
DOLNOŚLĄSKA POPULACJA AKTYWNA NA 
DRUGIEJ POZYCJI W KRAJU, W ROKU 2016  

 
Cechuje ją produkcyjność bliska 8,7tys.kg mleka – z około 150kg-ową stratą do lubuskiego, a także 
blisko 250kg-ową przewagą nad wielkopolskim. O kilkadziesiąt kg mniej uzyskują stada oceniane w 
śląskim i opolskim; zachodniopomorskie – już wyraźnie mniej. To porównanie czołówki krajowej – 
sześciu regionów z wynikami na poziomie 8-9tys.kg. 
 
Populacja aktywna w naszym regionie zdecydowanie dominuje w pogłowiu krów mlecznych (60% 
i więcej) – z około 70% wyższym ich udziałem, na tle średniej krajowej. Oprócz bardzo wysokiej 
produkcyjności – populację aktywną regionu cechuje kilka innych, charakterystycznych elementów: 
1/ dominacja pełnej oceny – podlega jej niespełna 40% stad, w których jednak skupia się większość 
krów; i to ogromna – blisko 73% populacji aktywnej, 
2/ produkcja surowca o parametrach rynkowych lepszych niż średnie w kraju – z zawartością białka 
wyższą o 0,6%, ale i lepszą relacją tłuszczowo-białkową – 1,20 (1,22 w kraju); takie dostawy rynek 
premiuje, 
3/ wybitne cechy sprzyjające rozwojowi – związane ze specyfiką struktury; dalej opisaną. 
Wszystko to tworzy warunki do modelowego rozwoju branży mlecznej w regionie – mimo iż rola 
gospodarcza sektora mleka w dolnośląskim nie była wielka; nie jest i pewnie szybko nie będzie.  
 
SKALA POSTĘPU ROKU 2016 
Postępu produkcyjności nie było (poziom 2015 roku). Była to jednak mleczność zadawalająca – tak 
z uwagi na poziom już wcześniej osiągnięty, jak i z uwagi na równoczesną poprawę struktury stad 
ocenianych – wartą bliższego prześledzenia. Chodzi tu zwłaszcza o: 
1/ zwiększenie udziału stad ocenianych o wielkości od 20 krów wzwyż – do ponad 77%, tj. 3,72% 
w ich strukturze; w stopniu szczególnym – za sprawą stad o liczebności 20-49 krów, więc mających 
bardzo duże szanse pozostania na rynku mleczarskim – jeśli utrzymają tendencje wzrostu/rozwoju, 
2/ równoczesne zwiększenie udziału krów w tych stadach – do absolutnej dominacji; do ponad 96% 
w stadach liczących od 20 krów wzwyż – czyli o 0,72%, w ich strukturze – w skali rocznej. 
Zwraca równocześnie uwagę bardzo znaczny postęp w zakresie parametrów rynkowych surowca – 
dokonany głównie za sprawą wzrostu zawartości białka. Tu roczny postęp dolnośląskiej populacji 
aktywnej wyniósł 0,89%, w strukturze; wyróżnia się na tle poprawy uzyskanej w kraju. 
Typowe stado oceniane w regionie liczy teraz 83-84 krowy – jest więc o 2 krowy liczniejsze w skali 
roku. Na tle Polski – jest większe około 115%. Wzrostowi koncentracji OWUB – nie towarzyszyło 
zwiększenie skali oceny (poziom bardzo zbliżony do roku 2015); co w jakimś stopniu można łączyć 
z sytuacją na rynku mleczarskim w ubiegłym roku. 
 
WYNIKI PRODUKCYJNE A ROZRÓD 
Wysoka mleczność nie ułatwiała organizacji rozrodu. To znalazło praktyczny wyraz w 3-dniowym 
wydłużeniu OMWC – na tle roku 2015. Ta zmiana nie byłaby tak znacząca – gdy nie obraz rozrodu 
w powiązaniu z małą długością mlecznego użytkowania krów (i wiekiem brakowania).  
Taki ogólny obraz sytuacji, w której wysokowydajne zwierzęta kończą swe użytkowanie w stadach 
po 3 laktacjach (i w połowie 6-ego roku życia) – nie może nie wzbudzać tutaj ogólniejszej refleksji. 
Zwłaszcza iż stan taki uderza w koszty jednostkowe i w sektorze mleka i wołowiny. Pośrednio ma 
również swój wpływ na postęp genetyczny. Wysoka mleczność nie może go usprawiedliwić – przy 
dzisiejszym: 
a/ stanie wiedzy z zakresu mlecznego użytkowania bydła (nie tylko krów), 
b/ zakresu informacji o zwierzętach (stale zresztą rosnącego w ostatnich latach), 
c/ tempie tworzenia i przekazu informacji – w obecnych realiach. 
Brak wystarczającego postępu w organizacji rozrodu – w powiązaniu z monitoringiem kondycji, ale 
też żywieniem powiązanym z dwoma ww. czynnikami – będzie ograniczać rozwój sektora mleka. 


