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ZNACZNĄ POPRAWĄ STRUKTURY STAD OCENIANYCH 
ORAZ SPODZIEWANĄ DUŻĄ POPRAWĄ WYDAJNOŚCI KRÓW 

 
W okresie tak kluczowym dla branży mlecznej – z punktu widzenia przyszłych możliwości wzrostu 
dochodów polskiego sektora mleczarskiego z rynku światowego (i umocnienia całej gospodarki) – 
jak bliskie zakończenie limitowania produkcji surowca, wprowadzanego na rynek – różne sygnały 
reakcji/dostosowań do trudności wynikłych z obciążeń karami, za przekroczenia kwot przez Polskę 
– powinny być brane pod uwagę. Przede wszystkim z uwagi na długofalowe interesy branży i kraju 
– w tym możliwe zyski/straty i sposób ich potraktowania. Zwłaszcza iż wymienione w tytule zmiany 
miały/nadal mają miejsce w sytuacji znanych już przekroczeń limitów mlecznych w sezonie 2012/13 
(nieznacznych) i 2013/14 (dość dużych). 
 
W roku 2014 – po podsumowaniu 2/3 tegoż okresu – populacja aktywna rosła w miesięcznym 
tempie 0,75%; dość wyrównanym w I półroczu – czyli zapowiadającym wzrost roczny ponad 7%, 
nawet jeśli założyć znaczne zwolnienie tempa wzrostu – od lipca, rzeczywiście obserwowane już w 
praktyce. 
 
W tym samym czasie odnotowano też (naprawdę znaczną) poprawę struktury stad ocenianych – 
w miesięcznym tempie bliskim 0,3%, a więc zwracającym uwagę – potwierdzającym świadomość 
zarządzających stadami, iż rosnąca skala prowadzonej działalności zwiększa znaczenie praktyczne 
informacji pozyskiwanych z oceny. Postęp strukturalny – podobnie jak w zakresie oceny – objął I 
półrocze; przy tym tutaj było widać to już bardzo wyraźnie – tak iż w II półroczu poprawy struktury 
stad ocenianych właściwie już nie odnotowano. 
 
W efekcie ww. zmian – populacja aktywna wzrosła do 31,4% pogłowia krów mlecznych – i to 
w ciągu 2/3 roku. Średnią wielkość stada ocenianego można przewidywać jako 37 krów, w roku 
2014; to oznaczałoby roczną poprawę struktury stad populacji aktywnej w zakresie około 5,7-5,8%.  
Trzeba w tym miejscu pokreślić jakościową, a zatem rewolucyjną zmianę – ostatnich kilkanaście lat 
potroiło zakres OWUB, która powinna stać narzędziem pracy – w okresie po zniesieniu ograniczeń 
produkcyjnych. Innymi słowy informacja o stadzie/krowach/grupach krów powinna stawać się 
punktem wyjścia w zarządzaniu – nie tylko narzędziem ogólnej orientacji w wynikach stad i ich 
promocji, a więc elementów szczególnie związanych z postępem hodowli – mniej z zarządzaniem.  
Ten proces, stopniowo ma zresztą miejsce – już od kilku lat. Powinien on postępować dalej – gdyż 
do wyczerpania możliwości, płynących z pełnego wykorzystania OWUB – jeszcze daleko. 
 
Wziąwszy pod uwagę 7,9% wzrostu dostaw surowca dla przemysłu, w 2014 roku, na tle ubiegłego 
(przy wyłączeniu IV kwartału) – nawet jeśli w około połowie łączyć go z poprawą produkcyjności 
populacji masowej i ze wzrostem towarowości produkcji mleka – można oczekiwać w roku 2014 
ogromnego wzrostu wydajności mlecznej populacji aktywnej. Może to być skala 300 i nieco 
więcej kg – czyli postęp około 2 razy większy na tle średniego ostatnich 11 lat (2002-2013), a więc 
w całym okresie integracji z UE (i nieco przed). 
 
Ogólnie więc widać próby świadomych działań, na wszystkich piętrach tworzenia wartości dodanej 
sektora mleka – ograniczających problemy jego wzrostu i rozwoju. O ich powodzeniu – po zmianie 
warunków gospodarowania, w roku przyszłym (i następnych) – zdecyduje jednak konsekwencja w 
działaniach restrukturyzacyjno-modernizacyjnych, jak też gotowość poniesienia pewnych kosztów – 
jakie spadną zapewne na sektor mleka w roku przyszłym, w związku z zakończeniem limitowania 
produkcji. Stawką tych działań dostosowawczych jest utrzymanie pozycji konkurencyjnej sektora 
na rynku światowym, a następnie jej umocnienie i wykorzystanie korzyści z tego płynących. 


