa była jedynym regio-

nem, w którym nie odnotowano znaczącego wzrostu 
całkowitej produkcji pasz. Brazylia, Meksyk i Argentyna 
nadal produkują większość pasz w Ameryce Południowej, 
która stanowi 76% produkcji regionalnej. 

Brazylia jest liderem w produkcji pasz w regionie i 
trzecim co do wielkości producentem pasz na świecie. W 
2018 r. Produkcja pasz w Brazylii pozostała niezmieniona, 
podczas gdy w Meksyku i Argentynie do 2017 r. Wzrosła 
odpowiednio o 1% i 4%.

Produkcja pasz w Kolumbii wzrosła o 8%, głównie ze 
względu na wzrost produkcji wieprzowiny i jaj. Wiele 
krajów wykazało spadek produkcji pasz: Wenezuela - 27%, 
Salwador - 16%, Chile - 8%, co jest związane z niepokoja-
mi politycznymi i niestabilnością. Wcześniej zasugerowa-
no, że przemysł paszowy może działać jako barometr dla 
gospodarek krajów, a wyniki z 2018 r. nadają tej teorii 
wiarygodność.

Europa

Produkcja pasz: 277,1 mln ton 
Udział w rynku światowym: 25,1% 
ВW Europie w 2018 r. W porównaniu z 2017 r. Produk-

cja pasz wzrosła o 3,7%, co czyni ją drugim najszybciej 
rozwijającym się regionem na świecie [po Afryce]. 
Zwiększona produkcja pasz dla kur niosek + 7%, brojlerów 
+ 5%, akwakultury + 3%, hodowli bydła mlecznego + 4% i 
świń + 3%. Wołowina była jedyną odmianą białka, w której 
produkcja pasz spadła, choć o mniej niż 1%. 

Większość wzrostu w regionie wynikała z mniejszych 
krajów, takich jak Turkmenistan, Macedonia, Azerbejdżan, 
Czarnogóra, Kazachstan i Uzbekistan, które zwiększyły 
produkcję o 20% lub więcej. Więksi producenci, tacy jak 
ROSJA, Hiszpania i Turcja, również doświadczyli znaczne-
go wzrostu produkcji pasz, co przyczyniło się do ich 
ogólnego wzrostu w Europie.

Azja i Pacy�k

Produkcja pasz: 394,9 miliona ton 
Udział w rynku światowym: 35,8% 
RRSO jest domem dla kilku z 10 wiodących krajów 

produkujących paszę, w tym Chin, Indii i Japonii. Region 
Azji i Pacyfiku stanowi 35,8% globalnego tonażu pasz.
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W ciągu ostatnich 5 lat branża rozwijała się o 14,6%, co 
stanowi średnio 2,76% rocznie. Wzrost zapewnia się ze 
względu na wzrost liczby ludności na świecie i wzrost 
klasy średniej, co dobrze odzwierciedla wzrost spożycia 
białka.

7 największych światowych producentów pasz: Chiny, 
USA, Brazylia, Rosja, Indie, Meksyk, Hiszpania. Udział 
top-7 w światowej produkcji mieszanki paszowej w 2018 r. 
Wyniósł 52,6% [2017 r. - 53,2%]. Top 7 stanowi 59% 
młynów paszowych na świecie. Top 7 jest postrzegana jako 
wskaźnik trendów w światowym rolnictwie.

 

Według Alltech Global Feed Survey w 2018 r. Światowa 
komercyjna produkcja pasz dla zwierząt wyniosła ok. 30 
000 zakładów w 144 krajach, sprzedaż w porównaniu do 
2017 r. Wzrosła o 3,15% i osiągnęła 1103,4 mln ton. Już 
trzeci rok z rzędu produkcja pasz na świecie przekracza 1 
miliard ton metrycznych.

 2104 2105 2016 2017 2018 
milion ton 980.1 995.6 1032.2 1069.7 1103.4 

% Wzrostu +2.05% +1.58% +3.68% +3.63% +3.11% 
fabryki   32.341 30.390 31.909 30.000 

Światowa produkcja pasz od 2015 do 2018 r

7 najlepszych krajów produkujących paszę w 2018 r
Kraj  przywódcy fabryki milion ton 1018:17 
Chiny 38 6.000 187.9 0.5% 
USA 18 6.241 177.2 2.4% 
Brazylia  8 1.572 68.7 ─1.7% 
Rosja  10 569 39.2 4.3% 
Indie  6 1.201 38.7 13.2% 
Meksyk  1 501 34.6 0.6% 
Hiszpania 4 845 34.5 4.5% 
Razem:  16.929 580.8 2.1% 
% ze świata  53.1% 52.6% 1.33% 

Uczestnicy 
światowego 
rynku pasz

Organizacje 
międzynarodowe

Organizacje międzynarodowe 
[International organization], z których 
główne to Organizacja Narodów 
Zjednoczonych ds. Wyżywienia i 
Rolnictwa, Organizacja Narodów 
Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa 
[Food and Agricultural Organization of the 
United Nations], Międzynarodowa 
Federacja Przemysłu Paszowego 
[International Feed Industry Federation] 
oraz powiązane organizacje, Instrument 
Normalizacji i Rozwoju Handlu (STDF) 
FAO, Światowej Organizacji Zdrowia 
Zwierząt (OIE), Grupy Banku Światowego, 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 
Światowej Organizacji Handlu (WTO). 

IFIF składa się z krajowych i 
regionalnych stowarzyszeń paszowych z 
Afryki, Azji, Europy, obu Ameryk, 
Bliskiego Wschodu, a także organizacji 
związanych z paszami i członków 
korporacji z całego świata. Zasadniczo 
członkowie IFIF pokrywają ponad 80% 
całkowitej produkcji pasz na całym świecie. 

FAO i IFIF mają silne partnerstwo 
założone ponad 15 lat temu. Te dwie 
organizacje wspólnie osiągnęły 
najważniejsze etapy rozwoju branży 
paszowej, w tym publikację FAO/IFIF 
Manual of Good Practices for the Feed 
Industry, 10 lat w organizacji 
międzynarodowych spotkań dotyczące pasz, 
6 globalnych kongresów paszowych i 
produktów spożywczych.

Dzisiaj trwają wspólne prace nad 
stworzeniem kodu Codex Alimentarius, 
który będzie dotyczył bezpieczeństwa pasz i 
przygotowań do Światowego Kongresu 
GFFC na temat pasz i żywności, który 
odbędzie się w 2019 r.

National Feed Associations

Krajowe stowarzyszenia paszowe, w tym 
brazylijskie stowarzyszenie przemysłu 
paszowego (Sindiracoes), amerykańskie 

stowarzyszenie paszowe (AFIA), chińskie 
stowarzyszenie przemysłu paszowego 
(CFIA), europejska federacja producentów 
pasz (FEFAC), afrykańskie stowarzyszenie 
młynarzy paszowych (AFMA). Każdy kraj 
lub region o znaczącej branży paszowej 
zwykle ma stowarzyszenie paszowe. 
Stowarzyszenia te zostały utworzone przez 
przemysł w celu współpracy w imieniu 
branży w wielu kwestiach, w tym  głównie 
- zdolności do mówienia z rządem w 
sposób jednolity. Wiele stowarzyszeń 
prowadzi edukację i szkolenia, które 
umożliwiają ekspertom branżowym naukę 
całego sektora paszowego.

