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Problemy technologiczne 
w procesach 
produkcyjnych  
premiksów 
– wyniki badania 



O badaniu
Izba Zbożowo-Paszowa, Uniwersytet Przyrodniczy w
Poznaniu i Cargill Poland Sp. z o.o. w ramach realizowanego
zadania PREcisionMIX 2.0 prowadzą działania mające na celu
opracowanie i wdrożenie na skalę przemysłową znaczącego
udoskonalenia technologicznego w procesie produkcji
premiksów zwierzęcych.

W tym celu istotna jest identyfikacja problemów
technologicznych branży w procesach produkcyjnych.
Osiągnięcie wskazane celu będzie możliwe dzięki
przeprowadzeniu badania sektora rolno-spożywczego w
zakresie mikronaważania.

PREcisionMIX 2.0



O badaniu
Badanie przeprowadzone zostało metodą CAWI (Computer-
Assisted Web Interview – wspomagany komputerowy
wywiad przy pomocy strony www) w dniach od 3 do 25 maja
2021 r. na próbie 17 przedstawicieli reprezentujących firmy
zrzeszone w Izbie Zbożowo-Paszowej i podmioty partnerskie,
zajmujące się produkcją premiksów zwierzęcych. Badanie jest
pogłębieniem dotychczasowej diagnozy branży, która
stanowiła genezę zawiązania Grupy Operacyjnej
PREcisionMix 2.0.

Na podstawie wyników badania sporządzony został niniejszy
raport, który pozwoli ukierunkować planowane w kolejnych
etapach prace rozwojowe oraz ujawnić problemy, których
rozwiązanie będzie stanowiło odzwierciedlenie potrzeb całej
branży producentów szeroko rozumianych pasz dla zwierząt.

PREcisionMIX 2.0



W badaniu wzięło udział 17 przedstawicieli firm 
branży zbożowo-paszowej. 

7 z nich reprezentowało średnie 
przedsiębiorstwa (do 250 pracowników, 

roczny obrót netto do 50 mln euro), 5 zaś 
małe przedsiębiorstwa (do 50 pracowników, 

roczny obród netto do 2 mln euro) i kolejnych 
5  duże przedsiębiorstwa (powyżej 250 

pracowników, roczny obrót netto większy niż 
50 mln euro). 

Firmy respondentów zlokalizowane były w 
województwach: mazowieckim (5), 

pomorskim (3), warmińsko-mazurskim (3),  
małopolskim (2), kujawsko-pomorskim (2), 

świętokrzyskim (1) i lubuskim (1). 



N=17
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W badaniu respondenci zostali poproszeni 
o wskazanie w ramach kafeterii zamkniętej 
o charakterze dysjunktywnym głównego 

działu, który reprezentuje firma, której 
pracownikiem jest osoba biorąca udział 

w badaniu.

42% reprezentowanych w badaniu 
przedsiębiorstw działa w obszarze produkcji 
pasz, mieszanek, koncentratów paszowych, 
premiksów, dodatków paszowych, 25% zaś 

w obszarze  przechowalnictwa zbóż. 

W badaniu reprezentowane były także firmy 
z obszarów produkcji konsumpcyjnych 

przetworów zbożowych (5%),  młynarstwa 
(5%), krajowego i międzynarodowego obrotu 

zbożami i surowcami paszowymi (5%) oraz 
handlu dodatkami (5%).
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Jaki dział Pani/Pana 
przedsiębiorstwo reprezentuje?
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Zdaniem 57% przedstawicieli branży 
zbożowo-paszowej, biorących udział

w badaniu polski sektor paszowy 
jest konkurencyjny.  

Przeciwnego zdania jest 37%. 

Pozostałe 6% respondentów nie ma zdania.
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Czy Pani/Pana zdaniem polski sektor 
paszowy jest konkurencyjny?
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W pytaniu otwartym uczestnicy badania mogli 
wskazać działania, które ich zdaniem powinny 

zostać podjęte, by zwiększyć konkurencyjność 
polskiego sektora paszowego. 

W kontekście przedmiotu realizowanych przez 
konsorcjum działań wśród odpowiedzi warto 

wyróżnić kwestie związane m.in. z: 
modernizacją linii technologicznych , 

innowacyjnymi dodatkami i materiałami 
paszowymi, większym wykorzystaniem 
surowców "odpadowych" po produkcji 

spożywczej, nowymi technologiami
i zwiększeniem wydajności.
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Z kolei w pytaniu zamkniętym wśród barier 
zewnętrznych w procesach produkcyjnych 

premiksów i pasz najczęściej wskazywano na: 
bariery technologiczne (16%), ceny surowców 

paszowych (11%), nadmierny eksport zbóż 
paszowych (11%), ograniczone moce 

produkcyjne (7%). 

W celu likwidacji wyróżnionych barier, zdaniem 
respondentów, konieczne jest m.in.: 

opracowanie taniej, wydajnej, precyzyjnej 
technologii modułowej do mikronaważania, 

popularyzowanie walorów żywieniowych 
produktów zwierzęcych, łatwiejsze, tańsze 

i szybsze rejestrowanie innowacyjnych 
dodatków paszowych, przeznaczenie 

większych środków na sektor B+R, 
analogicznie jak w innych państwach UE, 

nawiązanie współpracy firm z uczelniami w 
zakresie B+R oraz uproszczenie procedur 

administracyjnych.
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Jakie Pani/Pana zdaniem są najważniejsze bariery 

zewnętrzne w procesach produkcyjnych premiksów 
i pasz? 
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Wśród kluczowych barier na etapie procesu 
technologicznego produkcji premiksów 
respondenci wskazali: naważanie (23%) 

i dozowanie ( 27%), dostawę surowców (9%) i 
rozdrabnianie (9%). 

