
BARDZO DUŻY WZROST ZAKRESU OCENY WARTO ŚCI UŻYTKOWEJ 
BYDŁA W 2014 ROKU – PRZY POPRAWIE MLECZNO ŚCI,  

A ZWŁASZCZA PARAMETRÓW RYNKOWYCH SUROWCA 
 

Roczny rozmiar wzrostu zakresu OWUB wyniósł 5,51%, a więc cechował się wyjątkową dynamiką 
w roku 2014 – pośrednio wskazując na dobre perspektywy rozwojowe dla polskiego sektora mleka: 
producenci są zainteresowani informacjami z oceny – jak też możliwością pozyskania dodatkowych 
usług, związanych z OWUB – przy stosunkowo niskich ich kosztach. W takiej sytuacji zarządzający 
gospodarstwami mleczarskimi dostrzegają potencjał ich wzrostu i rozwoju – właśnie w wachlarzu 
informacji (coraz bardziej rosnącym) z OWUB i usług z nią związanych. Jest w tym coś szczególnie 
budującego – zważywszy na wciąż niski odsetek populacji aktywnej w Polsce: 32,91%. W tym roku 
zapewne przekroczymy 1/3 krów ocenianych na tle całego ich pogłowia. Utrzymanie tempa wzrostu 
zakresu OWUB, 2014 (najlepiej zwiększenie) jest więc czymś niezwykle ważnym w drugiej połowie 
10-lecia – zwłaszcza iż rezerwy są tu ogromne, a ich wykorzystanie może dać nie tylko sektorowi 
mleka olbrzymie dochody na rynku światowym – ale i wpłynąć na obraz wyników całej gospodarki. 
 
WZROST ZASIĘGU OCENY W REGIONACH 
Był zróżnicowany i dużej mierze powiązany ze strukturą stad krów mlecznych. Najwyraźniejszy 
postęp odnotowano w regionach podstawowych dla produkcji mleka w Polsce – 1,39% wzrostu w 
strukturze, nieco mniejszy – ale też duży, 0,74% – w regionach o dużym znaczeniu tej produkcji. W 
regionach mniej znaczących dla produkcji mleka w kraju odnotowano 4,92% spadku w strukturze – 
zatem i tu (średnio biorąc) dokonał się pewien postęp zakresu oceny. Szczegóły w poniższej tabeli. 
 

regiony o podstawowym 
znaczeniu sektora mleka 

zakres oceny regiony o dużym 
znaczeniu sektora mleka 

zakres oceny 

wielkopolski 18,90 % warmińsko-mazurski 8,54 % 
podlaski 18,43 % kujawsko-pomorski 8,34 % 

mazowiecki 17,20 % łódzki 5,48 % 
łącznie 3 regiony: 54,53 % lubelski 4,77 % 

razem w pozostałych regionach: 18,34 % łącznie 4 regiony: 27,13 % 
 
Najwyraźniejszy wzrost zakresu oceny (i porównywalnie duży) dokonał się w podlaskim, łódzkim 
oraz warmińsko-mazurskim: odpowiednio w strukturze o 3,19%, 3,01 i 2,64%. 
Godne odnotowania jest zwiększenie z 3 (zachodniopomorskie, opolskie i dolnośląskie) – do 5 listy 
regionów z populacją aktywną liczącą więcej niż połowę masowej; o wielkopolski i pomorski. Nie 
można – ze względów gospodarczych pominąć przesunięcia w górę (w zakresie odsetka ocenianej 
populacji) kujawsko-pomorskiego i podlaskiego (odpowiednio zakresy 40-50 i 30-40%). 
 
ROZMIAR POPRAWY MLECZNO ŚCI 
Jest wyraźny, ale na tle wzrostu zasięgu – nie imponuje (zresztą nie musi), wynosząc 1,89%. Ale 
jednocześnie wzrost mleczności jest bardzo wyrównany i dotyczy praktycznie wszystkich regionów 
– na ogół wyraźnie przekraczając 1% i nie osiągając 2%. Średnia wydajność w kraju – 7582kg. 
Jest tu jeden zasadniczy wyjątek – wzrost mleczności w dolnośląskim zdecydowanie odbiega od 
średniokrajowego i wynosi aż 3,82%. Wobec wzrostu wydajności mlecznej w lubuskim o 1,29% 
– nasz region wysunął się na czołowe miejsce w kraju, dystansując wieloletniego lidera krajowej 
populacji aktywnej o 1,34 – osiągając wydajność 8562kg, prawie 13% wyższą od średniokrajowej. 
Jest to szczególnie godne podkreślenia – wobec słabszej (różnica 5,88%) struktury naszych wobec 
lubuskich gospodarstw mleczarskich. 
 
KORZYSTNIEJSZE PARAMERTY RYNKOWE SUROWCA 
Choć zasadniczy rynkowy surowca – białko – pozostał na poziomie 2013 roku, a więc 33,6g/kg – 
zasadniczo poprawił się stosunek tłuszczowo-białkowy, osiągając 1,21 – z poprzedniej relacji 1,24. 
Pośrednio wskazuje to na postęp w zakresie organizacji bazy paszowej i efektywności żywienia. 