Krajowe stowarzyszenia paszowe na 
całym świecie wraz z rządem dokonują 
przeglądu programów , które budzą 
zaufanie konsumentów w dostarczaniu 
bezpiecznych pasz. - Główne cele 
tworzenia stowarzyszeń: stworzenie formy 
dialogu przemysłowego; - Instalacja 
wpływów politycznych; - Opracowanie 
polityk korzystnych dla branży; - 
Opracowanie standardów branżowych; - 
Zapewnienie możliwości edukacyjnych;

–  Принципиальные цели создания 
ассоциаций:

создание форму для промышленного 
диалога;

–  Prezentacja możliwości sieci; 
–  Wpływ na opinię publiczną; 
–  Zapewnienie zasobów na nowe 

produkty; 
–  Zapewnienie nowych rynków;
–  Współpraca z rządem; 
–  Uwzględnienie spornych kwestii 

branżowych; 
–  koordynacja projektów badawczych;

Uniwersytety i agencje 
analityczne

Wiodące uniwersytety paszowe na 
świecie: 

Texas A&M University i inne. 
Wiodące agencje badające paszę:
AllTech. Cantip Hill Road, 

Nicholasville, Kentucky 40356 USA. Tel. 
859,885.9613, www.alltech.com

AllAboutFeed jest wydawany przez 
Reed Business International Agri Media, 
członka Reed Business Media B.V., 
Holandia PO Box 4, 7000 BA Doetinchem, 
the Netherland. tel. +31.314.349.562, 
www.allaboutfeed.net, e-mail: 

custonerservice@reedbusiness.nl.
World Feed Panorama bada rynek pasz 

wyłącznie dla WATT Global Media, która 
obsługuje aplikację Feed Strategy i 
www.WATTAgNet.com. 401 East State 
Street, 3 piętro, Rockford, IL 61104, Tel. 
+1.815.966.5574, faks +1. 815.968.0941, 
www.wattglobal.com, e-mail: 
gwatt@wattglobal.com. 

Uczestnicy przemysłowi w 
branży paszowej

Członkowie przemysłu paszowego 
[Feed Industry members]  obejmują takie 
firmy jak Adisseo, Alltech, BASF SE, 
BIOMIN Holding GmbH, CALYSTA, 
Cargill, DSM, Evonik Industrues, 
Lallemand, Monsanto, Novosymes, 
Nutreco, Pancosma, Provimi, PotashCorp, 
Sumitomo Chemical Co. i inni.

Bezpieczne pasze umożliwiają: 
• Zagwarantować bezpieczeństwo 

żywności w gospodarstwach 
hodowlanych;

• Redukcja kosztów produkcji 
• Utrzymanie wysokiej jakości produktów
• Konsekwentnie poprawiać zdrowie i 

dobre samopoczucie zwierząt, 
dostarczając im odpowiedniej żywności 
na każdym etapie wzrostu i produkcji;

• Zmniejszyć potencjalne 
zanieczyszczenie odpadami 
zwierzęcymi, dostarczając tylko 
wymaganą ilość biodostępnych, wysoce 
odżywczych substancji dietetycznych [w 
celu zapewnienia bezpieczeństwa 
środowiska, stosuje się one w połączeniu 
ze skuteczną organizacją zbierania i 
usuwania odpadów.]. 

Raporty na temat pasz dla zwierząt nie 
tylko zapewniają wgląd w przemysł rolny, 
ale także odzwierciedlają siłę 
poszczególnych systemów gospodarczych.

De�nicje

Pasze mogą być produkowane w 
zakładach pasz [feedmills]- te pasze 
nazywane są inaczej przemysłowymi 
[industrial], formula, mieszane [blended] 
czy mieszanka paszowa [compound]  – lub 
za pomocą prostych mikserów rolniczych 
[on-farm mixers]. Istnieją dwie metody 
obliczania paszy. Pierwszy [WATT Global 
Media] śledzi paszę dla grup karmy dla 
zwierząt - bydła, świń, drobiu i 
akwakultury - i produkowaną w zakładach 
przemysłowych, drugi [AllTech] bierze pod 
uwagę wszystkie mieszanki paszowe dla 
wszystkich grup zwierząt, w tym paszę dla 
zwierząt [ pasze dla zwierząt domowych], 
konie i inne grupy zwierząt.

Tj. grupa I koncentruje się na produkcji 
kompletnej paszy, specyfika nie uwzględnia 
produkcji premiksów, koncentratów, 
dodatków i składników, które są częścią 
mieszanki paszowej, podczas gdy 
metodologia grupy II opiera się na 

zdolnościach produkcyjnych i obliczeniach 
zapotrzebowania. To wyjaśnia różnice w 
globalnej produkcji pasz.

Klasy�kacja

I. Według grup pasz: 
–  Pasza dla bydła
–  Pasza dla świń
–  Pasza dla drobiu
–  Pasza dla zwierząt domowych i koni
–  Pasza dla akwakultury

Z punktu widzenia przygotowania i 
konsumpcji pasz bydło dzieli się na 
hodowlę bydła mlecznego i mięsnego, drób  
na brojlery [produkcja mięsa] i kury nioski 
[produkcja jaj].

II. według regionu:
–  Azja Południowo
–  Wschodnia
–  Europa
–  Ameryka Łacińska
–  Ameryka Północna
–  Afryka
–  Bliski Wschód

III. Top -7: 
7 największych krajów-producentów to 

barometr trendów produkcji pasz. Oprócz 
porównania produkcji w tych krajach, top-7 
pokazuje także skumulowany procent 
światowej produkcji dla każdej klasyfikacji 
grupowej: wskaźnik wskazuje, jak 
znaczące są tacy wskaźniki dla pełnego 
biznesu.

5 kluczowych celów 
przemysłu paszowego

Dla producentów pasz ustalono pięć 
kluczowych celów:

1.  zastosować szereg technologii i 
inżynierii do produkcji pasz z procesów 
zaufania przy użyciu wykwalifikowanej 
siły roboczej do w pełni 
zautomatyzowanych systemów; 

2. wykorzystywać szeroką gamę produktów 
ubocznych, podrobów i innych 
nadwyżek surowców z produkcji rolnej, 
przemysłu spożywczego i źródeł 
przemysłowych; 

3. sponsorować badania uniwersyteckie w 
zakresie wartości odżywczej pasz dla 
zwierząt i na innych obszarach, 
prowadzić własne żywienie i badania 
zwierząt;

 4. ustanowić system wprowadzania do 
obrotu i dystrybucji pasz, aby wspierać 
rolników na rynkach, które ogarną 
świat;

 5. odgrywać coraz bardziej proaktywną 
rolę w edukowaniu producentów, 
konsumentów i organów regulacyjnych 
na świecie w kwestiach wpływających 
na dostawy i bezpieczeństwo niedrogich 
produktów zwierzęcych.

Te pięć celów zostało określone w 
Kodeksie Żywnościowym i nowych 
standardach branży paszowej, aby 
zapewnić konsumentom gwarancje, których 
coraz częściej oczekują w zakresie 
bezpieczeństwa żywności. Bezpieczeństwo 
jest również ważne dla rozszerzenia 
światowego handlu paszami i żywnośćią 
pochodzenia zwierzęcego. Kraje 
eksportujące i importujące żywność mogą 
korzystać z dużej jedności przepisów na 
równych zasadach i wspierać handel 
bezpiecznymi productami.
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Rynek paszowy 2018 
według regionu

W 2018 r. Regionalna produkcja pasz mieszanych 
nieznacznie się zmieniła.