Wśród działań które mogłyby przyczynić się 
do poprawy efektywności i opłacalności 

produkcji wskazano: poprawę efektywności 
poprzez modernizację linii technologicznych 

oraz zwiększenie liczby zasobników do 
mikronaważania, stworzenie tanich wydajnych, 

precyzyjnych  modułowych zespołów do 
mikronaważania, opracowanie nowych 

technologii i ich wdrażania na każdym etapie 
oraz systemy silosów i dozowania 

przystosowane do różnych właściwości 
fizycznych surowców, poprawa stabilności 

niektórych surowców.



1. Aż 82% respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że
konieczne jest przeprowadzenie prac rozwojowych
i zwiększenie nakładów inwestycyjnych zgodnych
z kierunkiem automatyzacji, robotyzacji i unowocześnienia
produkcji.

2. Tyle samo stwierdziło, że w przemyśle paszowym konieczna
jest modernizacja linii wytwórczych w celu oszczędności
zużycia energii i wody.

3. Aż 88% zgodziło się, że w przemyśle paszowym konieczna
jest modernizacja linii wytwórczych w celu opracowania
nowego modelu organizacji produkcji

4. 3/4 biorących udział w badaniu osób zgodziło się, że ważne
jest sporządzenie projektu technologicznego oraz
konstrukcyjnego, który wskaże wymogi techniczne dla
nowego systemu automatycznego dozowania surowców
mikro przyczyniłoby się do zwiększenia efektywności
produkcji premiksów i zwiększenia konkurencyjności
polskiego sektora paszowego.

5. Taki sam odsetek wskazał, że powinny zostać
przeprowadzone prace badawcze dotyczące zachowania się
poszczególnych surowców w zautomatyzowanych procesach
mikronaważania.
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Na jakim etapie procesu 
technologicznego produkcji premiksów 
napotyka Pan/Pani największe bariery?
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Na którym etapie produkcji spośród etapów 
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Czy uważa Pani/Pan, że w przemyśle paszowym 

konieczne jest przeprowadzenie prac rozwojowych i 
zwiększenie nakładów inwestycyjnych zgodnych z 

kierunkiem automatyzacji, robotyzacji i 
unowocześnienia produkcji?
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Czy uważa Pani/Pan, że w przemyśle 

paszowym konieczna jest modernizacja 
linii wytwórczych w celu oszczędności 

zużycia energii i wody?
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Czy uważa Pani/Pan, że w przemyśle 

paszowym konieczna jest modernizacja 
linii wytwórczych w celu opracowania 

nowego modelu organizacji produkcji?
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Czy uważa Pani/Pan, że sporządzenie projektu technologicznego oraz 
konstrukcyjnego, który wskaże wymogi techniczne dla nowego systemu 

automatycznego dozowania surowców mikro przyczyniłoby się do zwiększenia 
efektywności produkcji premiksów i zwiększenia konkurencyjności polskiego 

sektora paszowego?
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Czy Pani/Pana zdaniem powinny 

zostać przeprowadzone prace 
badawcze dotyczące zachowania się 

poszczególnych surowców w 
zautomatyzowanych procesach 

mikronaważania?
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1. Aż 82% badanych stwierdziło, że państwo powinno podjąć działania w kierunku obniżenia progów minimalnych wydatków
inwestycyjnych i ułatwienia dostępu do programów dla dużych przedsiębiorców

2. 76% zgodziło się ze stwierdzeniem, że państwo powinno działać w kierunku otwierania nowych rynków zbytu

3. Dla 37% badanych zbędne są działania ochronne państwa w przypadku populacji loch hodowlanych. Taki sam odsetek jest
przeciwnego zdania, a 26% nie ma zdania.

4. 47% badanych twierdzi, że państwo powinno podejmować działania w kierunku opracowania i wdrożenia krajowej strategii produkcji
prosiąt. Przeciwnych jest 35% respondentów.

5. 82% badanych uznało, że państwo powinno działać w kierunku uwzględnienia w ramach PROW 2014-2020 problematyki wspierania
inwestycji i szeroko rozumianego biznesu rolno-spożywczego. Taki sam odsetek z aprobatą przyjąłby działania pomagające w
modernizacja linii wytwórczych w przemyśle paszowym np. przez rezygnacje z nacisku na przeprowadzanie prac rozwojowych,
które nie są niezbędne np. przy automatyzacji robotyzacji i unowocześnianiu produkcji.

6. 88% respondentów uznaje za pożądane działania przyspieszające operacyjne działanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.

7. 3/4 badanych uważa, że państwo powinno podjąć działania w kierunku Kontynuacji Programu Wieloletniego dotyczącego
„bezpieczeństwa białkowego kraju” w aspekcie procesów obróbki pasz i ich wpływu na procesy technologiczne oraz jakość pasz.
Niespełna 20% jest przeciwnego zdania. Pozostała część nie ma zdania.

W badaniu respondenci zostali zapytanie także o rolę Państwa w kontekście funkcjonowania 
przemysłu paszowego.
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