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Wiele czynników ma wpływ na 
opłacalność produkcji mleka. 
Najistotniejszym z nich jest cena 
oferowana przez podmiot sku-
pujący (mleczarnię) za litr białe-
go surowca. Kwota ta, niestety, 
nie jest determinowana przez 
dobrą lub złą wolę samego rol-
nika, lecz wynika z aktualnych 
uwarunkowań rynkowych.

Dla hodowcy podstawową prze-
słanką do prowadzenia produkcji 
mleka jest uzyskanie adekwatne-
go do oczekiwań dochodu. W tym 
względzie zasadnicze znaczenie 
mają dwa parametry: zysk jednost-
kowy, czyli przewaga przychodu 
nad kosztami produkcji jednego 
litra oraz skala produkcji. Wzrost 
wydajności mlecznej krów jest 
bezpośrednią drogą do wzrostu 
znaczenia produkcji mleka w go-
spodarstwie, stymuluje także spa-
dek kosztów wytworzenia 1 litra 
surowca.

Działać świadomie
Podniesienie efektywności pro-

dukcyjnej i konkurencyjności na 
rynku wymaga od gospodarza sze-
regu działań w zakresie usprawnie-
nia zarządzania własnym przedsię-
biorstwem. Ustalenie właściwego, 
uzasadnionego ekonomicznie toku 
postępowania jest wyzwaniem, 

które musi podjąć każdy szanujący 
siebie i swoją pracę hodowca. Bar-
dzo ważna dla zarządzania inwen-
tarzem staje się informacja o tym, 
przy jakim wykorzystaniu zdolno-
ści produkcyjnych zostaną pokryte 
koszty funkcjonowania całego go-
spodarstwa oraz kiedy prowadzona 
produkcja zacznie przynosić zysk. 
Należy mieć na uwadze, że na ren-
towność ma wpływ nie tylko wy-
soka wydajność mleka, ale także 
koszty remontu stada uwarunko-
wane okresem użytkowania zwie-
rząt oraz ich płodnością.

Wzajemne korelacje
Obserwowany na przestrzeni 

ostatnich lat wzrost produkcji mleka 
w Polsce powiązany jest ze zwięk-
szeniem produkcyjności mlecznic. 
Na poziom wydajności wpływ mają 
czynniki genetyczne (odziedziczal-
ność), środowiskowe (np. żywienie, 
warunki utrzymania, warunki kli-
matyczne) oraz sposób użytkowa-
nia krów (np. wiek, wzrost, faza lak-
tacji, płodność, zdrowie). Czynniki 
te są ze sobą powiązane i wzajem-
nie na siebie oddziałują, przy czym 
ok. 30–40% wpływu przypisuje się 
czynnikom genetycznym, a 70–60% 
pozostałym. Najważniejszym czyn-
nikiem, tylko częściowo związanym 
z genetyką zwierząt jest sposób ich 

żywienia. Wydatki na paszę i jej 
zadawanie stanowią w strukturze 
kosztów produkcji mleka od 40 do 
48%. Mogą jednak przyczyniać się 
do bardzo szybkich zmian w po-
ziomie produkcji mleka. Na ilość 
i jakość mleka wpływ mają: rodzaj, 
jakość i ilość pasz, stosunek paszy 
treściwej do objętościowej, zbilan-
sowanie dawki pokarmowej, a na-
wet technika żywienia. Pozostałe 
wydatki, które wg różnych źródeł 
stanowią 58–50% kosztów produk-
cji mleka przypisuje się czynnikom: 
zootechniczno-weterynaryjnym, ta-

kim jak remont stada, koszty ener-
gii, paliwa, wody, środków dezyn-
fekujących, amortyzacji budynków, 
napraw i pracy. Najmniejszą pozycją 
w strukturze kosztów są wydatki na 
inseminację, które są na poziomie 
1–2% całości.