 

Ameryka Północna

Produkcja pasz: 198,9 mln ton 
Udział w rynku światowym: 18,0% 
W ciągu ostatnich dwóch lat zaobserwowano stały 

wzrost o 2% w Ameryce Północnej [USA i Kanadzie] 
[2,2% w 2018 r. w porównaniu do 2017 r.], Co wiąże się z 
niewielkim, ale konsekwentnym wzrostem prawie wszyst-
kie głównych gatunków w USA i Kanadzie. Nie stwierdzo-
no poważnego ograniczenia produkcji pasz na żadnym 
konkretnym obszarze i ogólnie: każdy gatunek albo urósł, 
albo pozostał na poziomie z poprzedniego roku. Stany 
Zjednoczone pozostały liderem w produkcji pasz w 
regionie i drugim co do wielkości producentem pasz na 
świecie. 

Wzrost wołowiny i brojlerów w USA wyniósł 3%. W 
Ameryce Północnej ceny wszystkich rodzajów pasz są 
najniższe na świecie, a biorąc pod uwagę dostępność ziemi, 
wody i innych zasobów, oczekuje się, że region pozostanie 
głównym źródłem produkcji pasz na eksport.

Ameryka Południowa

Produkcja pasz: 164,4 mln ton 
Udział w rynku światowym: 14,9% 
W 2018 r. Ameryka Południowa była jedynym regio-

nem, w którym nie odnotowano znaczącego wzrostu 
całkowitej produkcji pasz. Brazylia, Meksyk i Argentyna 
nadal produkują większość pasz w Ameryce Południowej, 
która stanowi 76% produkcji regionalnej. 

Brazylia jest liderem w produkcji pasz w regionie i 
trzecim co do wielkości producentem pasz na świecie. W 
2018 r. Produkcja pasz w Brazylii pozostała niezmieniona, 
podczas gdy w Meksyku i Argentynie do 2017 r. Wzrosła 
odpowiednio o 1% i 4%.

Produkcja pasz w Kolumbii wzrosła o 8%, głównie ze 
względu na wzrost produkcji wieprzowiny i jaj. Wiele 
krajów wykazało spadek produkcji pasz: Wenezuela - 27%, 
Salwador - 16%, Chile - 8%, co jest związane z niepokoja-
mi politycznymi i niestabilnością. Wcześniej zasugerowa-
no, że przemysł paszowy może działać jako barometr dla 
gospodarek krajów, a wyniki z 2018 r. nadają tej teorii 
wiarygodność.

Europa

Produkcja pasz: 277,1 mln ton 
Udział w rynku światowym: 25,1% 
ВW Europie w 2018 r. W porównaniu z 2017 r. Produk-

cja pasz wzrosła o 3,7%, co czyni ją drugim najszybciej 
rozwijającym się regionem na świecie [po Afryce]. 
Zwiększona produkcja pasz dla kur niosek + 7%, brojlerów 
+ 5%, akwakultury + 3%, hodowli bydła mlecznego + 4% i 
świń + 3%. Wołowina była jedyną odmianą białka, w której 
produkcja pasz spadła, choć o mniej niż 1%. 

Większość wzrostu w regionie wynikała z mniejszych 
krajów, takich jak Turkmenistan, Macedonia, Azerbejdżan, 
Czarnogóra, Kazachstan i Uzbekistan, które zwiększyły 
produkcję o 20% lub więcej. Więksi producenci, tacy jak 
ROSJA, Hiszpania i Turcja, również doświadczyli znaczne-
go wzrostu produkcji pasz, co przyczyniło się do ich 
ogólnego wzrostu w Europie.

Azja i Pacy�k

Produkcja pasz: 394,9 miliona ton 
Udział w rynku światowym: 35,8% 
RRSO jest domem dla kilku z 10 wiodących krajów 

produkujących paszę, w tym Chin, Indii i Japonii. Region 
Azji i Pacyfiku stanowi 35,8% globalnego tonażu pasz.

Światowa produkcja pasz według regionu

region  
2017 rok 2018 rok Wzrost 

% milion ton udostępnij milion ton udostępnij 
Ameryka P.  194.6 18.2% 198.9 18.0% 2.2% 
Ameryka L. 160.7 15.0% 164.4 14.9% 2.3% 
Europa  267.1 25.0% 277.1 25.1% 3.7% 
Azja i Pacyfik 381.1 35.6% 394.9 35.8% 3.6% 
Bliski Wschód 27.0   2.5% 27.6   2.5% 2.2% 
Afryka  39.1   3.7% 40.6   3.7% 3.7% 
Razem 1069.7 

 
1103.4 

 
3.1% 

Ameryka 
Północna

18%

Ameryka 
Południowa

15%

Europa
25%

Azja i Pacyfik
36%

Afryka
4%

Bliski 
Wschód

2%

Produkcja pasz według regionu (AllTech) 

W ciągu ostatnich 5 lat branża rozwijała się o 14,6%, co 
stanowi średnio 2,76% rocznie. Wzrost zapewnia się ze 
względu na wzrost liczby ludności na świecie i wzrost 
klasy średniej, co dobrze odzwierciedla wzrost spożycia 
białka.

7 największych światowych producentów pasz: Chiny, 
USA, Brazylia, Rosja, Indie, Meksyk, Hiszpania. Udział 
top-7 w światowej produkcji mieszanki paszowej w 2018 r. 
Wyniósł 52,6% [2017 r. - 53,2%]. Top 7 stanowi 59% 
młynów paszowych na świecie. Top 7 jest postrzegana jako 
wskaźnik trendów w światowym rolnictwie.

 



9INSIGHTEX   2019, № 7

Z 187,89 mln ton Chiny utrzymały status wiodącego na 
świecie producenta pasz (o 10 mln ton więcej niż w USA). 
Podczas gdy Japonia nie wykazała znaczących zmian w 
sprzedaży pasz, w Indiach wzrost o 13% wynikał ze 
zwiększonego spożycia paszy dla krów, kur niosek i 
brojlerów, a także niektórych pasz dla specjalnych kategorii 
zwierząt, takich jak kozy i owce, gdzie wzrost ten 
spowodował do pojawienia się nowych producentów, 
którzy dostosowali się do nowego trendu w spożyciu 
białka. Inne kraje, które wykazały wysoki wzrost, to 
Pakistan, Birma i Laos. Pasze w Azji Południowo-Wschod-
niej stanowią 20% produkcji pasz w regionie Azji i 
Pacyfiku, zaś Indonezja, Wietnam, Filipiny i Tajlandia 
stanowią 93% pasz w Azji Południowo-Wschodniej.

Bliski Wschód

Produkcja pasz: 27,6 mln ton. 
Udział w rynku światowym: 2,5% 
Bliski Wschód jest nadal najmniejszym regionem. W 

2018 r. Produkcja pasz w regionie wzrosła o 2,5%. 
Poziomy produkcji wszystkich rodzajów pasz utrzymywały 
się na poziomie z poprzednich lat, główny wkład we wzrost 
produkcji w regionie- pasza dla brojlerów, która w skali 
regionalnej odnotowała wzrost o 5%. 

