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S y n o p s i s: W opracowaniu przedstawiono zmiany w pog³owiu krów mlecznych,
wydajnoci mlecznej, w poziomie produkcji mleka i w skupie. Ponadto ukazano sytuacjê
produkcyjno-ekonomiczn¹ gospodarstw mlecznych o zró¿nicowanej skali produkcji. W
latach 1999-2006 stwierdzono du¿y spadek stanu liczebnego krów, spadek produkcji
mleka i skupu, przy umiarkowanym wzrocie wydajnoci mlecznej. Zadowalaj¹cy poziom dochodów z rodzinnych gospodarstw rolnych stwierdzono tylko w gospodarstwach
o du¿ej skali produkcji.

WSTÊP
Sektor mleczarski regionu ma³opolskiego, aby w pe³ni wykorzystaæ szanse wynikaj¹ce
z uczestniczenia na jednolitym rynku europejskim, musi w najbli¿szym czasie dokonaæ niezbêdnych zabiegów restrukturyzacyjnych i modernizacyjnych. Zabiegi te s¹ konieczne do
wzrostu si³y konkurencyjnej tego sektora ze wzglêdu na narastaj¹c¹ liberalizacjê w handlu
wiatowym produktami mleczarskimi. Podstawowym czynnikiem konkurencyjnoci produkcji mleka jest przewaga kosztowa, któr¹ uzyskuj¹ producenci posiadaj¹cy stada krów o
odpowiedniej koncentracji. Z badañ krajowych m.in. [Mañko 2005, Skar¿yñska 2006] wynika, ¿e wielkoæ stada krów zapewniaj¹ca generowanie odpowiedniego dochodu parytetowego (przy aktualnych kosztach czynników produkcji oraz cen uzyskiwanych za mleko)
wynosi co najmniej 20 krów mlecznych. Wraz ze zmian¹ oczekiwañ rolników w zakresie
wysokoci dochodów, jak i wzrostem kosztów czynników produkcji mleka, minimalne rozmiary tej produkcji zapewniaj¹ce jej op³acalnoæ bêd¹ musia³y ulec zwiêkszeniu. Uwarunkowania te stawiaj¹ producentów mleka w woj. ma³opolskim przed koniecznoci¹ dokonania
niezbêdnych zmian organizacyjnych maj¹cych na celu poprawê pozycji konkurencyjnej
wobec krajowych producentów, zw³aszcza z rejonów o wysoko rozwiniêtej produkcji towarowej mleka. Pewnych szans na poprawê dochodowoci gospodarstw mleczarskich w regionie nale¿y upatrywaæ w produkcji wielostronnej, kombinowanej, np. uzupe³nieniem dochodów z produkcji mleka mo¿e byæ produkcja ¿ywca wo³owego w oparciu o tanie pasze
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pochodz¹ce z trwa³ych u¿ytków zielonych. Ponadto zarysowuj¹cy siê powolny trend koncentracji produkcji mleka, stwarza warunki do wyodrêbniania siê wyspecjalizowanych gospodarstw o odpowiednio du¿ych stadach krów. Skup mleka do przemys³owego przetwórstwa z terenu woj. ma³opolskiego wynosz¹cy w ostatnich latach ponad 150 mln l mleka jest
mo¿liwy do zrealizowania od ok. 30 tys. krów przy wydajnoci 5 tys. l rocznie. Zak³adaj¹c
przeciêtn¹ koncentracjê stad wynosz¹c¹ 30 krów, to do zagwarantowania produkcji mleka
do skupu, teoretycznie wystarczy³oby jeden tysi¹c takich gospodarstw. W praktyce nale¿a³oby zorganizowaæ takich gospodarstw po 6 w ka¿dej z gmin wchodz¹cych w sk³ad województwa ma³opolskiego. Uwzglêdniaj¹c fakt, ¿e przewa¿aj¹ca czêæ (ok. 70%) produkowanego na terenie województwa mleka jest przeznaczana na konsumpcjê przez cz³onków rodzin w³acicieli gospodarstw, na potrzeby paszowe i w systemie sprzeda¿y bezporedniej,
to gospodarstwa utrzymuj¹ce niewielkie stada krów mog¹ spe³niaæ rolê gospodarstw samozaopatrzeniowych [Zegar 2007, Michna 2005]. Produkcja ta mo¿e byæ z powodzeniem
realizowana w oparciu o posiadane zasoby paszowe.
Przemys³owe przetwórstwo mleka w woj. ma³opolskim wymaga radykalnych zmian organizacyjnych. Ma³opolski spó³dzielczy sektor mleczarski bêd¹cy kolebk¹ spó³dzielczoci mleczarskiej na ziemiach polskich boryka siê z wieloma trudnociami m.in. wynikaj¹cymi z rozproszonej produkcji mleka i niskiej skali jego przemys³owego przetwórstwa [Pietrzak 2007].
UWAGI METODYCZNE
W pracy przedstawiono zagadnienia zmian w poziomie produkcji mleka, wydajnoci
mlecznej, pog³owia krów i skupu mleka w woj. ma³opolskim w latach 1999-2006. Ponadto
przedstawiono wyniki produkcyjno-ekonomiczne 46 indywidualnych gospodarstw mlecznych. Gospodarstwa wybrane zosta³y z woj. ma³opolskiego, z próby gospodarstw indywidualnych wyodrêbnionych z pola obserwacji dla Regionu FADN 800 Ma³opolska i Pogórze. Gospodarstwa po³o¿one by³y w ró¿nych strefach przyrodniczo-ekonomicznych. Zgodnie z metodyk¹ stosowan¹ przez Polski FADN by³y to gospodarstwa zaliczane do typu
ogólnego  gospodarstwa specjalizuj¹ce siê w chowie zwierz¹t ¿ywionych w systemie
wypasowym. Gospodarstwa zaliczone do tego typu osi¹gaj¹ ponad 2/3 ogólnej wartoci
standardowej nadwy¿ki bezporedniej (SGM) z produkcji bydlêcej, na podstawie której
zosta³y zakwalifikowane do tego typu [Wyniki...2006]. Z uwagi na zachowanie poufnoci
danych uzyskanych z gospodarstw, wartoci przedstawiono jako dane zagregowane i urednione (min. z 15 gospodarstw). W ten sposób otrzymano trzy grupy gospodarstw posiadaj¹ce stada licz¹ce przeciêtnie [2-5), [5-10) i [10-20]* krów mlecznych, przy czym grupa pierwsza reprezentowana jest przez 16 gospodarstw, druga i trzecia grupa obejmuje po 15 gospodarstw. Gospodarstwa pierwszego przedzia³u s¹ charakterystyczne dla przewa¿aj¹cej czêci gospodarstw utrzymuj¹cych krowy w województwie.
Przedstawione wyniki dotycz¹ gospodarstw prowadz¹cych rachunkowoæ rolnicz¹ na
terenie woj. ma³opolskiego w 2004 r. i s¹ w pe³ni zgodne z pojêciami i kategoriami ekonomicznymi, prezentowanymi w standardowych wynikach FADN. Do charakterystyki uwarunkowañ przyrodniczych i gospodarczych produkcji mleka oraz zmian w produkcji mleczarskiej
wykorzystano dane GUS, Urzêdu Statystycznego w Krakowie oraz Ma³opolskiego Urzêdu
Marsza³kowskiego.
*

