
Ogólny obraz zmian populacji aktywnej 
bydła mlecznego w roku 2012 – z 

uwzględnieniem regionu dolnośląskiego 
 

Na tle wyraźnego uszczuplenia bazy produkcyjnej na tle 2011: 3,86% (4,08 w odniesieniu do krów 
mlecznych) – wzrost populacji aktywnej bydła mlecznego, o 4,52% w skali kraju – wygląda bardzo 
znacząco; zwłaszcza iż był nieco szybszy na tle 2011. Podobnie jak przekroczona granica 650 tys. 
krów ocenianych i niemal 7,4 tys. kg mleczności. Gdy wzrost zakresu oceny uzupełnimy o 2,82% 
większą koncentracją hodowli (32,78 krów w średniej wielkości stadzie) – skalę postępu można 
uznać za dużą; podobnie jak przed rokiem. Zwłaszcza iż zakres wzrostu mleczności był w tym czasie 
wysoki – 3,66%, z wyraźnie wyższym wzrostem wydajności tłuszczu i białka – 4,71%. Warte uwagi 
jest jednoczesne polepszenie wartości rynkowej surowca – w powiązaniu ze wzrostem wydajności 
białka, aż o 5,51%. Szkoda tylko, że praktycznie nie towarzyszył temu żaden przekonujący postęp w 
zakresie parametrów rozrodu. 

 

Najwyraźniejszy postęp mleczności w skali kraju miał miejsce w świętokrzyskim: powyżej 500kg 
– choć jest to poziom wyraźnie niższy, na tle średniego w Polsce (7046kg). Postęp poniżej 500kg – 
wśród poniżej przeciętnie wydajnych regionów – dotyczył regionów: podlaskiego, mazowieckiego 
oraz lubelskiego (do odpowiednio 7025, 7092 i 7254kg); wśród powyżej przeciętnie wydajnych – 
zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego (praktycznie do tej samej wydajności – 7677i8kg), 
a spośród najwyżej wydajnych – 3 kolejnych: opolskiego, wielkopolskiego oraz naszego regionu 
(do odpowiednio 8024, 8148 oraz 8223kg). Zdecydowanym problemem jest populacja aktywna w 
małopolskim i podkarpackim – o bardzo znacznie niższej produkcyjności, na tle reszty (czyli aż 14 
pozostałych regionów); aczkolwiek i tu jej wydajność zbliża się powoli do granicy 6 tys. kg mleka. 

W dolnośląskim postęp mleczności – 3,73% – był nieco wyższy od średniej krajowej. Wydajność z 
kolei pozostaje na poziomie powyżej 800kg większym niż w kraju. To postęp bardzo duży, godny 
uwagi; 2-ga pozycja w kraju i 75kg –owa przewaga nad 3-cim w Polsce, regionem wielkopolskim. 

Parametry rynkowe surowca poprawiły się – za sprawą wzrostu zawartości białka, o 1,82% w 
strukturze udziału tego składnika. Relacja tłuszcz/białko zmieniła się – z nieco mniejszą poprawą.  

W dolnośląskim poprawa w tym zakresie była znacznie większa – wynosząc 2,73% w strukturze. 

O postępie w organizacji rozrodu za bardzo nie można mówić; spadek długości OMWC  0,23% 
– wobec wysokości tego wskaźnika, 433 dni – trudno uznać za znaczący. 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 nieco gorzej jak w kraju; różnica wynosi 0,69% na niekorzyść 
regionu. Niemniej, biorąc pod uwagę poziom wydajności w naszym regionie – można uznać ją za 
nawet relatywnie lepszą. Praktycznie jednak jest podobnie wiele pracy do zrobienia – dla poprawy 
tego wskaźnika. 

Pierwsze zacielenia w ostatnim roku – w skali kraju – miały miejsce z początkiem 19-ego miesiąca 
życia. To stan zdecydowanie niezadowalający. Praktycznie wyjątkiem in plus w tym zakresie jest 
tylko region łódzki – z pierwszymi zacieleniami w końcu 17-go miesiąca życia – przy zastrzeżeniu 
znacząco lepszej sytuacji wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i opolskiego – na tle Polski. 

W dolnośląskim sytuacja wygląda – odmiennie jak w wypadku wskaźnika OMWC: pierwsze 
zacielenia średnio następowały nieco szybciej; ale niewiele – z różnicą 0,6%. 