Większość wzrostów [5%] dotyczy Iranu, który nadal 
przewodzi regionowi z 10,7 mln ton pasz. Następnie Arabia 
Saudyjska z produkcją paszy 7,0 mln ton, chociaż nie 
odnotowała wzrostu. Oba kraje wspólnie wytwarzają 65% 
paszy dla zwierząt w regionie. Katar, który nie jest dużym 
producentem pasz, wykazał silny wzrost o 11%, przyno-
sząc całkowitą ilość prawie 0,5 miliona ton pasz.

Afryka

Produkcja pasz: 40,6 miliona ton 
Udział w rynku światowym: 3,7% 

W Afryce produkcja pasz rośnie w dalszym ciągu z 5% 
wzrostem; żaden kraj w regionie nie odnotował spadku. 
Szczególnie wyróżnia się Maroko, które wykazało silny 
wzrost prawie wszystkich gatunków. Sam region 
niekoniecznie odnotował wzrost w każdym sektorze, 
chociaż obszary, które wykazały spadek, nie były 
obszarami związanymi z produkcją białka: pasze dla koni 
[─ 4%] i pasze dla zwierząt domowych [─ 14%], co 
stanowi bardzo niewielką część całkowitej produkcji pasz 
w Afryce, więc wpływ był minimalny. Pasze dla bydła i 
drobiu zachowywały się wyjątkowo dobrze, dzięki czemu 
dawały dobre wyniki, co zapewniło ogólny rozwój regionu.

Rynek paszowy 2018 
według grup

Pasza dla drobiu

Produkcja paszy: 479,1 mln ton. 
Udział w rynku światowym: 43,4% 
Kur niosek.  W 2018 r. Światowa produkcja pasz dla 

kur niosek wyniosła 152,6 mln ton, + 5,9% do 2017 r. 
[144,1 mln ton]. Główne strefy wzrostu dla kur niosek 
obejmują Europę, Amerykę Łacińską i region Azji i 
Pacyfiku. W Europie, Polsce i Uzbekistanie wzrost wyniósł 
0,2 miliona ton. W Ameryсe Łacińskiej największy wzrost 
nastąpił w Kolumbii, Peru, Brazylii i Meksyku. W regionie 
Azji i Pacyfiku w Korei Południowej, Indiach i Indonezji 
całkowity wzrost wyniósł kilkaset ton. W Ameryce 
Południowej, zarówno w USA, jak i Kanadzie, 
zaobserwowano wzrost o 2,6%. Afryka odnotowała 
niewielki spadek produkcji pasz dla kur niosek, głównie ze 
względu na spadek w Egipcie i na Seszelach.

Kury nioski
14%

Brojlery
28%

Świnie
27%

Nabiał
12%

Wołowina
7%

Akwakultura
3%

Paze dla zwierząt
2%

Inne
7%

Produkcja pasz według grup (AllTech)

Światowa produkcja karmy dla kur niosek  

region  
2017 rok 2018 rok Wzrost 

% milion ton udostępnij milion ton udostępnij 
Ameryka P.  14,2 9,9% 14,5 9,5% 2,1% 
Ameryka L. 21,6 15,0% 22,8 14,9% 5,6% 
Europa  29,6 20,5% 32,5 21,3% 9,8% 
Azja i Pacyfik 64 44,4% 68,1 44,6% 6,4% 
Bliski Wschód 5,2 3,6% 5,5 3,6% 5,8% 
Afryka  9,5 6,6% 9,2 6,0% -3,2% 
Razem 144,1   152,6   5,9% 

Rynek paszowy 2018 
według regionu

W 2018 r. Regionalna produkcja pasz mieszanych 
nieznacznie się zmieniła.

 

Ameryka Północna

Produkcja pasz: 198,9 mln ton 
Udział w rynku światowym: 18,0% 
W ciągu ostatnich dwóch lat zaobserwowano stały 

wzrost o 2% w Ameryce Północnej [USA i Kanadzie] 
[2,2% w 2018 r. w porównaniu do 2017 r.], Co wiąże się z 
niewielkim, ale konsekwentnym wzrostem prawie wszyst-
kie głównych gatunków w USA i Kanadzie. Nie stwierdzo-
no poważnego ograniczenia produkcji pasz na żadnym 
konkretnym obszarze i ogólnie: każdy gatunek albo urósł, 
albo pozostał na poziomie z poprzedniego roku. Stany 
Zjednoczone pozostały liderem w produkcji pasz w 
regionie i drugim co do wielkości producentem pasz na 
świecie. 

Wzrost wołowiny i brojlerów w USA wyniósł 3%. W 
Ameryce Północnej ceny wszystkich rodzajów pasz są 
najniższe na świecie, a biorąc pod uwagę dostępność ziemi, 
wody i innych zasobów, oczekuje się, że region pozostanie 
głównym źródłem produkcji pasz na eksport.

Ameryka Południowa

Produkcja pasz: 164,4 mln ton 
Udział w rynku światowym: 14,9% 
W 2018 r. Ameryka Południowa była jedynym regio-

nem, w którym nie odnotowano znaczącego wzrostu 
całkowitej produkcji pasz. Brazylia, Meksyk i Argentyna 
nadal produkują większość pasz w Ameryce Południowej, 
która stanowi 76% produkcji regionalnej. 

Brazylia jest liderem w produkcji pasz w regionie i 
trzecim co do wielkości producentem pasz na świecie. W 
2018 r. Produkcja pasz w Brazylii pozostała niezmieniona, 
podczas gdy w Meksyku i Argentynie do 2017 r. Wzrosła 
odpowiednio o 1% i 4%.

Produkcja pasz w Kolumbii wzrosła o 8%, głównie ze 
względu na wzrost produkcji wieprzowiny i jaj. Wiele 
krajów wykazało spadek produkcji pasz: Wenezuela - 27%, 
Salwador - 16%, Chile - 8%, co jest związane z niepokoja-
mi politycznymi i niestabilnością. Wcześniej zasugerowa-
no, że przemysł paszowy może działać jako barometr dla 
gospodarek krajów, a wyniki z 2018 r. nadają tej teorii 
wiarygodność.

Europa

Produkcja pasz: 277,1 mln ton 
Udział w rynku światowym: 25,1% 
ВW Europie w 2018 r. W porównaniu z 2017 r. Produk-

cja pasz wzrosła o 3,7%, co czyni ją drugim najszybciej 
rozwijającym się regionem na świecie [po Afryce]. 
Zwiększona produkcja pasz dla kur niosek + 7%, brojlerów 
+ 5%, akwakultury + 3%, hodowli bydła mlecznego + 4% i 
świń + 3%. Wołowina była jedyną odmianą białka, w której 
produkcja pasz spadła, choć o mniej niż 1%. 

Większość wzrostu w regionie wynikała z mniejszych 
krajów, takich jak Turkmenistan, Macedonia, Azerbejdżan, 
Czarnogóra, Kazachstan i Uzbekistan, które zwiększyły 
produkcję o 20% lub więcej. Więksi producenci, tacy jak 
ROSJA, Hiszpania i Turcja, również doświadczyli znaczne-
go wzrostu produkcji pasz, co przyczyniło się do ich 
ogólnego wzrostu w Europie.

