
OGROMNE ZWI ĘKSZENIE POPULACJI AKTYWNEJ KRÓW W 2013 R. W 
POLSCE – W GŁÓWNEJ MIERZE ZWI ĄZANE ZE WZROSTEM ZASI ĘGU 
OCENY, Z JEDNOCZESNYM DUŻYM WZROSTEM JEJ KONCENTRACJI  

 
Po roku 2013 udział populacji aktywnej krów wzrasta do 28,71% krajowego ich pogłowia – roczna 
skala wzrostu populacji aktywnej osiąga 6,8% w strukturze; pośrednio dowodząc tendencji wzrostu 
zainteresowania producentów mleka intensyfikacją produkcji – drogą wsparcia zarządzania OWUB 
i jej najszerzej rozumianymi wynikami. Przy nieco niższej skali wzrostu koncentracji oceny – 4,43% 
w ciągu roku, w strukturze – zwraca uwagę zwłaszcza bardzo wysoki wzrost zasięgu oceny: 7,97% 
w strukturze – tak iż obrazowo rzecz biorąc: o 3 z 10 krów wiemy dość z punktu widzenia wsparcia 
zarządzania. Gdy jednak uwzględnimy wielkość dostaw rynkowych mleka z tej części populacji – ta 
wiedza obejmie już zdecydowaną większość stad krów produkujących 54,4% surowca do przemysłu. 
 
RÓŻNICE REGIONALNE OWUB – JAKO DODATKOWY OR ĘŻ RESTRUKTURYZACJI 
Cyfry we wstępie opisują tendencje w ocenie na poziomie kraju – nie oddając w pełni pozytywnych 
zmian polskiego sektora 2013 roku. Szczegóły w regionach zestawia poniższa tabela – zachowując 
ich pozycje według skali populacji masowej. 
 
lp regiony o dużym znaczeniu 

sektora 
udział w krajowej 

populacji aktywnej* (%) 
lp regiony o podstawowym 

znaczeniu sektora 
udział w krajowej 

populacji aktywnej* (%) 

1 warmińsko-mazurski 8,45 1 mazowiecki 17,06 

2 łódzki 5,38 2 podlaski 18,17 

3 lubelski 4,88 3 wielkopolski 18,85 

4 kujawsko-pomorski 8,34 razem: 54,08 

razem: 27,05 9 pozostałych regionów: 18,86% 

*w skali kraju 

Przed uwagami dotyczącymi tendencji w samej OWUB – trzeba podkreślić rzecz, która z tabeli nie 
wynika – mianowicie istotnie większy odsetek populacji aktywnej w 3 regionach o podstawowym 
znaczeniu sektora mleka, na tle dwóch pozostałych grup regionów. Wiedząc to – zwróćmy uwagę 
na tendencje w zakresie zróżnicowania regionalnego OWUB w roku 2013, które wypunktowano: 

1/ zakres wzrostu populacji aktywnej w regionach zarówno o podstawowym, jak i dużym znaczeniu 
sektora mleka – zdecydowanie przewyższa roczny, średniokrajowy i wynosi 11,24% w strukturze w 
podlaskim, 10,54% w warmińsko-mazurskim, 9,66% w lubelskim, 8,42% w mazowieckim, a 8,04% 
w łódzkim, 

2/ jest on nieco niższy od średniokrajowego w wielkopolskim i kujawsko-pomorskim (odpowiednio 
4,99 i 3,27%) – pośrednio w związku z bardziej napiętą gospodarką zasobami sektora, w obu tych 
regionach, 

3/ zakres wzrostu populacji aktywnej w (aż 9!) regionach o mniejszym znaczeniu sektora mleka jest 
na tyle niższy od średniokrajowego (2,23%), że owocuje ubytkiem (4,31%) – w strukturze krajowej 
populacji aktywnej.  

W tej sytuacji kierunek zmian skali OWUB, w regionach – stał dodatkowym orężem sprzyjającym 
restrukturyzacji i poprawie pozycji konkurencyjnej polskiego sektora mleka na rynku światowym. 
Nasz, region dolnośląski – stracił nie tylko w strukturze krajowej populacji aktywnej, ale także w 
skali oceny: 494 krowy i 11 stad.  


