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SprawnoĞü ekonomiczna produkcji mleka w zaleĪnoĞci od
nakáadów pracy
Economic efficiency of dairy production depending on labour
inputs
Abstract. 7KHDLPRIWKHpaper was an evaluation of the economic efficiency of dairy production in
relation to the total labour input per 1 cow. The research was done in 158 dairy farms. The farms with
the lowest labour expenditure on 1 dairy cow had the biggest arable land surface, the highest annual
average number of cows in the herd and the highest milk yield as well as the highest prices received
for sold milk. The higher was labour expenditure the higher were direct costs, labour expenditure on 1
litre of milk and the lower total value of production, direct surplus and income excluding subsidies.
Key words: dairy cows, labour expenditure, farm, dairy production
Synopsis. Celem badaĔ byáa ocena sprawnoĞci ekonomicznej produkcji mleka w wybranych
gospodarstwach w zaleĪnoĞci od nakáadów pracy ogóáem na 1 krowĊ. Badaniami objĊto 158
gospodarstw, utrzymujących krowy mleczne. Gospodarstwa o najmniejszych nakáadach pracy na 1
krowĊ charakteryzowaáy siĊ najwiĊkszymi: powierzchnią uĪytków rolnych, Ğredniorocznym stanem
krów i ich wydajnoĞcią mleczną oraz najwyĪszą ceną sprzedaĪy mleka. Im wyĪsze nakáady pracy, tym
wyĪsze koszty bezpoĞrednie i nakáady pracy w przeliczeniu na 1 litr mleka a niĪsze wartoĞü produkcji
ogóáem, nadwyĪka bezpoĞrednia i dochód bez dopáat.
Sáowa kluczowe: krowy mleczne, nakáady pracy, gospodarstwo, produkcja mleka