Azja i Pacy�k

Produkcja pasz: 394,9 miliona ton 
Udział w rynku światowym: 35,8% 
RRSO jest domem dla kilku z 10 wiodących krajów 

produkujących paszę, w tym Chin, Indii i Japonii. Region 
Azji i Pacyfiku stanowi 35,8% globalnego tonażu pasz.

W ciągu ostatnich 5 lat branża rozwijała się o 14,6%, co 
stanowi średnio 2,76% rocznie. Wzrost zapewnia się ze 
względu na wzrost liczby ludności na świecie i wzrost 
klasy średniej, co dobrze odzwierciedla wzrost spożycia 
białka.

7 największych światowych producentów pasz: Chiny, 
USA, Brazylia, Rosja, Indie, Meksyk, Hiszpania. Udział 
top-7 w światowej produkcji mieszanki paszowej w 2018 r. 
Wyniósł 52,6% [2017 r. - 53,2%]. Top 7 stanowi 59% 
młynów paszowych na świecie. Top 7 jest postrzegana jako 
wskaźnik trendów w światowym rolnictwie.
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Brojlery. ДWykazując stałe zainteresowanie tym 
rodzajem białka, w 2018 r. Produkcja pasz dla brojlerów na 
świecie wzrosła o 3,3%. Wzrost zaobserwowano we 
wszystkich regionach, z wyjątkiem  Ameryki Łacińskiej, 
gdzie zaobserwowano niewielki spadek. 

Wzrost we wszystkich innych regionach, zwłaszcza 
Afryka [+ 9,7%]. Chociaż nie jest to ogromny wzrost pod 
względem tonażu, wykazuje on ogólną tendencję: wraz ze 
wzrostem populacji i poprawą jej dobrostanu rośnie także 
zainteresowanie białkiem, zwłaszcza smacznym 
kurczakiem.

Pasze dla świń

Produkcja pasz: 293,2 mln ton. 
Udział w rynku światowym: 26,6% 
W 2018 r. Produkcja pasz dla świń wzrosła o 1,95%. 

Region Azji i Pacyfiku pozostaje głównym regionem 
produkcji pasz dla świń, ale jest to także jedyny region, w 
którym nastąpił spadek tej produkcji: w Mongolii, 
Wietnamie, Chinach, Nowej Zelandii i Japonii odnotowano 
spadek produkcji. Pod względem tonażu największy wzrost 
produkcji pasz dla świń odnotowano w Europie - 5,4%.

 Większość wzrostu nastąpiła w Rosji i Hiszpanii, 
podczas gdy inne kraje, takie jak Finlandia, Francja, Dania 
i Polska, również wniosły swój wkład. W 2018 r. Ameryka 
Łacińska dodała 4,0% do wskaźników z 2017 r., Zwiększa-
jąc produkcję pasz dla świń z 30,3 do 31,5 mln ton. 
Największy wzrost odnotowano w Meksyku i Argentynie 
[≈5%].

Światowa produkcja pasz dla brojlerów  

 
   

%     
Ameryka P.  52,0 17,6% 53,4 17,5% 2,7% 
Ameryka L. 63,4 21,5% 60,7 19,9% -4,3% 
Europa  50,8 17,2% 55,0 18,1% 8,3% 
Azja i Pacyfik 107,0 36,3% 112,3 36,9% 5,0% 
Bliski Wschód 9,3 3,2% 9,6 3,2% 3,2% 
Afryka  12,4 4,2% 13,6 4,5% 9,7% 
Razem 294,9   304,6   3,3% 

Pasze dla bydła

Produkcja pasz: 213,3 mln ton 
Udział w rynku światowym: 19,3% 
Pasze dla krów. W 2018 r. Na poziomie regionalnym 

produkcja pasz mlecznych nie wykazywała żadnych 
spadków. W Ameryce Północnej i na Bliskim Wschodzie 
produkcja pasz pozostała stosunkowo równa. Wzrost w 
Ameryce Łacińskiej był wyższy niż w Europie i regionie 
Azji i Pacyfiku. Wzrost pasz w Afryce był spowodowany 
znacznym wzrostem w Maroku i Nigerii. Europa, światowy 
lider w produkcji mleka, wykazała wzrost produkcji mleka. 
Największy wzrost odnotowano w Turcji, Irlandii, Rosji i 
Wielkiej Brytanii, który przyczynił się do wzrostu regionu.

Pasze dla cieląt. Ameryka Północna zawsze była 
liderem w produkcji pasz dla wołowiny, w 2018 r. 
Zwiększyła lukę, wykazując wzrost o 3%. Europa wykazała 
niewielki spadek, ale pozostała na drugim miejscu pod 
względem tonażu na świecie. Znaczący wzrost 
zaobserwowano w  Ameryce Łacińskiej, głównymi 
źródłami wzrostu są Meksyk i Argentyna. W wyniku- 
region Ameryki Łacińskiej pod względem produkcji pasz z 
wołowiny zajął 3 miejsce, wyprzedzając region Azji i 
Pacyfiku, który przy wyższej produkcji w Chinach i 
Australii nie był w stanie zrekompensować spadku w 
Bangladeszu, Mongolii, Indonezji, Tajwanie, Wietnamie i 
Pakistanie.

Światowa produkcja pasz dla krów  

 
   

%     
Ameryka P.  27,7 23,2% 28,2 21,5% 1,8% 
Ameryka L.  17,5 14,7% 20,3 15,5% 16,0% 
Europa  38,5 32,3% 44,4 33,9% 15,3% 
Azja i Pacyfik 22,8 19,1% 24,8 18,9% 8,8% 
Bliski Wschód 6,3 5,3% 6,6 5,0% 4,8% 
Afryka  6,5 5,4% 6,8 5,2% 4,6% 
Razem 119,3   131,1   9,9% 

region
2017 rok 2018 rok Wzrost

 udostępnij milion ton udostępnijmilion ton

region
2017 rok 2018 rok Wzrost

udostępnij milion ton udostępnijmilion ton

Światowa produkcja pasz dla świń  

 
   

%     
Ameryka P.  51,6 17,9% 52,7 18,0% 2,1% 
Ameryka L. 30,3 10,5% 31,5 10,7% 4,0% 
Europa  75,9 26,4% 80,0 27,3% 5,4% 
Azja i Pacyfik 127,5 44,3% 126,8 43,2% -0,5% 
Bliski Wschód 0,1 0,0% --- --- --- 
Afryka  2,2 0,8% 2,2 0,8% 0,0% 
Razem 287,6   293,2   1,9% 

region
2017 rok 2018 rok Wzrost

udostępnij milion ton udostępnijmilion ton

Światowa produkcja pasz dla cieląt.  