w dalszej czêci artyku³u pominiêto oznaczenia przedzia³ów grupowych za pomoc¹ nawiasów.
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CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZYCH I GOSPODARCZYCH
UWARUNKOWAÑ PRODUKCJI MLEKA W WOJ. MA£OPOLSKIM

ród³o: opracowanie w³asne.
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W województwie ma³opolskim w 2005 roku u¿ytkowano 711,3 tys. ha u¿ytków rolnych,
co stanowi³o oko³o 47% jego obszaru. Lasy i grunty lene obejmowa³y powierzchniê
444,7 ha tys. ha, tj. 29% powierzchni województwa, za pozosta³e grunty (pod zabudowaniami, wodami, podwórzami, drogami oraz inne grunty u¿ytkowe i nieu¿ytki) zajmowa³y
362,8 tys. ha, co stanowi³o 23,8% [Urz¹d Statystyczny 2007].
Struktura u¿ytków rolnych w województwie (rys.


1) ró¿ni siê doæ znacznie w poszczególnych podre
SDVWZLVND
JUXQW\RUQH
á NL
gionach, przy czym najwy¿szy udzia³ gruntów ornych
jest w podregionie krakowsko-tarnowskim (ok. 80%),
a najni¿szy w podregionie nowos¹deckim (48%). W