WstĊp
Produkcja zwierzĊca wymaga z reguáy nakáadów pracy równomiernie rozáoĪonych w
roku, z nasileniem w okresie produkcji pasz wáasnych. W gospodarstwach badanych przez
PepliĔskiego i wspóáautorów [2002] w strukturze nakáadów pracy dominowaáy nakáady
pracy na produkcjĊ zwierzĊcą (50-60%).
Praca jest takĪe istotnym elementem wpáywającym na efektywnoĞü gospodarstw
utrzymujących krowy mleczne. Najbardziej pracocháonną czynnoĞü obsáugi krów
mlecznych stanowi dój. NiezaleĪnie od sposobu doju, na jego przeprowadzenie przypada
okoáo 50% ogólnych nakáadów pracy na obsáugĊ bydáa. W oborach badanych przez
Winnickiego i wspóáautorów [2006] nakáady pracy na dój w hali udojowej typu rybia oĞü
wahaáy siĊ od 4 do 7 minut w przeliczeniu na 1 krowĊ dziennie, a w typie „autotandem” od
4 do 5 minut na krowĊ dziennie. Jak stwierdzili autorzy, o wydajnoĞci pracy decydowaáa
páynnoĞü zmiany krów na stanowisku udojowym, a ta byáa najlepsza w dojarni
„autotandem”.
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Nakáady pracy ponoszone na obsáugĊ krów w gospodarstwie zaleĪą takĪe od
systemu utrzymania i systemu ich Īywienia. NajwiĊcej pracy wymaga obsáuga krów
mlecznych, szczególnie przy alkierzowym systemie utrzymania. Jak podają Nydegger i
in. [2001], zastosowanie przenoĞnika taĞmowego w Īywieniu krów zmniejsza o poáowĊ
czas wymagany dla Īywienia zimowego. Oszacowano, Īe w stadzie skáadającym siĊ z
40 krów po uĪyciu przenoĞnika taĞmowego zaoszczĊdzono rocznie 180 godzin
roboczych i wyeliminowano ciĊĪką pracĊ fizyczną. Stosowanie urządzeĔ miksującokarmiących znacznie zmniejsza nakáady pracy przy zadawaniu paszy krowom. Jednak
uĪycie ich wymaga zmiany indywidualnego Īywienia na ogólne [Schmidt i Hoffmann
1998].
Adamowski [1998] uwaĪa, Īe piĊtą achillesową polskiego rolnictwa nie są wysokie
koszty produkcji, lecz niska wydajnoĞü pracy i dochody rolników. U podstawy niskiej
wydajnoĞci pracy i dochodów nie leĪy ukáad cen i kosztów, lecz zacofana struktura
gospodarcza i spoáeczna rolnictwa i jej niedostosowanie do pozostaáej gospodarki.
Rozwiązanie tego typu dysproporcji strukturalnych wymaga dáuĪszego horyzontu
czasowego, odpowiednich kapitaáów i odpowiedniej polityki gospodarczej.
Pomimo powszechnie znanej pracocháonnoĞci produkcja mleka w Polsce rozwija siĊ,
podstawą jest tu czynnik ekonomiczny, wyraĪający siĊ opáacalnoĞcią produkcji mleka
[LipiĔska i Gajda 2006].
W 2007 r. liczba pracujących w rodzinnych gospodarstwach rolnych wyniosáa 5026,8
tys. osób i byáa nieznacznie wiĊksza niĪ w 2005 r. (4964,6 tys. osób). Zmniejszyáa siĊ
liczba gospodarstw utrzymujących krowy z 730,2 tys. (2005 r.) do 656,4 tys. (2007 r.)
[Charakterystyka... 2008].
W 2006 r. pod wzglĊdem pogáowia bydáa Polska plasowaáa siĊ na siódmej pozycji
wĞród 25 paĔstw Unii Europejskiej. Pogáowie bydáa wynosiáo okoáo 6,4 mln sztuk, w tym
pogáowie krów mlecznych 2,8 mln sztuk. PolskĊ wyprzedziáy takie paĔstwa, jak Francja
(18,93 mln sztuk), Niemcy (12,92 mln sztuk), Wielka Brytania (10,16 mln sztuk), Wáochy
(6,5 mln sztuk), Hiszpania (6,46 mln sztuk).
Polska zajmuje czwartą pozycjĊ w UE z roczną produkcją ponad 12 mln ton mleka po
Niemczech (28,4 mln ton), Francji (24,6 mln ton) i Wielkiej Brytanii (14,4 mln ton).
Niestety Polska znacznie odbiega od krajów UE-25 pod wzglĊdem wydajnoĞci mlecznej
krów, choü z roku na rok mlecznoĞü krów systematycznie roĞnie. W 2005 r. Ğrednia roczna
wydajnoĞü krów wynosiáa prawie 4300 kg, podczas gdy w Szwecji czy Danii byáa prawie
dwukrotnie wyĪsza (odpowiednio 8383 kg i 8187 kg) [Polskie... 2007].
W niniejszym artykule dokonano oceny sprawnoĞci ekonomicznej produkcji mleka
w wybranych gospodarstwach w zaleĪnoĞci od nakáadów pracy ogóáem na 1 krowĊ
rocznie.

Metodyka badaĔ
Badaniami objĊto 158 gospodarstw poáoĪonych w róĪnych regionach Polski i
utrzymujących krowy mleczne. Materiaá liczbowy, zgromadzony za 2006 r., uzyskano z
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gospodarstw prowadzących rachunkowoĞü w ramach FADN. Dla potrzeb przeprowadzonej
analizy gospodarstwa pogrupowano, wedáug nakáadów pracy ogóáem na 1 krowĊ mleczną,
na cztery grupy2:
• do 100 godz. (40 gospodarstw),
• od 101 godz. do 150 godz. (29 gospodarstw),
• od 151 godz. do 250 godz. (55 gospodarstw),
• powyĪej 251 godz. (34 gospodarstwa).
Obliczono koszty bezpoĞrednie i caákowite produkcji mleka w poszczególnych
grupach oraz efektywnoĞü ekonomiczna produkcji mleka.
Wykorzystując zgromadzone dane rzeczywiste dokonano analizy powiązania
nakáadów pracy z wynikami produkcyjno-ekonomicznymi produkcji mleka.