 
   

%     
Ameryka P.  26,9 33,3% 27,7 33,7% 3,0% 
Ameryka L. 10,3 12,7% 14,3 17,4% 38,8% 
Europa  22,2 27,4% 21,6 26,3% -2,7% 
Azja i Pacyfik 15,6 19,3% 12,9 15,7% -17,3% 

Bliski Wschód 1,8 2,2% 1,5 1,8% -16,7% 

Afryka  4,1 5,1% 4,2 5,1% 2,4% 
Razem 80,9   82,2   1,6% 

region
2017 rok 2018 rok Wzrost

udostępnij milion ton udostępnijmilion ton
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Pasze dla akwakultury

Produkcja paszy: 40,1 mln ton. 
Udział w rynku światowym: 3,6% 
Ogólnie rzecz biorąc, pasze akwakultury wykazały 

wzrost o 7,5% w porównaniu do ubiegłego roku. Wynika to 
głównie z silnego wzrostu w regionie Azji i Pacyfiku oraz 
w Europie. Azja i Pacyfik - tradycyjny lider w produkcji 
pasz dla akwakultury; Wietnam, Indie i Indonezja wypro-
dukowały dodatkowo 1,58 miliona ton całkowitego 
wzrostu o 2,8 miliona ton akwa-pasz na świecie. Lider 
regionu,Chiny, również wzrósł o 1% w porównaniu do 
2017 r. Liderzy europejscy odnotowali silny wzrost, albo 
ich produkcja pozostała niezmieniona, co świadczy o 
spójności całego przemysłu. Wśród tych, którzy dorastali, 
Norwegii, Turcji i Hiszpanii.

Pasze dla zwierząt domowych

Produkcja pasz: 26,7 mln ton. 
Udział w rynku światowym: 0,2% 
Sektor pasz dla zwierząt domowych wzrósł, głównie z 

powodu Azji i Pacyfiku. Produkcja paszy dla zwierząt 
domowych: Ameryka Północna i Bliskij Wschód pozostały 
względnie równe. W poprzednich latach Europa była 
najbardziej produktywnym regionem w zakresie paszy dla 
zwierząt domowych, ale po ponownej ocenie wyników w 
2017 r., Pomimo wzrostu, jest gorsza od Ameryki Północ-
nej. W Afryce występuje niewielki spadek produkcji, ale ze 
względu na niewielki tonaż praktycznie nie jest to 
widoczne.

Światowa produkcja pasz dla akwakultury  

 
   

%     
Ameryka P  1,7 4,6% 1,7 4,2% 0,0% 
Ameryka L. 3,8 10,2% 3,9 9,7% 2,6% 
Europa  3,7 9,9% 4,0 10,0% 8,1% 
Azja i Pacyfik 26,1 70,0% 28,5 71,1% 9,2% 
Bliski Wschód 0,5 1,3% 0,5 1,2% 0,0% 
Afryka  1,5 4,0% 1,5 3,7% 0,0% 
Razem 37,3   40,1   7,5% 

Światowa produkcja pasz dla zwierząt domowych  

 
   

%     
Ameryka P.  8,7 34,9% 8,8 33,0% 1,1% 
Ameryka L. 5,2 20,9% 5,6 21,0% 7,7% 
Европа 8,1 32,5% 8,6 32,2% 6,2% 
Azja i Pacyfik 2,4 9,6% 3,2 12,0% 33,3% 
Bliski Wschód 0,1 0,4% 0,1 0,4% 0,0% 
Afryka  0,4 1,6% 0,4 1,5% 0,0% 
Razem 24,9   26,7   7,2% 

region
2017 rok 2018 rok Wzrost

udostępnij milion ton udostępnijmilion ton

region
2017 rok 2018 rok Wzrost

udostępnij milion ton udostępnijmilion ton
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reprezentuje poziom cen pasz na rynku 
światowym. Opiera się na cenach śruty 
sojowej i kukurydzy, na podstawie ich 
udziału w mieszance paszowej. Wskaźnik 
IFCN określa ceny pasz miesięcznie w 
dolarach amerykańskich za 100 kg. 

Oczekuje się, że w 2020 r. Ceny pasz 
pozostaną względnie stabilne. Według 
Rabobank istnieją wystarczające zapasy, 
które powinny wspierać rozsądne ceny 
pasz. 

Struktura mieszanych pasz zależy od 
grupy zwierząt, regionu produkcji i 
dostępności zasobów. Zobaczmy pasze UE, 
dane uzyskane z raportu FEFEAC „Raport 
roczny 2018-2019”. 

Po reformie MacSharry'ego w 1991 r. 
Udział zbóż w mieszankach paszowych 
wzrósł z 32% do 50%; produkty uboczne 
przemysłu spożywczego i etanolu 12% 
wskaźnik pozostał stabilny w ciągu 
ostatnich 10 lat, w przeciwieństwie do 
nasion oleistych, których średni 
współczynnik włączenia nieznacznie spadł 
o 25% z powodu tendencji spadkowej 
białka w paszy.

Jeden z substytutów zbóż w latach 80. 
XX wieku, tapioka całkowicie zniknęła z 
pola widzenia. Wykorzystanie białek 
zwierzęcych, które w przeszłości stanowiły 
2% materiałów, zostało zakazane w 2001 r. 
I zastąpione mączką sojową, która jest 
importowana.

CENA 
PASZ

Feed for …  Ameryka
Północna 

Ameryka
 Łacińska 

Europa Azja i Pacyfik Bliski 
Wschód 

Afryka  2017 % 

Ptak  67,9 83,5 87,5 180,4 15,1 22,8 457,2 41,4% 
- kury nioski  14,5 22,8 32,5 68,1 5,5 9,2 152,6 

 

- brojlery  53,4 60,7 55,0 112,3 9,6 13,6 304,6 
 

Świnie  52,7 31,5 80,0 126,8 0,0 2,2 293,2 26,6% 
Bydło  55,9 34,6 66,0 37,7 8,1 11,0 213,3 19,3% 
- krowy  28,2 20,3 44,4 24,8 6,6 6,8 131,1 

 

- byki  27,7 14,3 21,6 12,9 1,5 4,2 82,2 
 

Akwakultura  1,7 3,9 4,0 28,5 0,5 1,5 40,1 3,6% 
Pet-karmić 8,8 5,6 8,6 3,2 0,1 0,4 26,7 2,4% 
Inne  11,9 5,3 31,0 18,3 3,8 2,7 72,9 6,6% 
Razem: 198,9 164,4 277,1 394,9 27,6 40,6 1103,4 100% 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec
2016 20,2 19,9 20 21,3 24 25,9 23,4 21,4 20,7 20,8 21 21,1
2017 22,1 22,5 21,8 21,2 21,3 21 21,7 20,3 20,4 20,8 20,9 21,1
2018 21,7 23,4 24,4 24,9 25,2 23 21,9 22 21,1 21,6 21,4 21,9
2019 20 20 21,7 21,4 21,8 24,2 23,4 21,2 21,9 0 0 0

15

20

25

30  

  

 

   

 

  

  
2016 2017 2018 2019

Produkcja mieszanki paszowej w 2018 r

Wskaźnik cen pasz światowych IFCN

Pasze stanowią 70% całkowitych 
kosztów hodowli zwierząt; tańsze pasze 
przyniosą tańszego kurczaka i tańsze 
jajko. Koszty pasz są bardzo skore-
lowane z cenami zbóż i białka roślinnego.

Ceny pasz odzwierciedlają 
globalną gospodarkę
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PRODUKCJA ZIARNA NA UKRAINIE

Zgodnie z danymi Państwowego Komitetu Statysty-
cznego Ukrainy konsumpcja krajowa upraw zbożowych ma 
długoterminowo potwierdzone dane. Poniższa tabela 
pokazuje, że pszenica i żyto są wykorzystywane głównie 
do celów spożywczych, podczas gdy kukurydza i jęczmień 
są głównie spożywane jako pasza.

