
SZCZEGÓLNY POSTĘP MLECZNO ŚCI DOLNO ŚLĄSKIEJ POPULACJI 
AKTYWNEJ 2014 – NA  TLE POLSKI; WYBRANE SZCZEGÓŁY Z MIAN – 

DAJĄCE NASZEMU REGIONOWI WIOD ĄCĄ POZYCJĘ W KRAJU 
 

Spowodowany został przede wszystkim poprawą struktury stad ocenianych – sprzyjającej procesom 
modernizacji gospodarstw mleczarskich, które – nie bez udziału postępów w żywieniu – pozwoliły 
osiągnąć wyjątkowo przekonującą zwyżkę mleczności, do ponad 8 i pół tysiąca kg mleka. Postęp 
ten był 2-krotnie szybszy niż w kraju – dający pierwsze miejsce w Polsce, z przewagą nad lubuskim 
o ponad 100kg – po roku 2014. Do wyniku mogła się przyczynić dominacja metody pełnej oceny A4 
w regionie – gdy w skali kraju dominuje AT4 – ale zasadniczą rolę trzeba przypisać zarządzającym 
stadami, ich wiedzy i świadomości – w tym zapewne wyczuciu szansy rozwojowej, która rysuje się 
po zakończeniu limitowania produkcji i sprzyjającemu oddziaływaniu sytuacji na rynku pasz. Przy 
mocnej pozycji konkurencyjnej branży mlecznej na światowym rynku – może jeszcze wzrosnąć rola 
rynków trzecich i unijnych spoza EMU (co już było widać w roku 2014), zwłaszcza w sytuacji coraz 
większej dewaluacji euro wobec USD – w marcu 2015 nabierającej niezwykłego tempa. 
 
STRUKTURA STAD DOLNO ŚLĄSKIEJ POPULACJI AKTYWNEJ 
Mimo iż typowe stado oceniane regionu liczy 77 krów, a więc 5 mniej w porównaniu z lubuskim – 
to wystarczająco dużo by OWUB przyniosła efekty, ważne z punktu widzenia zarządzania stadem – 
tworząc podstawy do objęcia krajowego przodownictwa w mleczności krów. Wiele o sytuacji mówi 
zestawienie dwóch cyfr: co 40-ta krowa oceniana w kraju produkuje w naszym regionie – podczas 
gdy ledwie co 60-tą (w dużym przybliżeniu) z populacji masowej znajdziemy u nas. I rzeczywiście 
skala oceny w naszym regionie zdecydowanie odbiega od średniokrajowej (niespełna 1/3) – licząc 
w granicach 53-54% populacji masowej. Taka sytuacja oddziałuje dwojako: mobilizująco na stada 
oceniane i marginalizująco (w pewien sposób) na inne – skłaniając właścicieli tychże gospodarstw, 
produkujących mleko – do zmian racjonalnych z punktu widzenia wykorzystywania zasobów, nie 
wykluczając też zwiększenia skali i intensywności produkcji mleka (czemu ocena bardzo sprzyja). 
Dobry obraz charakteryzujący dolnośląską populację aktywną daje tabela – grupy wielkości stad. 
 
wielkość małe średnie/20-49 krów duże/50-149 krów bardzo duże/150-299 krów ogromne 
% stad 25,7 35,05 23,83 10,28 5,14 
% krów 4,37 13,64 25,60 28,04 28,35 
 
Nie przypadkowo wytłuszczono tu stada średnie i duże z ocenianych – od ich postawy w latach 
najbli ższych i determinacji restrukturyzacyjno-modernizacyjnej – zależy utrzymanie pozycji 
regionalnej populacji aktywnej i jej rozwój . Pochodną tego może być oddziaływanie na kraj – z 
pozycji lidera, czyli unaocznienie polskiemu sektorowi mleka możliwości wzrostu oraz rozwoju – 
w dłuższej perspektywie czasowej; zapewnienie bodźca do rozwoju – nie jedynego, lecz ważnego. 
Reasumując – możemy mówić o wewnętrznym (na populację masową regionu) i zewnętrznym (na 
aktywną w całym kraju) oddziaływaniu dolnośląskich stad ocenianych. Z tego oddziaływania trzeba 
umiejętnie korzystać. 
 
INNE ELEMENTY CHAKTERYSTYCZNE POPULACJI AKTYWNEJ RE GIONU 
Obok najwyższej produkcyjności, z parametrami rozrodu i długości mlecznego użytkowania krów 
nie odbiegającymi od średniej w kraju – regionalną populację aktywną cechuje kilka innych cech: 
1/ dominacja pełnej oceny – podlega jej niespełna 39% stad, w których jednak skupia się ogromna 
większość – bo ponad 72% populacji aktywnej, 
2/ produkcja surowca o parametrach rynkowych lepszych niż średniokrajowe – przy podobnej 
zawartości białka, ale o znacznie lepszej relacji tłuszcz/białko – 1,18; to działanie rynek premiuje, 
3/ wybitne cechy rozwoju – związane ze specyfiką struktury, wcześniej opisaną. 
Wszystko to tworzy warunki do modelowego rozwoju – mimo iż gospodarcza rola sektora mleka w 
regionie nie była, nie jest wielka i pewnie szybko nie będzie.  