Wyniki badaĔ
Informacje o badanych gospodarstwach, pogrupowanych w zaleĪnoĞci od nakáadów
pracy ogóáem na 1 krowĊ mleczną, przedstawiono w tabeli 1. ĝrednia powierzchnia
uĪytków rolnych w badanych gospodarstwach wynosiáa 33,9 ha i byáa wiĊksza od
powierzchni uĪytków rolnych przypadających na jedno gospodarstwo w Polsce o 26,3 ha
(7,6 ha w 2006 r.) [Rolnictwo... 2007]. W analizowanych grupach gospodarstw przeciĊtna
powierzchnia uĪytków rolnych wahaáa siĊ od 19,2 ha do 56,3 ha. Grupa gospodarstw o
najmniejszych nakáadach pracy i najwiĊkszej liczbie krów posiadaáa najwiĊksze zasoby
ziemi. Ziemia bĊdąca w uĪytkowaniu tych gospodarstw byáa najgorsza, bo wskaĨnik
bonitacji wynosiá tylko 0,76. W pozostaáych gospodarstwach gleby byáy niewiele lepsze,
wskaĨnik bonitacji wynosiá 0,84 i 0,85 pkt.
Udziaá trwaáych uĪytków zielonych w strukturze uĪytków rolnych byá zbliĪony we
wszystkich grupach (tabela 1). W badanych przez LipiĔską i GajdĊ [2006] 18
gospodarstwach specjalizujących siĊ w produkcji mleka udziaá trwaáych uĪytków zielonych
w uĪytkach rolnych byá znacznie wiĊkszy i wahaá siĊ od 42,4% do 52,3%. Przy czym w
mniejszych gospodarstwach dominowaáy pastwiska, a w gospodarstwach o wiĊkszym
areale w uĪytkach zielonych przewaĪaáy áąki.
W analizowanych gospodarstwach liczba krów wzrastaáa wraz ze wzrostem
powierzchni uĪytków rolnych. W gospodarstwach o najmniejszym areale ziemi
utrzymywano 2 krowy, a w gospodarstwach o najwiĊkszym areale ziemi 75 krów. ĝrednia
liczba krów byáa najwiĊksza w grupie gospodarstw o nakáadach pracy do 100 godz. na 1
krowĊ rocznie (39 krów), a najmniejsza w grupie gospodarstw o nakáadach powyĪej 251
godzin rocznie na 1 krowĊ (8 krów). Obory w gospodarstwach utrzymujących wiĊksze
stada krów są bardziej zmechanizowane niĪ w gospodarstwach z mniejszą liczba krów.
WskaĨnik brakowania krów we wszystkich grupach analizowanych gospodarstw byá
zbliĪony do Ğredniego i wynosiá 15,5%.

2

Zgodnie z zaáoĪeniami informacyjnymi systemu FADN Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
ĩywnoĞciowej - PaĔstwowy Instytut Badawczy udostĊpnia dane z co najmniej 15 gospodarstw rolniczych. Aby
speániü ten warunek konieczne byáo w niniejszym opracowaniu przyjĊcie podanych przedziaáów nakáadów pracy
na jedną krowĊ.
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Tabela 1. Informacje o badanych gospodarstwach pogrupowanych w zaleĪnoĞci od nakáadów pracy ogóáem na 1
krowĊ mleczną (Ğrednio w grupie)
Table 1. Information concerning researched farms grouped according to the total labour expenditure on 1 dairy
cow (group averages)
Cecha badana

ĝrednio w
badanych
gospodarstwach

Nakáady pracy na 1 krowĊ, godz.
do 100

101-150

151-250

powyĪej 251

Liczba badanych gospodarstw

158

40

29

55

34

Powierzchnia uĪytków rolnych, ha

33,9

56,3

37,2

24,9

19,2

Udziaá trwaáych uĪytków zielonych w
uĪytkach rolnych, %

25,4

25,2

26,6

24,4

26,5

WskaĨnik bonitacji uĪytków rolnych, pkt

0,81

0,76

0,85

0,84

0,84

20

39

21

14

8

WydajnoĞü mleczna krów, litr/rok

5474

5899

5326

5030

4529

WskaĨnik brakowania krów, %

15,5

15,6

16,2

15,7

14,6

Cena sprzedaĪy mleka, zá/litr

0.99

1,01

0,99

0,97

0,93

ĝrednioroczny stan krów, sztuk

ħródáo: obliczenia wáasne.