tym ostatnim wystêpuje du¿e zró¿nicowanie w poVDG\
szczególnych powiatach (w powiecie tatrzañskim
Rysunek 1. Struktura u¿ytków rolnych w
udzia³ gruntów ornych w u¿ytkach rolnych wynosi województwie
ma³opolskim w 2005 r. [%]
poni¿ej 10%). Udzia³ trwa³ych u¿ytków zielonych w
ród³o: opracowanie w³asne.
podregionie nowos¹deckim jest najwy¿szy w województwie i wynosi blisko 40%, a w powiecie tatrzañskim udzia³ ten wynosi a¿ 90%.
Województwo ma³opolskie charakteryzuje siê najwiêkszym w kraju zró¿nicowaniem rodowiska przyrodniczego. W 2005 roku ogólna powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego
krajobrazu, rezerwaty przyrody, zespo³y przyrodniczo-krajobrazowe, u¿ytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne i pomniki przyrody) stanowi³a 58,9% powierzchni ogólnej województwa. Obszary chronionego krajobrazu wraz z otulinami parków narodowych i parków
krajobrazowych s¹ strefami, w których musi byæ prowadzona odpowiednia gospodarka rolna
uwzglêdniaj¹ca cenne walory rodowiska przyrodniczego [Raport 2004]. Sektor prywatny w
województwie ma³opolskim mia³ 98,1% udzia³u w u¿ytkowaniu ziemi dla celów rolniczych, w
tym gospodarstwa indywidualne 96,7%. Powierzchnia ogólna obszaru przypadaj¹ca na jednego mieszkañca województwa wynosi³a w roku 2005 
 0,46 ha i 0,29 ha u¿yków rolnych.
W 2005 roku udzia³ rolnictwa w wytwarzaniu 
wartoci dodanej brutto wynosi³ w województwie
ma³opolskim 4,5% (przy redniej dla Polski wynosz¹- 

cej 7,3%) [Urz¹d Statystyczny 2007].

W strukturze produkcji towarowej województwa

ma³opolskiego nieznaczn¹ przewagê uzyskuje pro- 
dukcja zwierzêca, w tym produkcja ¿ywca rzenego,

