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Region dolno śląski na tle Polski w wynikach OWUB 2012 - z uwzgl ędnieniem 
wyników rozrodu w stadach 
Po ogólnym nakreśleniu wyników OWUB 2012 w kraju – zaakcentowano duże różnice w 
tym zakresie w odniesieniu do Dolnego Śląska, które dotyczą m.in. lepszych wyników w 
zakresie wydajności, udziału populacji aktywnej w pogłowiu krów oraz w strukturze stad 
mlecznych. Podkreślono postęp dokonany w roku 2012 oraz osiągnięcia regionu – dające 
mu drugą (po lubuskim) pozycję w kraju, pod względem wyników OWUB. 
Poruszono problem krótkiego użytkowania mlecznego krów – 3,2 lata w kraju, a zaledwie 
3,1 roku w regionie, z jednocześnie dość niską wydajnością życiową krów – na poziomie 
22,5 tys. kg, a tylko około 2 tys. kg większą w dolnośląskim. Podkreślono też stosunkowo 
długie okresy międzywycieleniowe i późny wiek pierwszego wycielenia – a co gorsza brak 
znaczących zmian w tym zakresie.  
Tym samym wskazano ogrom pracy, czekającej producentów – w celu znacznej poprawy 
wyników rozrodu, a w ślad za tym poprawy wyników ekonomicznych gospodarstw.  
  
 
Monitoring zagro żenia ketoz ą w populacji aktywnej, z przykładami zastosowania 
odpowiedniej usługi - na bazie raportów RW-2 
By ten ogrom pracy wykonać – należy w szczególności zadbać o pełne pokrycie potrzeb 
energetycznych; w tym w szczycie laktacji. Temu ma też służyć rozpoznanie na podstawie 
systemu informacji OWUB, zawartej w niektórych raportach. Kluczową rolę przypisuje się 
zawartości ciał ketonowych w mleku: acetonu i kwasu betahydroksymasłowego – jako 
punktu wyjściowego do zapisów w ww. raportach. RW-2 jest tutaj kluczowy o tyle, że za 
pomocą oznaczenia K! – wskazuje on na (częstą w praktyce) sytuację podejrzenia o 
subkliniczną ketozę, z prawdopodobieństwem powyżej 60% (czyli bardzo dużym). Jest to 
praktyczne narzędzie – wskazujące na konieczność korekty w poziomie żywienia danej 
krowy. Istotne uzupełnienie tych informacji – na poziomie stada – daje raport RW-1, w 
którym może być obecna uwaga o zagrożeniu ketozą (10% i więcej krów w stadzie z 
subkliniczną ketozą) lub silnym nią zagrożeniu (20% i więcej krów). 
 
 
Wpływ rynków zagranicznych na sektor mleka w roku 2 012 i perspektywy 2013 
Jest ogromny – aczkolwiek nie aż tak wielki, w porównaniu z sektorami wołowiny i mięsa 
drobiu. Z racji dosyć wysokiego poziomu konsumpcji krajowej – zapewne tenże wpływ się 
utrzyma lub nawet wzrośnie. Sektor mleka utrzymał, a nawet nieco poprawił swą pozycję 
konkurencyjną na światowym rynku w 2012. Ta poprawa ma związek głównie z rynkami 
trzecimi, z których przybywało dochodów – w tempie ponad 1% w miesiącu w strukturze 
dochodów. W tworzeniu dochodów dominowały tutaj rynki arabskie – blisko co czwarta 
złotówka oraz rosyjski – więcej niż co piąta. Pewien udział w dochodach ma też rynek 
ukraiński, rynki ASEAN, Kazachstan, Chorwacja, Kuba i Peru. Jednak więcej niż co trzecia 
złotówka pochodziła z mniej znaczących rynków, w dużej ich liczbie – stanowiąc o wielkiej 
dywersyfikacji i sile naszego sektora mleka. 
W strukturze dochodów powyżej 40% wiąże się z grupą towarową sery, której udział w 
strukturze dochodów rośnie (w tempie ponad 15% rocznie). Jeszcze bardziej widać jednak 