PrzeciĊtna wydajnoĞü mleka od 1 krowy w badanych gospodarstwach przewyĪszaáa
Ğredni poziom w gospodarstwach indywidualnych w kraju o 1400 litrów (Ğrednia w Polsce
4074 litry/rok) [SkarĪyĔska i in. 2008]. Podobnie jak liczebnoĞü krów, najwiĊksza
wydajnoĞü byáa w gospodarstwach o najmniejszych nakáadach pracy (5899 litrów),
natomiast najmniejsza w gospodarstwach o najwiĊkszych nakáadach pracy i najmniejszej
liczbie krów (4529 litrów).
Cena sprzedaĪy mleka tylko w gospodarstwach o najwiĊkszych nakáadach pracy byáa
na poziomie Ğredniej w kraju, bo wynosiáa 0,93 zá/litr [Rolnictwo... 2007]. W pozostaáych
grupach gospodarstw Ğrednia cena sprzedaĪy mleka byáa wyĪsza od Ğredniej krajowej.
Przedstawione w tabeli 1 dane liczbowe wykazują, Īe pracocháonnoĞü maleje w miarĊ
wzrostu liczebnoĞci krów i produkcji mleka. Gospodarstwa o najwiĊkszych nakáadach
pracy w przeliczeniu na 1 krowĊ posiadaáy najmniejszą powierzchniĊ uĪytków rolnych,
pogáowie krów, wydajnoĞü mleka od 1 krowy i cenĊ sprzedaĪy mleka. Gospodarstwa o
najmniejszych nakáadach pracy na 1 krowĊ charakteryzowaáy siĊ najwiĊkszymi:
powierzchnią uĪytków rolnych, Ğredniorocznym stanem liczby krów i ich wydajnoĞcią
mleczną oraz najwyĪszą ceną sprzedaĪy mleka.
Porównując poszczególne grupy gospodarstw ze Ğrednią naleĪy stwierdziü, Īe wyĪszą
wartoĞü produkcji ogóáem niĪ Ğrednio uzyskano jedynie w grupie gospodarstw o
najmniejszych nakáadach pracy w przeliczeniu na 1 krowĊ rocznie. We wszystkich
gospodarstwach na wartoĞü nadwyĪki bezpoĞredniej decydujący wpáyw miaáa wartoĞü
mleka (tabela 2). W miarĊ wzrostu ponoszonych nakáadów pracy rosáa wartoĞü cieląt
odsadzonych od krowy. Spowodowane to byáo niewielkimi róĪnicami w cenie i przede
wszystkim wzrostem masy ciaáa odsadzanych cieląt, która wynosiáa odpowiednio 52 kg (w
grupie do 100 godz. na 1 krowĊ), 57 kg (grupa 101-150 godz./krowĊ/rok), 62 kg (grupa
151-250 godz./krowĊ/rok) i 63 kg (grupa powyĪej 251 godz./krowĊ/rok).
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Tabela 2. Produkcja, koszty i nadwyĪka bezpoĞrednia bez dopáat uzyskana z produkcji mleka w badanych
gospodarstwach w 2006 r. w zaleĪnoĞci od nakáadów pracy ogóáem na 1 krowĊ mleczną, zá na 1 krowĊ
mleczną/rok
Table 2. Production, costs and direct surplus without subsidies attained in dairy production in researched farms in
2006, according to the total labour expenditure on 1 dairy cow, PLN/cow/year
ĝrednio w
badanych
gospodarstwach

do 100

101-150

WARTOĝû PRODUKCJI OGÓàEM

6116

6588

6016

5602

5014

w tym: mleko

5425

5973

5284

4827

4171

cielĊta odsadzone

455

388

477

522

620

wybrakowane krowy

236

227

255

253

223

2286

2424

2163

2163

2115

Wymiana stada

403

428

396

376

366

Pasze z zakupu

756

936

687

527

486

Pasze wáasne

820

732

792

964

994

Pozostaáe koszty bezpoĞrednie

307

328

288

296

269

w tym: koszty specjalistyczne

137

149

119

132

122

163

175

145

159

144

3830

4164

3853

3439

2899

WielkoĞü badana

KOSZTY BEZPOĝREDNIE OGÓàEM

leki i usáugi weterynaryjne
NADWYĩKA BEZPOĝREDNIA BEZ
DOPàAT

Nakáady pracy na 1 krowĊ (godz.)
151 -250

powyĪej 251

ħródáo: obliczenia wáasne.

