
Ogólny obraz zmian populacji aktywnej bydła mlecznego w 
roku 2013 – z uwzględnieniem regionu dolnośląskiego 

 
Wobec niewielkiego uszczuplenia bazy produkcyjnej na tle roku 2012: 1,08% (2% w odniesieniu do 
krów mlecznych) – wzrost populacji aktywnej bydła mlecznego, o 6,8% w skali kraju – wygląda na 
więcej niż bardzo znaczący; był on znacznie szybszy na tle roku 2012. Imponująco wygląda także 
przekroczona granica 0,7 miliona krów ocenianych; przy poziomie mleczności 7,44-7,45tys.kg. Jeśli 
wzrost zakresu oceny uzupełnimy 4,4-4,5% większą koncentracją hodowli (35-36 krów w średniej 
wielkości stadzie) – skalę postępu można uznać za bardzo dużą; większą niż przed rokiem. Trzeba 
to powiedzieć mimo iż zakres wzrostu mleczności był w tym czasie niewielki – 0,61%, nie zmieniła 
się wartość rynkowa surowca (33,6g/kg białka i 1,24 stosunku tłuszczowo-białkowego), a postęp w 
zakresie parametrów rozrodu był zaledwie widoczny (0,48% wcześniejsze rozpoczęcie użytkowania 
jałówek w stadzie i 0,23% dłuższy OMWC). 

 

Najwyraźniejszy postęp mleczności w skali kraju miał miejsce w opolskim: 2,08%, ale to region 
mniej znaczący w produkcji mleka. Zdecydowanie największą uwagę trzeba tu zwrócić na 2 grupy 
regionów: 

a/ o podstawowym znaczeniu sektora mleka – z wyraźnie większym postępem wydajności na tle 
kraju, za sprawą mazowieckiego i podlaskiego (odpowiednio 1,79 i 1,76%-owe wzrosty); postęp w 
wielkopolskim (mimo iż tylko 0,2%-owy) miał miejsce przy poziomie wydajności w granicach tys. 
kg wyższym – na tle dwóch ww. regionów, 

b/ o dużym znaczeniu sektora mleka – z wyraźnie słabszym postępem wydajności na tle kraju, przy 
wyjątku kujawsko-pomorskiego – z 1,35% wyższą mlecznością, na tle 2012 roku. 

W 9 regionach mniej znaczących w produkcji mleka – ogólnie postępu nie odnotowano; w 4 z nich 
dosłownie; w 4 był mały. Wyjątkiem jest ww. opolski. Zdecydowanym problemem jest populacja 
aktywna w małopolskim i podkarpackim – o bardzo znacznie niższej produkcyjności, na tle reszty 
(czyli aż 14-tu pozostałych regionów). 

W dolnośląskim postęp mleczności – 0,29% – był wyraźnie niższy od średniokrajowego, ale – przy 
wydajności porównywalnej – wyższy na tle wielkopolskiego. Wydajność pozostała na poziomie 
800kg wyższym niż w kraju i bardzo zbliżyła się do najwyższej w Polsce – w lubuskim (na 94kg). 
Parametry rynkowe surowca co prawda minimalnie się pogorszyły (33,8g/kg białka i 1,20 stosunku 
tłuszczowo-białkowego) – pozostają jednak zdecydowanie lepsze od średniokrajowych. Jednakże –
w tym samym czasie odnotowano postęp w zakresie parametrów rozrodu, który w skali Polski był 
minimalny; w dolnośląskim obserwowano o 1,33% wcześniejsze rozpoczęcie użytkowania jałówek 
w stadzie i o 0,46% krótszy OMWC – na tle roku 2012. 

Parametry rynkowe surowca pozostały na poziomie 2012, w skali kraju; ale tu różnice pomiędzy 
regionami były dość istotne. W połowie regionów wzrósł % białka – co ma wymiar gospodarczy w 
odniesieniu przede wszystkim do mazowieckiego i podlaskiego, ale też łódzkiego i lubelskiego. O 
ile zawartość białka jest już dość wysoka (średniokrajowo), jak też mało zróżnicowana regionalnie 
(do10g/kg) – o tyle ze stosunkiem tłuszczowo-białkowym rzecz wygląda gorzej. Charakterystyczne 
jest, iż mimo zróżnicowania regionalnego umiarkowanego (0,13 jednostki) – relacja ta jest niższa 
od średniokrajowej we wszystkich regionach o ponadprzeciętnej mleczności; pośrednio wskazując 
na lepsze bilansowanie żywienia w 7 ww. – nawet jeśli uwzględnić pewne różnice genotypowe. Jest 
też dość charakterystyczne, że krajowa czołówka regionów utrzymuje poziom tej relacji 1,2 i lekko 
powyżej – natomiast region lubuski (1,16 w roku 2013) nieco stracił do czołówki. Warto tu zwrócić 
też uwagę na istotne gospodarczo rezerwy poprawy tego wskaźnika – zarówno w mazowieckim, jak 
i podlaskim; największe jednak w świętokrzyskim, dalej w małopolskim i (co znaczące) w łódzkim. 