Trafiona inwestycja 
z opóźnionym zapłonem

Każdy szanujący się hodowca – 
ekonomista, wiedząc, iż koszty roz-
rodu czyli zakup nasienia dobrych 
buhajów i szeroko rozumiana in-
seminacja stanowią maksymalnie 
2% ogółu poniesionych kosztów 
produkcji mleka w gospodarstwie, 
oszczędności będzie szukał w in-
nych pozycjach wydatków. Środ-

ki „zaoszczędzone” w momencie 
zakupu nasienia gorszego buhaja 
(o niskiej wartości hodowlanej, tań-
szego o parę złotych) mogą okazać 
się wyjątkowo drogie, nieopłacal-
ne w perspektywie następnych lat. 
Należy mieć na uwadze, iż decyzje 
hodowlane, które podejmujemy 
teraz, będą miały swoje odzwier-
ciedlenie za 4 lata (1 rok ciąża + 2 
lata – pierwsze wycielenie + 1 rok 
– pierwsza laktacja). Nie zapomi-
namy jednocześnie, że w doborach 
optymalizujemy wartość przyszłe-
go pokolenia proponując repro-

duktory najlepiej realizujące cele 
hodowlane a nie cenę nasienia.

Oczywiście wybór rozpłodników 
to nie wszystko. Ujawnienie całego 
potencjału genetycznego potom-
stwa możliwe jest tylko i wyłącz-
nie przy zapewnieniu zwierzętom 
optymalnych warunków środowi-
ska w tym szczególnie prawidłowe-
go żywienia.

Okres niższych od oczekiwanych 
przez hodowcę cen skupu mleka 
powoduje w niektórych gospodar-
stwach wstrzymanie większości 
planowanych inwestycji. Ten czas 
powinien jednak zostać wykorzy-
stany do poprawy wartości hodow-
lanej stada – eliminujemy sztuki 
najgorsze, szczególną uwagę przy-
wiązujemy do uzyskania i odchowu 
następnego pokolenia. 

Wiadomo, że ten hodowca, któ-
ry od samego początku dużą uwa-
gę zwracał na opłacalność prowa-
dzonej działalności i zmniejszenie 
zbędnych wydatków, będzie mógł 
spać spokojnie.

Wydajność?  Nie za wszelką 
cenę…

Decyzje hodowlane wpływają 
bezpośrednio na ekonomię pro-
dukcji mleka. Sprawą oczywistą 
jest, że wydajność mleczna jest 
jednym z najważniejszych, najczę-
ściej używanych kryteriów selek-
cyjnych w gospodarstwach. Jednak, 
aby w pełni osiągnąć efekty z do-
skonalenia stada, nie można zapo-
minać o cechach funkcjonalnych, 
które również mają swoje znacze-
nie ekonomiczne. Nieustanne dąże-
nie w hodowli do wzrostu wydaj-
ności krów musi być skorelowane 
z poprawą wartości genetycznej. 
Próba forsowania mlecznic o ni-
skim potencjale, do pewnego po-
ziomu wydajności, wiąże się z co-
raz większymi, nieuzasadnionymi 
ekonomicznie kosztami. W kraju 
istnieje wiele gospodarstw o śred-

Hodowca bydła czy doktor ekonomii?
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niej wydajność w okolicach 10 tys. 
litrów, uzyskiwanej za sprawą wy-
jątkowej uwagi, wiedzy i dbałości 
hodowcy, który w dobrych warun-
kach utrzymuje starannie wyse-
lekcjonowane zwierzęta. Nie jest 
prawdą, że roczna wydajność na-
wet 15 tys. litrów jest szkodliwa dla 
właściwie przygotowanych samic. 
Liczne badania dowodzą jednak, że 
jeśli możliwości krów w zakresie 
mleczności wykorzystywane są do 
ich biologicznej granicy, pojawi się 
wiele zjawisk negatywnych, takich 
jak między innymi: pogorszenie 
jakości mleka, występowanie cho-
rób metabolicznych i bezpłodność. 
W konsekwencji większe będzie 
brakowanie krów i skróci się ich 
długość życia. Przyczyni się to do 
zwiększenia wydatków związanych 
z leczeniem zwierząt, zachwianiem 
rozrodu i wzrostem kosztów re-
montu stada.