ĝrednio w badanych gospodarstwach koszty bezpoĞrednie byáy niĪsze tylko od
kosztów ponoszonych w grupie gospodarstw do 100 godz. na 1 krowĊ, a w pozostaáych
gospodarstwach byáy niĪsze od Ğredniej. Wraz ze wzrostem nakáadów pracy odnotowano
spadek kosztów bezpoĞrednich ponoszonych na produkcjĊ mleka od 2424 zá/krowĊ/rok do
2115 zá/krowĊ/rok. W strukturze kosztów bezpoĞrednich dominowaáy koszty pasz. W
grupie gospodarstw o najmniejszej pracocháonnoĞci przewaĪaáy pasze z zakupu, a w
pozostaáych grupach w Īywieniu krów stosowano gáównie pasze wáasne. Gospodarstwa
kupowaáy gáównie mieszanki peánoporcjowe i uzupeániające, Ğruty poekstrakcyjne, dodatki
mineralne i paszowe oraz wysáodki suche. SpoĞród pasz wáasnych najwiĊcej zuĪyto
zielonek i siana zebranych z áąk i pastwisk, sianokiszonek z traw, kiszonek z kukurydzy. W
Īywieniu krów stosowano równieĪ produkty uboczne, takie jak liĞcie z buraków cukrowych
i pastewnych (zielonki, kiszonki) oraz sáoma. Ich udziaá w Īywieniu w badanych
gospodarstwach byá minimalny i sáusznie, bo szczególnie liĞcie buraczane nie są zalecane
do skarmiania przez krowy.
Przedstawiony w tabeli 2 jednostkowe koszty pasz dla krów malaáy wraz ze wzrostem
ponoszonych nakáadów pracy od 1668 zá/krowĊ/rok do 1480 zá/krowĊ/rok. Gáówną pozycjĊ
w pozostaáych kosztach bezpoĞrednich stanowiáy koszty leków i usáug weterynaryjnych.
Koszt ubezpieczenia zwierząt wystąpiá w dwóch grupach, o rocznych nakáadach pracy na 1
krowĊ do 100 godz. i od 101 do 150 godz.
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Tabela 3. Mierniki sprawnoĞci ekonomicznej produkcji mleka w badanych gospodarstwach w 2006 r.
Table 3. Indicators of the economic efficiency of dairy production in researched farms in 2006
WielkoĞü badana

Nakáady pracy na 1 krowĊ, godz./rok
ĝrednio w badanych
gospodarstwach
do 100
101-150 151-250 powyĪej 251

WartoĞü produkcji ogóáem, zá/litr

1,12

1,12

1,13

1,11

1,11

Koszty bezpoĞrednie, zá/litr

0,42

0,41

0,41

0,43

0,47

NadwyĪka bezpoĞrednia bez dopáat, zá/litr

0,70

0,71

0,72

0,68

0,64

Nakáady pracy, godz./litr

0,02

0,01

0,02

0,04

0,07

WartoĞü produkcji ogóáem, zá/godz. pracy

44,19

77,93

46,36

28,25

16,08

NadwyĪka bezpoĞrednia bez dopáat,
zá/godz. pracy

27,67

49,26

29,70

17,34

9,29

Dochód rolniczy bez dopáat,
zá/gospodarstwo/rok

39240

79989

45276

26068

10256

Dochód rolniczy bez dopáat, zá/godz. pracy

17,06

30,11

17,71

9,83

4,17

ħródáo: obliczenia wáasne.