wzrost po stronie serwatki (ponad 27%). Inne grupy towarowe bardzo tracą na znaczeniu 
– przy czym prawidłowości ww. widać zwłaszcza w odniesieniu do rynków trzecich. 
Na tym tle podkreślono wielką rolę promocji naszych produktów mlecznych – prezentując 
zestawienie targów międzynarodowych w krajach pozaeuropejskich, w których producenci 
polscy powinni uczestniczyć – na okres od II do IV kwartału 2013 roku. 
 
 
Dolno śląski sektor mleka w roku kwotowym 2012/13 - wpływ li mitowania produkcji 
Przypomniano historię – w sensie wysokości limitu; w tym podkreślono zmiany – w postaci 
większych limitów w miarę upływu okresu funkcjonowania SKM-u. Podkreślono kwestię 
zapobiegania nadprodukcji (i niższym cenom surowca), ale jednocześnie zwiększania 
możliwości produkcyjnych – znacznie powyżej 10% od początku funkcjonowania systemu. 
1109 dostawców hurtowych na Dolnym Śląsku dysponuje 161,6 tys. kg – to stan na dzień 
25 lutego 2013. Od początku integracji ubyło 58% dostawców hurtowych. 144,39 tys. kg – 
to aktualna średnia dolnośląska wysokość limitu na 1 dostawcę. O blisko ¾ (nawet więcej) 
spadła w okresie od integracji liczba dostawców bezpośrednich.  
Zagrożenie przekroczeniem limitu w b.r. kwotowym – na Dolnym Śląsku o tyle nie istnieje, 
że po 10 miesiącach wykorzystanie limitów było znacznie poniżej 90%; jednak transfery 
czynią sytuację nie tak wcale jasną. Zakres transferów w kraju (stan na 15 marca) wyniósł 
0,22mld kg w postaci zbycia i 0,15mld kg w formie oddania w używanie, a do tego 0,07mld 
kg w postaci konwersji. 
Przedmiotem rozważań była też rezerwa krajowa i praktyka w tym zakresie, ale też i to że 
rezerwa nie była mogła zaspokoić potrzeb rosnącej produkcji – w zakresie około 0,15mld 
kg. 
Na Dolnym Śląsku funkcjonuje obecnie 8 podmiotów skupujących mleko (czyli najmniej 
obok opolskiego); w tym 3 spółdzielcze. Uzupełnia je aż 21 podmiotów pozadolnośląskich, 
które dysponują blisko ¾ kwot i to one stanowią o kształcie dolnośląskiego sektora mleka. 
Dolny Śląsk wyróżnia szczególna dynamika restrukturyzacyjna – mająca związek z SKM-
em. 
Po styczniu 2013 roku mieliśmy w regionie 150 producentów zagrożonych przekroczeniem 
limitu w b.r. kwotowym – niemniej po zakończeniu sezonu transferowego ta liczba może 
się znacząco zmniejszyć.  
Podsumowując – pewien wpływ limitowania na wielkość produkcji w roku kwotowym 
2012/13 wydaje się nie do uniknięcia. 
 
 
Nowe usługi doradcze – w zakresie hodowli, ekonomik i i żywienia bydła mlecznego 

1. Doradztwo żywieniowe – o około 3-letniej historii, w cenie 125-375zł/usługę. 
2. Badanie pasz – w laboratorium w Krotoszynie, w cenie 50zł/próbę (35zł – dla stad 

ocenianych). 
3. Doradztwo ekonomiczne na bazie optymalizowanych rozwiązań żywieniowych – 

pod względem kosztowym. 
4. Dobór buhajów – wsparty oprogramowaniem i bazujący na Symleku. 
5. Usługi w zakresie cross-compliance. 

W przekroju całego wystąpienia akcentowano niezależność usług doradczych ze strony 
PFHBiPM. 
   