Pszenica. W 2018 roku Ukraina zebrała 24,6 miliona 
ton pszenicy z 6,6 miliona hektarów [Krym-zasiano 317 
tysięcy hektarów]. Biorąc pod uwagę warunki pogodowe i 
obszar pod uprawy, p żniwa w 2019 roku: 29,0 mln ton [+ 
18,1% do 2018 r.]. Pszenica wykorzystywana jest głównie 
do celów spożywczych [71,6%]. Po gwałtownym spadku w 
sezonie 2014/2015 ze względu na spadek dochodów 
gospodarstw domowych i utratę kontroli nad Krymem i 
częścią Donbasu produkcja mąki utrzymuje się na stałym 
poziomie od 2015 r. Do celów paszowych wykorzystano 
2,5 miliona ton lub 24,5% konsumpcji pszenicy krajowej. 
Wyższy eksport mąki zrekompensował piekarzom 
zmniejszenie konsumpcji krajowej.

Kukurydza. W roku 2018/19 , Ukraina ze wszystkich 
lat obserwacji statystycznych miała najwyższy wskaźnik 
plonu kukurydzy - 78,44 kg / ha. Spośród 35,8 miliona ton 
kukurydzy konsumpcja krajowa wyniosła 8,3 miliona ton, 
28,0 milionów ton zostało wysłanych na eksport, 
zmniejszenie zapasów wyniosło -0,5 miliona ton. 7,0 mln 
ton, czyli 84,3% kukurydzy zużytej na rynku krajowym, 
wykorzystano na paszę w sezonie 2018/19. FSI - 
przetwarzanie kukurydzy na skrobię, melasę, zboża.

Jęczmień. W 2018 r. Produkcja jęczmienia spadła o 
11,3% do 7,35 mln ton z powodu zmniejszenia powierzchni 
i plonów. W rezultacie zmniejszył się eksport i zużycie 
pasz: w 2018 r. 63,5% jęczmienia wykorzystano na paszę, 
zaś w 2017/18 - 85,0%. W 2019 roku żniwa zostały 
odzyskane. 1,3 miliona ton.

20
19UKRAINA

KARMIĆ
RYNEK

 2017/18 R 2018/19 E 2019/20 F 
Zapasy początkowe     1.773 1.134 950 
Produkcja  26.158 24.606 29.068 
- powierzchnia, tysiąc ha 6361 6604 6921 
- wydajność, kg / ha  41.12 37.26 42.00 
Importuj         55         60         70 
Dostawa  27.986 25.800 30.088 
Zużycie  9.077 8.350 10.100 
 – karmić 2.577 2.500 4.000 
 – FSI 6.500 6.300 6.100 
Eksportuj 17. 775 16.500 18.500 
Zapasy przeniesione  1.134 950 1.488 
Źródło: Derzhkomstat Ukrainy, prognoza - FAS USDA Kijów

Bilans pszenicy na Ukrainie, tysiąc ton

75,5%

15,7%
36,5%

99,5%

24,5%

84,3%
63,5%

0,0%

Pszenica Kukurydza Jęczmień Żyto

Struktura krajowego zużycia ziarna na Ukrainie 
w roku 2018/19 

Food Feed

 

  

 

 

 

Bilans kukurydzy na Ukrainie, tysiąc ton 

 2017/18 R 2018/19 E 2019/20 F 
Zapasy początkowe 1.549 1.366 906 
Produkcja  24.669 35.801 33.320 
- powierzchnia, tysiąc ha 4481 4564 4760 
- wydajność, kg / ha  55.06 78.44 71.7 
Importuj 39 35 32 
Dostawa  26.257 37.202 34.258 
Zużycie  6.855 8.296 8.000 
 – karmić 5.555 6.996 6.700 
 – FSI 1.300 1.300 1.300 
Eksportuj 18.036 28.000 25.400 
Zapasy przeniesione  1.366 906 858 
Źródło: Derzhkomstat Ukrainy, prognoza - FAS USDA Kijów-    

Bilans jęczmienia na Ukrainie, tysiąc ton

 2017/18 R 2018/19 E 2019/20 F 
Zapasy początkowe 1.237 748 950 
Produkcja  8.285 7.349 9.275 
- powierzchnia, tysiąc ha 2501 2484 2650 
- wydajność, kg / ha  33.12 29,58 33.96 
Importuj 5 15 10 
Dostawa  9.527 8.112 10.235 
Zużycie  4.490 3.562 4.800 
– karmić 3.190 2.262 3.500 
 – FSI 1.300 1.300 1.300 
Eksportuj 4.289 3.600 4.500 
Zapasy przeniesione  748 950 935 
Źródło: Derzhkomstat Ukrainy, prognoza - FAS USDA Kijów
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Żyto. W sezonie 2018/2019 produkcja żyta spadła do 
394 tys.ton w porównaniu do 505 tys. ton w 2017 r .: 
powierzchnia zasiewów jest mniejsza, a plony niższe. 
Według wstępnych szacunków w 2019 r. Zbiory wzrosły, 
ale obszary zasiewów stały się jeszcze mniejsze, w wyniku 
czego zbiory żyta spadły do 345 tys. Ton. 85 ÷ 90% żyta 
jest spożywane w kraju i wykorzystywane do celów 
spożywczych. Do celów paszowych wykorzystuje się 2 
tysiące ton rocznie, głównie zboże odrzucone.

Zużycie ziarna na paszę 
ДAby zaprojektować wykorzystanie ziarna na paszę, 

należy zastosować liczbę zwierząt gospodarskich z 
głównych grup zwierząt w gospodarstwach. Według 
Państwowego Komitetu Statystycznego Ukrainy liczba 
bydła w ukraińskich gospodarstwach w 2018 r. Spadła o 
4,3% - 3378,8 tys. [─152 tys.], Świń mniej o 2,0% - 5986,5 
tys.[─ 123,4 tys.], Podczas gdy liczba kurczaków wzrosła o 
2,9% do 210,79 mln  [+5,96 mln]. 

Nie jest jeszcze jasne, w jaki sposób wykorzystują 4,0 
miliona ton pszenicy uzyskanej z wysokiej wydajności, 
zaprojektowanej jako pasza na lata 2019/20 - wszystko 
będzie zależeć od zbiorów kukurydzy, co z kolei zależy od 
pogody.

Bilans żyta na Ukrainie, tysiąc ton

 2017/18 R 2018/19 E 2019/20 F 
Zapasy początkowe 77 137 49 
Produkcja  505 394 345 
- powierzchnia, tysiąc ha 171 148 116 
- wydajność, kg / ha  29.55 26.54 29.74 
Importuj 0 0 0 
Dostawa  582 531 394 
Zużycie  407 392 302 
 – karmić 2 2 2 
 – FSI 405 390 300 
Eksportuj 38 90 40 
Zapasy przeniesione  137 49 52 
Źródło: Derzhkomstat Ukrainy, prognoza - FAS USDA Kijów    

PRODUKCJA PASZY ZWIERZĄT
W 1990 r. Produkcja pasz dla zwierząt * na Ukrainie 

wyniosła 16 milionów ton. Do 2000 r. Wielkość produkcji 
ledwie przekroczyła 1 mln ton, po czym odnotowano 
wzrost: w 2005 r. Ukraina wyprodukowała 3,2 mln ton, w 
2006 r. - 3,8 mln ton, w 2008 r. Produkcja pasz osiągnęła 
prawie 4 mln ton, w 2010 r. - 6 milion ton. Od 2011 r. 
Ukraina produkuje rocznie 6,5–7,0 mln ton pasz dla 
zwierząt; najlepszy wynik w kolejnych latach to 6,94 mln 
ton w 2014 r. Produkcja pasz w 2018 r. wyniosła 6,74 mln 
ton [+ 1,1% do 6,67 mln ton w 2017 r.].

