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REGIONOWI WIOD ĄCĄ POZYCJĘ W KRAJU 
 

Cechuje ją najwyższa produkcyjność w kraju – bliska 8,7 tys. kg mleka – drugi rok z rzędu, z około 
50 kg-ową przewagą nad lubuskim i ponad 200 kg-ową nad opolskim i wielkopolskim. Populacja 
aktywna w naszym regionie zdecydowanie dominuje (ponad 56% w pogłowiu krów mlecznych); pod 
tym względem ustępując tylko zachodniopomorskiemu – z około 2 razy wyższym udziałem populacji 
aktywnej na tle Polski. Obok najwyższej produkcyjności populację aktywną regionu dolnośląskiego 
cechuje kilka innych cech: 
1/ dominacja pełnej oceny – podlega jej niespełna 40% stad, w których jednak skupia się ogromna 
większość krów – bo prawie 73% populacji aktywnej, 
2/ produkcja surowca o parametrach rynkowych lepszych niż średniokrajowe – przy podobnej 
zawartości białka, ale ze znacznie lepszą relacją tłuszcz/białko – 1,18 (1,22 w Polsce); działanie to 
rynek premiuje, 
3/ wybitne cechy rozwoju – związane ze specyfiką struktury, dalej 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.  
 
SKALA POSTĘPU W ROKU 2015 
Roczny postęp produkcyjności 1,4-1,5% można uznać za przeciętny i zadawalający – zarówno przy 
poziomie mleczności wcześniej osiągniętym, jak w szczególności równoczesnej poprawie struktury 
stad – wartej bliższego prześledzenia. Charakterystyka pozytywnych zmian z zakresu ww.: 
1/ zwiększenie udziału stad ocenianych, o wielkości od 50 krów wzwyż – do ponad 41%, tj. 5,15% 
w ich strukturze, w stopniu szczególnym za sprawą stad bardzo dużych – od 150 krów wzwyż, 
2/ równoczesne zwiększenie udziału krów w tych stadach – do absolutnej dominacji; do ponad 83% 
w stadach liczących od 50 krów wzwyż – czyli o 1,32% w ich strukturze. 
Typowe stado oceniane w dolnośląskim liczy 82 krowy – jest więc 5 krów liczniejsze w skali roku; 
na tle Polski jest ponad 2 razy większe. Dodatkowo wzrosła – na poziomie ponad 1% w strukturze 
– dominacja pełnej oceny. Trzeba jednak przyznać, że regiony z niewiele niższą produkcyjnością – 
poziom 8,4-8,5 tys. kg (opolski i wielopolski) – osiągnęły roczny wzrost mleczności (w granicach 
150kg) z zastosowaniem oceny AT4, w zakresie niewiele odbiegającym od pełnej (40-kilka %) 
 
WYNIKI PRODUKCYJNE A ROZRÓD 
Wysoka mleczność z pewnością nie ułatwia organizacji rozrodu – tak więc nawet i skrócenie okresu 
międzywycieleniowego o 0,23% (w roku 2015) jest warte odnotowania; postęp mleczności nie musi 
więc owocować pogorszeniem OMWC. Wynik PHF-HO – słabszy ledwie o 0,69%, na tle populacji 
aktywnej – stanowi w sumie dodatkowy plus dla tej rasy. Ciekawie wygląda też przegląd wyników 
w tym zakresie czołówki (pierwsze 20-tki) stad polskich – z wydajnościami powyżej 10,5 tys. kg – 
w 4 kategoriach wielkościowych od 50 krów wzwyż: 
a/ 75% stad z krótszym OMWC (na tle kraju) w kategoriach 150-300 i 300-500 krów, 
b/ 60% stad z również krótszym OMWC w kategoriach 50-150 i ponad 500 krów. 
Może to wskazywać na wpływ zarządzania – w powiązaniu ze skalą prowadzonej działalności – na 
wyniki rozrodu. Powinno być czynnikiem mobilizującym i wyzwalającym postęp modernizacyjny – 
w sposób niejako dodatkowy. 
 
REGION NA TLE KRAJOWEJ CZOŁÓWKI 
Jest obecny w pierwszych 10-tkach rankingów krajowych – w grupach wielkościowych od 50 krów 
wzwyż. W szczególności w grupie obór bardzo dużych/150-300 krów: jedna z obór w Starczowie, 
OHZ Kamieniec Ząbkowicki Sp. z o.o. – na pozycji pierwszej w kraju, na szóstej – RSP Przyszłość 
Wieśnica, a na dziewiątej GR CEBER S.j. Kotla. 


