
Ogólny obraz zmian w populacji aktywnej 
bydła mlecznego w roku 2010 – z 

uwzględnieniem regionu dolnośląskiego 
 

Na tle niewielkich zmian bazy produkcyjnej, a nawet niewielkiego jej uszczuplenia na tle roku 2009 
– wzrost populacji aktywnej bydła mlecznego, o 3,19% w skali kraju – wygląda bardzo znacząco; 
podobnie jak granica 600 tys. krów ocenianych i 7 tys. kg mleczności. Jeśli wzrost zakresu oceny 
uzupełnić o 2,97% większą koncentrację hodowli (przeciętnej wielkości stado ma 31 krów) – skalę 
dokonanego w ciągu roku postępu można uznać za dużą. Nawet jeśli zakres wzrostu mleczności był 
w tym samym czasie niższy – poziom 0,65%, przy sporo wyższym wzroście wydajności tłuszczu oraz 
białka (o 1,15%). Szkoda jedynie, że w tym okresie (ogólnie) nie było widać postępu w parametrach 
rozrodu – choć to temat odrębny; zasługujący w obecnych warunkach na specjalne traktowanie. 
 
Wyraźniejszy postęp w wydajności mlecznej odnotowano w 3 regionach: lubelskim (1,99%), 
opolskim (1,82%) i – co szczególnie gospodarczo istotne – w wielkopolskim (1,53%). Jednocześnie 
spadek wydajności – choć niewielki – dotyczył 4 regionów.  
W dolnośląskim postęp mleczności wyniósł 0,44%, ale – choć niższy od średniej krajowej – przy 
wydajności na poziomie 700-800kg wyższym niż w Polsce można go uznać za zadawalający. 
 
Większą uwagę zwraca poprawa parametrów rynkowych surowca za sprawą wzrostu %-owej 
zawartości białka o 0,6% w strukturze udziału tego składnika – wobec znacznie niższego, jedynie 
0,24% wzrostu zawartości tłuszczu; to na poziomie kraju. Pod tym względem szczególną uwagę – z 
postępem 5-6-krotnie wyższym – zwracają uwagę 2 regiony: warmińsko-mazurski i świętokrzyski, 
a także (tu głównie z uwagi na wzrost zawartości białka) kolejne 2: lubuski i śląski (z postępem 4-
krotnie wyższym na tle kraju). Na uwagę zasługują też wyniki w opolskim w ww. zakresie (głównie 
za sprawą obniżenia zawartości tłuszczu) – przy postępie 3-krotnie większym od średniej krajowej 
oraz podlaskim (tylko za sprawą obniżenia zawartości tłuszczu) – przy postępie 2-krotnie większym 
od średniej dla kraju.  
W dolnośląskim postęp w tym zakresie był nieco niższy. Dokonał się za sprawą wzrostu zawartości 
białka. Jest to umiarkowanie optymistyczny wynik. 
 
O postępie w organizacji rozrodu trudno mówić; wzrost długości okresu międzywycieleniowego 
o 0,7% (przy porównywalnym zakresie wzrostu mleczności) nie byłby jeszcze problemem – gdyby 
nie jego wysoka wartość: 430 dni. Tylko w regionie lubuskim (o 0,93%) i podkarpackim (o 0,24%) 
odnotowano skrócenie okresu międzywycieleniowego. To jakby złośliwy przykład – podsunięty 
przez życie; przemawiający przeciw stereotypom wpływu mleczności na funkcje rozrodu. Regiony 
o mleczności najwyższej (przewaga lubuskiego na poziomie 1,2 tys. kg nad krajem) i najniższej 
(strata podkarpackiego na poziomie 1,7 tys. kg w stosunku do kraju) uzyskują postęp – przy czym 
dodatkowo jeszcze w pierwszym (a nie drugim!) wypadku jest on wyraźnie większy. 
W dolnośląskim sytuacja wygląda tu niestety identycznie jak w kraju; jest tu podobnie wiele pracy. 
 
Odnotowano przyspieszenie rozpoczęcia mlecznego użytkowania – 0,49% w skali kraju. W tym 
zakresie wyróżnił się region lubuski (1,59%), małopolski (1,33%) i opolski (1,1%). Chociaż wynik 
w zachodniopomorskim (1,41%) był również bardzo dobry – trzeba zwrócić uwagę, że w regionie 
tym (porównując z krajem) mleczne użytkowanie rozpoczyna się wyraźnie później. 
W dolnośląskim sytuacja wygląda trochę lepiej na tle kraju: przyspieszenie rozpoczęcia mlecznego 
użytkowania o 0,61%. 
 


