
DUŻY WZROST ZAKRESU OCENY WARTO ŚCI UŻYTKOWEJ BYDŁA W 
2015 ROKU – Z POPRAWĄ MLECZNO ŚCI NA ZBLI ŻONYM POZIOMIE  

 
Roczny rozmiar wzrostu zakresu OWUB wyniósł 2,78%. Cechowała go wciąż znaczna dynamika – 
pośrednio wskazując na dobre perspektywy rozwojowe dla polskiego sektora mleka: producenci są 
zainteresowani informacjami OWUB – jak i możliwością zyskania dodatkowych usług, związanych 
z nią – po stosunkowo niskich kosztach. W tej sytuacji zarządzający gospodarstwami mleczarskimi 
dostrzegają potencjał ich wzrostu oraz 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: 34,15%. Utrzymanie tempa wzrostu zakresu 
OWUB, 2015 jest więc czymś niezwykle ważnym w drugiej połowie 10-lecia – zwłaszcza iż rezerwy 
są tutaj ogromne, a ich wykorzystanie może dać nie tylko sektorowi mleka olbrzymie dochody na 
rynku światowym – ale wpłynąć na obraz wyników całej gospodarki; zwłaszcza gdy branża reaguje 
wzrostem produkcji surowca – w sytuacji zniesienia ograniczeń kwotowych. 
 
WZROST ZAKRESU OCENY W REGIONACH 
Był zróżnicowany i pewnej mierze powiązany ze strukturą stad krów mlecznych. Wyraźny postęp 
odnotowano w regionach podstawowych w produkcji mleka: 0,73% wzrostu w strukturze, kosztem 
regionów o dużym znaczeniu: 0,41% ubytku, ale przede wszystkim znacznym kosztem regionów o 
mniejszym znaczeniu tej produkcji: 1,58% spadku w strukturze. Zatem nawet i w regionach mniej 
znaczących dla produkcji mleka odnotowano pewien postęp zakresu oceny. Szczegóły w tabeli. 
 

regiony o podstawowym 
znaczeniu sektora mleka 

udział w krajowej 
populacji aktywnej 

regiony o dużym 
znaczeniu sektora mleka 

udział w krajowej 
populacji aktywnej 

wielkopolski 18,90 % warmińsko-mazurski 8,55 % 
podlaski 18,71 % kujawsko-pomorski 8,27 % 

mazowiecki 17,32 % łódzki 5,53 % 
łącznie 3 regiony: 54,93 % lubelski 4,67 % 

razem pozostałe regiony: 18,05 % łącznie 4 regiony: 27,02 % 
 
Najwyraźniejszy wzrost zakresu oceny dokonał się w łódzkim i podlaskim – tj. odpowiednio 5,09% 
oraz 4,63% w strukturze, ale także duży (i porównywalny) w mazowieckim, warmińsko-mazurskim 
i wielkopolskim – odpowiednio 3,54 i 3,21 oraz 3,11% w strukturze. 
Zwiększenie zasięgu oceny o 0,71% w dolnośląskim jest niewielkie – ustępujące (poza 5 regionami 
ww.) także kujawsko-pomorskiemu i pomorskiemu; ale też wygląda lepiej – wobec 8 pozostałych 
regionów, a zwłaszcza zachodniopomorskiego – gdzie odnotowano wyraźny spadek zakresu oceny. 
 
ROZMIAR POPRAWY MLECZNO ŚCI W KRAJU I REGIONIE 
Jest wyraźny, podobny jak wzrost zakresu oceny – imponując w skali roku; i wynosząc 2,49%. Ale 
jednocześnie wzrost mleczności jest bardzo wyrównany; dotyczy prawie wszystkich regionów – za 
wyjątkiem podkarpackiego i małopolskiego. Na ogół wyraźnie przekraczał on 1% i nie osiągał 4%. 
Średnia wydajność w kraju – to już blisko 7,8 tys. kg. 
Wzrost mleczności w naszym regionie dolnośląskim nieco odbiega od średniokrajowego, wynosząc 
tylko 1,42%. Z drugiej strony osiągnąwszy wydajność 8684kg, o prawie 12% wyższą na tle kraju – 
o postęp mleczności już trudniej, niż w większości innych regionów. 
 
PARAMERTY RYNKOWE SUROWCA PRAKTYCZNIE NIE ZMIENIŁY SIĘ 
Zasadniczy parametr rynkowy surowca – białko – pozostał na poziomie 2013 i 2014 roku, a więc 
33,6g/kg. Nieznacznie pogorszył się stosunek tłuszczowo-białkowy: 1,22 – przy poprzedniej relacji 
1,21. Nie jest to jednak zmiana kolidująca z postępem w zakresie organizacji bazy paszowej, zatem 
nie wpływająca wprost na efektywność żywienia. 
 