Analiza zysków i strat
Warunkiem efektywnej produk-

cji mleka przy wysokiej wydajno-
ści jest stosowanie odpowiednich 
technologii, szczególnie w zakre-
sie żywienia, rozrodu i utrzyma-
nia krów. Przyjmuje się, że wyższa 
wydajność mleczna krów powin-
na sprzyjać wyższej opłacalności. 
Skala produkcji jest nieodłącznym 
elementem ekonomiki produkcji 
mleka, a jej wzrost, poprzez zwięk-
szenie liczebności stada lub wzrost 
wydajności mlecznej z jednej stro-
ny wpływa na wielkość uzyskiwa-
nych przychodów, z drugiej zaś, na 
ponoszone koszty. Wyniki finan-
sowe gospodarstw produkujących 
mleko można podzielić na te zależ-
ne od hodowcy, np. zarządzanie sta-
dem czy zasobami gospodarstwa 
oraz te, na które rolnik nie ma bez-
pośredniego wpływu np. ceny pro-
duktów rolnych, warunki pogodo-
we, czy też obowiązujące unormo-
wania prawne. Ogół ww. czynników 
wpływa na decyzje podejmowane 
w gospodarstwach i tylko dzięki 
odpowiedniej ich analizie, hodow-
ca jest w stanie osiągnąć zysk oraz 
utrzymać stabilny rozwój gospo-
darstwa. Nawiązując do pytania 
postawionego w tytule artykułu, 
każdy gospodarz, który zarządza 
stadem bydła mlecznego powinien 
być przede wszystkim świadomym 
hodowcą, ale także dobrym ekono-
mistą. Być może nie musi od razu 
posiadać tytułu doktora nauk w tej 
dziedzinie, niemniej jednak w dzi-
siejszych czasach niemożliwe jest 
prowadzenie rentowniej hodowli 
bydła bez solidnych podstaw z dzie-
dziny ekonomii.

Szymon Bugaj
Centrala Tulce, WCHiRZ

Wraz z początkiem roku kalen-
darzowego rozpoczęliśmy sezon 
zimowych szkoleń dla hodowców 
bydła mlecznego na terenie całej 
Polski. Temat przewodni bieżą-
cej edycji naszych szkoleń brzmi: 
„Dlaczego świadomie godzę się 
na straty we własnym gospodar-
stwie?”, w ramach którego poru-
szane zostają kwestie szeroko 
rozumianej ekonomii produk-
cji mleka. Tradycyjnie, głównym 
założeniem naszych szkoleń jest 
edukacja i uświadamianie hodow-
ców w zakresie prawidłowego 
chowu i hodowli krów mlecznych.

Wzorem lat ubiegłych, do wy-
głoszenia prelekcji zaprosiliśmy 
wiele autorytetów ze świata ho-
dowli: profesorów, doktorów i le-
karzy weterynarii, jak również 
hodowców-praktyków. W naj-
nowszej edycji szkoleń, w znacz-
nej części postawiliśmy na zupeł-
nie nowe „twarze”. Kto to taki? 
O tym dowiecie się Państwo przy-
chodząc na nasze szkolenia… lub 
w kolejnym numerze Przewodni-
ka Hodowcy. Zachęcam jednak do 
skorzystania z tego pierwszego 
wariantu, bo naprawdę WARTO!!!

Przy organizacji każdego spotka-
nia, oprócz autorytetów hodow-
lanych, do współpracy zaprasza-
my różnie firmy z branży rolniczej 
(maszyny rolnicze, firmy paszowe, 
nasiennicze), które również mają 
możliwość zaprezentowania swojej 
oferty przed szeroką publicznością, 
zebraną na naszych szkoleniach.

Tych z Państwa, którzy są zain-
teresowani udziałem w szkoleniu 
na swoim terenie, zapraszamy do 
kontaktu z naszymi pracownikami, 
którzy poinformują o terminie spo-
tkania w najbliższej okolicy.

Szymon Bugaj
Centrala Tulce, WCHiRZ

Nakło nad Notecią, woj.kujawsko-pomorskie

Przasnysz, woj.mazowieckie

Stężyca, woj.pomorskie

„Dlaczego świadomie godzę się na straty  
we własnym gospodarstwie” 

– cykl szkoleń WCHiRZ

Szczuczyn, woj.podlaskie


