
Ogólny obraz zmian w populacji aktywnej 
bydła mlecznego w roku 2011 – z 

uwzględnieniem regionu dolnośląskiego 
 

Na tle niewielkiego uszczuplenia bazy produkcyjnej na tle 2010 (1,19%, a 3,28% w odniesieniu do 
krów mlecznych) – wzrost populacji aktywnej bydła mlecznego, o 4,45% w skali kraju – wygląda 
bardzo znacząco; podobnie jak osiągnięte granice: 630-640 tys. krów ocenianych i 7,1-7,2 tys. kg 
mleczności. Gdy wzrost zakresu oceny uzupełnimy o 2,94% większą koncentrację hodowli (31,88 
krów w przeciętnej wielkości stadzie) – skalę dokonanego postępu można uznać za dużą; większą od 
tej sprzed roku. Zwłaszcza iż zakres wzrostu mleczności był w tym czasie dość wysoki – 2,22%, przy 
sporo niższym wzroście wydajności tłuszczu i białka (o 0,95%). Szkoda tylko, że w tym okresie nie 
było widać postępu w parametrach rozrodu – przeciwnie; OMWC wydłużył się o 0,93%. 

 

Najwyraźniejszy postęp mleczności miał miejsce w 3 regionach: kujawsko-pomorskim (86,03% 
powyżej przeciętnego w kraju), warmińsko-mazurskim (40,99%) i – co szczególnie gospodarczo 
istotne – w wielkopolskim (59,46%). W kolejnych 3 regionach – także przewyższał tempo średnie, 
krajowe – w tym w łódzkim i mazowieckim. Jednocześnie spadek wydajności – i to dość wyraźny – 
dotyczył 3 regionów południowo-wschodnich: świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. 
Charakterystyczne i wymowne, że większy postęp mleczności objął regiony o podstawowym oraz 
dużym znaczeniu dla sektora mleka (wyjątki mniejszego wzrostu niż średni w kraju: podlaskie – z 
jednej, lubelskie – z drugiej strony). Jednocześnie ponownie osłabła pozycja regionów o mniejszym 
znaczeniu dla sektora mleka. Te zmiany – to kolejne świadectwo dokonanego w roku 2011 postępu.  

W dolnośląskim postęp mleczności – 2,52% – był tym razem wyższy od średniej krajowej; przy 
wydajności z poziomem blisko 800kg wyższym niż w kraju – to postęp bardzo duży, godny uwagi; 
nawet jeśli z 2-giej pozycji w kraju region spadł na 3-cią (różnica 22kg na rzecz wielkopolskiego). 

Parametry rynkowe surowca pogorszyły się nieco – za sprawą spadku zawartości białka o 1,49% 
w strukturze udziału tego składnika; choć relacja tłuszcz/białko nie zmieniła się.   

W dolnośląskim pogorszenie w tym zakresie był większe – wynosząc 2,08%. 

O postępie w organizacji rozrodu również nie można mówić; wzrost długości OMWC o 0,93% 
– wobec wzrostu mleczności krów – nie byłby jeszcze problemem – gdyby nie wysoka wartość tego 
wskaźnika: 434 dni. Tylko w regionach śląskim (0,23%) i świętokrzyskim (też 0,23%) odnotowano 
skrócenie ww. okresu. Jest jednak charakterystyczne, że wskaźnik ten nie przekracza średniej dla 
Polski w 3 regionach o najwyżej wydajności: lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim; przy czym 
w lubuskim – jest nawet o 1,15% niższy. Jednocześnie najdłuższy OMWC – 442 dni – obserwuje 
się w podlaskim, w którym wydajność odbiega w dół od średniej w kraju. Obrazuje to możliwości 
poprawy organizacji rozrodu (i to nie małe) – skoro wysoka mleczność nie wszędzie przekłada się 
na wydłużenie OMWC (i odwrotnie). 

W dolnośląskim sytuacja wygląda identycznie jak w kraju; jest podobnie wiele pracy do zrobienia. 

Odnotowano opóźnienie rozpoczęcia mlecznego użytkowania w ostatnim roku – 1,1% w skali 
kraju. To wydłużenie (różnego stopnia) dotyczy wszystkich regionów, bez wyjątku. 

W dolnośląskim sytuacja wygląda – podobnie jak w wypadku wskaźnika OMWC - identycznie jak 
w kraju: tak iż pierwsze zacielenia średnio następowały już nie w 18-tym, a z początkiem 19-ego 
miesiąca życia. 

 