Struktura produkcji pasz. Struktura produkcji towarowej 
ukraińskich pasz w tonażu: 60,7% pasze dla drobiu, 17,9% 
pasze dla świń, 10,7% pasze dla bydła, pasze dla innych 
zwierząt 9,0%. 

Główną kategorią mieszanek paszowych na Ukrainie 
jest pasze dla ptaków, co tłumaczy się zarówno rozwojem 
ukraińskiego rynku drobiu, jak i wzrostem konsumpcji 
drobiu w kraju. Główni producenci pasz dla zwierząt na 
Ukrainie pozostają gospodarstwami zintegrowanymi 
pionowo. Cechy te są wyraźnie odzwierciedlone w 
rankingu producentów pasz mieszanych: 7 na 10 to 
najwięksi hodowcy drobiu, 9 na 10 to przedsiębiorstwa 
zintegrowane pionowo. 30 głównych producentów 
wyprodukowało 45%, co stanowi 10–28% całkowitej 
produkcji pasz.

Zużycie ziarna na paszę na Ukrainie, tysiąc ton
 

 2017/18 R 2018/19 E 2019/20 F 
Pszenica  2.577 2.050 4.000 
Kukurydza 5.555 6.996 6.700 
Jęczmień 3.190 2.262 3.500 
Sorgo 76 100 110 
Żyto  2 2 2 
Razem 11.400 11.410 14.312 

Premiksy
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Pasza dla 
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2018 Ukraina wyprodukowała 6744,8 tys. Ton pasz

Z tej kwoty 22,9 tys. ton, czyli 0,3%, zostało 
wywiezionych. Średnie tempo eksportu wynosi nieco mniej 
niż 2 tysiące ton miesięcznie, z amplitudami; 1412 i 2804 
ton.

W 2018 r. Wyprodukowano 30.177 maszyn do produkcji 
pasz dla zwierząt.

HANDEL ZAGRANICZNY PASZ

Eksport. W 2018 r. Ukraina wyeksportowała 22,917 ton 
pasz dla zwierząt za 22,97 mln USD.

Eksport z punktu widzenia kraje importujące
Gruzja  10.058 т $   5701.6 тыс.
Mołdawia    3.562 т $   5003.1 тыс.
Kraje UE    3.194 т $   6641.4 тыс.
Białoruś    1.278 т $   2394.3 тыс.
Jordania    1.136 т $     285.7 тыс.
Inne     3.688 т$   2942.0 тыс.
Razem 22.917 т $  22968.1 тыс.

Eksport z punktu widzenia producentów pasz
    тонн          тыс.$
LLC „Stały związek”      7.112       3.296,4
Kormotech LLC   4.753     11.581,2
Tsehave Korm Ltd. Ltd.  2.543       1.743,1
Tandem-2002 LLC  1.031          347,1
Skvira Agro LLC  1.014          183,5
E&M Beautiful Land LLC    736          273,7
Inne    5.728       5.543,1
Razem:                              22.917     22.968,1

Produkcja mieszanki paszowej na Ukrainie w 2018 r
 

Kod  Nazwa produktu  ton  
10.91.10-10 Premiksy  67.902 
10.91.10-33 Dla świń  1.210.254 
10.91.10-35 Dla bydła 724.293 
10.91.10-37 Dla ptaka  4.091.248 
10.91.10-39 н.в.і.у. [інші] 606.933 
10.91.20.00 Pellet Lucerna  н/д  
10.92.10-30 Pet-Zwierzę domowe  41.811 
10.92.10-60 Pet-pakowana karma  950 
Razem  6.744.80 

Miesięczny eksport pasz z Ukrainy, tony  

Miesiąc ton  tysiąc $ $/ton 

Jan  1.558 946,4 607 
lut  2.185 2.435,7 1115 
mar 2.199 2.083,8 948 
kwi 1.412 1.984,5 1405 
może 2.076 1.918,9 925 
Jun  1.621 1.967,6 1214 
Jul  1.631 1.903,2 1167 
Sierpnia 1.878 1.841,9 981 
Wrz 1.826 1.929,5 1057 
paź 1.711 1.495,6 874 
Listopad 2.804 2.271,5 810 
Grudzień 2.016 2.189,4 1086 

2018 22.917 22.968,1 1002 
Źródło: Baza danych celnych
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Produkcja maszyn do przygotowania pasz dla 
zwierząt na Ukrainie w latach 2011-2018

Gruzja; 44%

Mołdawia; 
15%

Kraje UE; 14%

Białoruś ; 6%

Jordania
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Liban;  4% Inne 12%

Głównym nabywcą pasz dla 
zwierząt z Ukrainy w 2018 r. 
była Gruzja - 10,1 tys.ton, z 
udziałem 43,9%. Najlepszymi 
płatnikami była UE z 
płatnościami 6,64 mln USD, 
czyli 28,9% całkowitych 
dochodów. Gruzja, Mołdawia i 
kraje UE otrzymały 73,4% 
łączna wielkość eksportu pasz 
z Ukrainy i zapłacona za paszę 
75,5% przychodów z eksportu.

Eksport pasz z Ukrainy
w 2018 r., ton

ТОВ «Константа-
Комбікорм» 31%

ТОВ «Кормотех»
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ТОВ «Цехаве Корм 
Лтд.» 11%
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2002» 5%

ТОВ «Сквира 
Агро» 4%
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Красива земля»

3%

Прочие 25%

 Pierwsze trzy firmy 
wyeksportowały 63% 
całkowitego wolumenu i 
wygenerowały 72,4% 
wszystkich przychodów z 
eksportu pasz w 2018 r.

Eksport pasz z Ukrainy
w 2018 r., ton



SKUTECZNE KRUSZENIA
NASION SŁONECZNIKA

ZALETY 
• Kompaktowy system kruszenia o wysokiej wydajności. Znacząca redukcja kosztów 

prac budowlanych i instalacyjnych 
• Wysoka jakość gotowego produktu, z resztkową zawartością łuski 1-12%, od 0,5% 

do 1,5% zawartości oleju w łusce, wyższa niż botaniczna (eliminuje usuwanie jądra 
do łuski, minimalizując straty przez produkcja). 

• Wyposażanie sprzętu do kruszenia w przenośnik łańcuchowo-rurowy. 
• Aspiracja w obiegu zamkniętym (zmniejszenie kosztów klimatyzacji w 

pomieszczeniu. Zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska. Oszczędzanie energii. 
Zmniejszenie czasu i kosztów instalacji). 

• Opatentowany KONTR BĘBEN, powierzchnia styku jest zwiększana 3 razy bez 
zmiany ogólnych wymiarów. 

• Utrzymanie integralności łuski prowadzi do płynnej ekstrakcji rdzenia bez tworzenia 
pyłu olejowego.

Elika-Elevator OOD 
Bułgaria 
7500 Silistra 
ulica „Kharalampi Dzhamdzhiev” nr 32 
Tel .: +359 87 654 1714 
a.shpakov@elica-elevator.com 
www.elica-elevator.com