W tabeli 3 zaprezentowano mierniki sprawnoĞci ekonomicznej produkcji mleka, które
wskazują na bardziej efektywne niĪ w innych wykorzystanie pracy w gospodarstwach
wydatkujących do 100 godz. pracy na 1 krowĊ. Wzrost skali produkcji pozytywnie wpáywa
na efektywnoĞü nakáadów pracy, dlatego w gospodarstwach o najwiĊkszym pogáowiu krów
i produkcji mleka oraz najmniejszej pracocháonnoĞci osiągniĊto najlepsze wyniki. Im
wyĪsze nakáady pracy tym wyĪsze koszty bezpoĞrednie i nakáady pracy w przeliczeniu na 1
litr mleka, a niĪsza wartoĞü produkcji ogóáem, nadwyĪka bez dopáat i dochód rolniczy bez
dopáat.
NajwyĪszy poziom dochodu rolniczego w przeliczeniu na 1 gospodarstwo spoĞród
badanych grup gospodarstw osiągnĊáy gospodarstwa z przedziaáu 101-150, zaĞ najniĪszy
poziom tego dochodu gospodarstwa o nakáadach pracy na 1 krowĊ rocznie powyĪej 251
godz. (tabela 3). DoĞü wysoki poziom dochodu rolniczego uzyskaáy gospodarstwa o
najniĪszych nakáadach pracy.
Syntetycznym miernikiem efektywnoĞci jest poziom dochodu rolniczego na 1 godzinĊ
wykonanej pracy. Gospodarstwa byáy wyraĨnie zróĪnicowane pod wzglĊdem tego
wskaĨnika. NajwyĪszy dochód rolniczy w przeliczeniu na 1 godzinĊ pracy uzyskano w
gospodarstwach o najniĪszych jednostkowych nakáadach pracy. Dochód rolniczy
przypadający na 1 godzinĊ pracy w gospodarstwach o nakáadach pracy powyĪej 151 godz.
na 1 krowĊ byá niĪszy niĪ Ğredni. Na poziomie Ğredniej ogóáu gospodarstw byá w grupie
charakteryzującej siĊ nakáadami 101-150 godz./krowĊ/rok.
Przedstawione wyniki liczbowe wykazaáy, Īe produkcja mleka w analizowanych
gospodarstwach nie zawsze byáa w stanie opáaciü wydatkowanej pracy. W 2006 r. stawka
parytetowa wynosiáa 9,02 zá/ godz. [SkarĪyĔska i in. 2006]. W grupie gospodarstw
wydatkujących rocznie powyĪej 251 godz. na 1 krowĊ, praca zostaáa opáacona w 46%
stawki parytetowej. W pozostaáych grupach gospodarstw osiągniĊty dochód na 1 godzinĊ
pracy przewyĪszaá stawkĊ parytetową.
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Wnioski
Przeprowadzone badania oraz uzyskane wyniki pozwalają na sformuáowanie
nastĊpujących spostrzeĪeĔ i wniosków:
1. Niska jakoĞü gleb i duĪy udziaá trwaáych áąk i pastwisk w strukturze uĪytków rolnych
w analizowanych gospodarstwach powoduje ukierunkowanie gospodarstw na
produkcjĊ mleka. W celu uzyskania wysokiej rocznej produkcji mleka od 1 krowy
gospodarstwa niedobory uzupeániaáy paszami z zakupu.
2. W gospodarstwach, które posiadaáy najmniejszą powierzchniĊ uĪytków rolnych,
pogáowie krów, wydajnoĞü mleka od 1 krowy i cenĊ sprzedaĪy mleka, ponoszono
najwiĊksze nakáady pracy w przeliczeniu na 1 krowĊ.
3. W badanym zbiorze gospodarstw wartoĞü produkcji w przeliczeniu na 1 krowĊ
wynosiáa 6116 zá a koszty bezpoĞrednie ogóáem 2286 zá, w efekcie nadwyĪka
bezpoĞrednia wyniosáa 3830 zá. WyĪszą wartoĞü produkcji uzyskano i koszty
bezpoĞrednie produkcji poniesiono w gospodarstwach o najniĪszych jednostkowych
nakáadach pracy. Jednostkowa nadwyĪka bezpoĞrednia malaáa wraz ze wzrostem
nakáadów pracy.
4. Wynagrodzenie parytetowe za pracĊ moĪna byáo osiągnąü przy nakáadach pracy na 1
krowĊ poniĪej 250 godz. rocznie, wydajnoĞci mleka od 1 krowy ponad 5030 litrów,
przy pogáowiu liczącym co najmniej14 krów.
5. Mierniki sprawnoĞci ekonomicznej produkcji mleka osiągnĊáy najbardziej korzystne
wielkoĞci w gospodarstwach o najmniejszych jednostkowych nakáadach pracy i
najwiĊkszej liczbie krów.
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