w którym na pierwszym miejscu plasuje siê trzoda
chlewna przed drobiem. Udzia³ mleka w produkcji towarowej oscyluje wokó³ 18%. £¹cznie produkcja bydlêca (mleko i ¿ywiec) stanowi³a w 2004 r. prawie 24%
w produkcji towarowej rolnictwa, co wiadczy o istotRysunek 2. Struktura liczby gosponej roli tej ga³êzi produkcji. W strukturze produkcji
darstw rolnych wed³ug grup obszarowych w woj. ma³opolskim [%]
towarowej rolinnej zdecydowan¹ przewagê uzyska-
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³y warzywa i owoce. £¹cznie w roku 2004 udzia³ tych ga³êzi w produkcji towarowej rolnictwa
wyniós³ 35,1%.
rednia powierzchnia u¿ytków rolnych w gospodarstwach powy¿ej 1 ha wynosi³a 3,2 ha
i nale¿y do najmniejszych w Polsce. Z danych przedstawionych na rysunku 2 wynika, ¿e w
roku 2004 by³o o ok. 7% wiêcej gospodarstw do 1 ha w porównaniu z rokiem 2000. W pozosta³ych grupach obszarowych zmiany w stosunku do roku 2000 s¹ niewielkie, co wiadczy o
petryfikacji struktury agrarnej w regionie. Liczba gospodarstw o powierzchni wiêkszej, w
przedziale 15-30 ha najbardziej predystynowanych do podjêcia produkcji mleczarskiej (ponad
20 krów mlecznych) wynosi³a oko³o 1500, co stanowi 0,46% z 312,8 tys. gospodarstw prowadz¹cych produkcjê roln¹ w woj. ma³opolskim w 2004 roku [Charakterystyka... 2005].
ZMIANY W POG£OWIU KRÓW, WYDAJNOCI JEDNOSTKOWEJ, PRODUKCJI I
SKUPIE MLEKA W LATACH 1999-2006
W woj. ma³opolskim w latach 1999-2006 spadek pog³owia krów wyniós³ 42,3%, a produkcja mleka obni¿y³a siê o 35,3%, z 802,0 mln w roku 1999 do 518,9 mln litrów w roku 2006
(rys. 3). Spadek pog³owia krów mlecznych nie zosta³ zrekompensowany przyrostem jednostkowej wydajnoci. Wydajnoæ mleczna krów wzros³a z 3353 litrów w roku 1999 do 3821
litrów w roku 2006, tj. o oko³o 14%. W regionie ma³opolskim wydajnoæ mleczna krów
nale¿y do jednej z najni¿szych w Polsce.
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glebowe tego regionu neutraliRysunek 3. Pog³owie krów, wydajnoæ mleczna, produkcja i
zowane s¹ bowiem przez silne
skup mleka w woj. ma³opolskim w latach 1999-2006
rozdrobnienie gospodarstw rolród³o: opracowanie w³asne.
nych [Seremak-Bulge i in. 2007].
Produkcja mleka w województwie wykazuje bardzo niski stopieñ towarowoci. W roku
kwotowym 2005/2006 na rynek trafi³o ok. 40% mleka. W latach 1999-2005 udzia³ skupu kszta³towa³ siê w przedziale 21,5% w 1999 r. do 30,2% w roku 2005. W skali kraju w roku 2005
sprzeda¿ rynkowa mleka wynosi³a 78%, w tym 73,9% produkcji trafi³o do skupu [Ziêtara 2006].
W roku 2006 w województwie ma³opolskim pozostawa³o 5,04% krajowego pog³owia krów
mlecznych, a produkcja mleka na poziomie 518,9 mln litrów stanowi³a 4,4% produkcji krajowej.
Skup mleka dla potrzeb przemys³owego przetwórstwa stanowi³ 1,78% skupu krajowego.
Pomimo wyranego spadku produkcji mleka w województwie, jego produkcja ma nadal
du¿e znaczenie dla gospodarstw rolnych, stanowi¹c wysok¹ pozycjê jako ród³o wy¿ywienia rodzin rolniczych. Mleko stanowi równie¿ przedmiot obrotu z gospodarstwami, które
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zrezygnowa³y z chowu krów mlecznych.
Prognoza stanu pog³owia krów w województwie (zak³adaj¹c dotychczasowy trend)
wskazuje, ¿e w najbli¿szych latach stan liczebny krów bêdzie wynosi³ ok. 100 tys. sztuk.
Wielkoæ dostaw do podmiotów skupuj¹cych wzros³a z oko³o 7 tys. l/dostawcê, w pierwszym roku kwotowym 2004/2005 do ok. 10 tys. l/dostawcê w roku 2006/2007. Rozpiêtoæ
dostaw miêdzy producentami w regionie by³a doæ znaczna. Zaznaczy³a siê pewna koncentracja produkcji w sensie przestrzennym, bowiem ponad 60% mleka produkowane jest w
podregionie nowos¹deckim. Koncentracja dostaw do podmiotów skupuj¹cych jest w woj.
ma³opolskim ok. 3-krotnie ni¿sza w odniesieniu do rejonów kraju o wysoko towarowej
produkcji mleka.
SYTUACJA PRODUKCYJNO-EKONOMICZNA GOSPODARSTW MLECZNYCH
W roku 2004 w regionie ma³opolskim by³o 312 tys. gospodarstw rolnych prowadz¹cych
dzia³alnoæ rolnicz¹, w tym 187,1 tys. o powierzchni powy¿ej 1 ha u¿ytków rolnych. Krowy
utrzymywa³o 94,8 tys. gospodarstw, tj. 30,3% wszystkich gospodarstw prowadz¹cych dzia³alnoæ rolnicz¹. Najwy¿szy odsetek gospodarstw utrzymuj¹cych krowy (29,3%) wystêpowa³
w grupie gospodarstw o powierzchni 3-5 ha u¿ytków rolnych. Na jedno gospodarstwo z
krowami przypada³o rednio 1,8 szt. (w kraju 3,7). W 2004 r. 86,5% gospodarstw województwa
ma³opolskiego utrzymuj¹cych krowy posiada³o stada licz¹ce 1-2 sztuki, skupiaj¹c 63,1% pog³owia krów. Specjalistyczne gospodarstwa rolne ukierunkowane na produkcjê mleka posiadaj¹ce 10 i wiêcej krów, stanowi³y w roku 2004 ok. 0,8% wszystkich gospodarstw utrzymuj¹cych krowy (94,8 tys.) i posiada³y 8,3% pog³owia krów w województwie.
Poddane analizie gospodarstwa mleczne (tab. 1), zaliczane wed³ug nomenklatury FADN
do typu ogólnego  gospodarstwa specjalizuj¹ce siê w chowie zwierz¹t ¿ywionych w systemie wypasowym, posiada³y znacz¹co wiêcej ziemi w stosunku do przeciêtnych gospodarstw w województwie. rednio w gospodarstwach posiadaj¹cych 2-5 szt. krów, powierzchnia u¿ytków rolnych wynosi³a 6,17 ha, a w grupach 5-10 i 10-21 szt. odpowiednio 10,30 ha
oraz 14,15 ha, przy czym udzia³ ziemi dzier¿awionej wzrasta³ wraz z iloci¹ posiadanych krów
(rys. 4). Procentowy udzia³ ziemi dzier¿awionej w u¿ytkach rolnych wynosi³ odpowiednio:
21,1, 43,4 i 34,3%. Jak mo¿na by³o przypuszczaæ, wystêpuje skorelowanie powierzchni gospodarstw mlecznych z liczb¹ utrzymywanych krów. Na uwagê zas³uguje wysoki jak na
warunki Polski po³udniowej, udzia³ gruntów dzier¿awionych. Nale¿y podkreliæ, ¿e w warunkach woj. ma³opolskiego wobec braku obrotu rynkowego ziemi¹, czêsto jedyn¹ drog¹
zwiêkszenia powierzchni niezbêdnej do produkcji pasz jest dzier¿awa. Rolnicy poszukuj¹
szans zwiêkszenia skali produkcji bydlêcej w powiêkszaniu swoich gospodarstw tak¿e przez
dzier¿awê gruntów.
W grupie gospodarstw ze stadami 2-5 i 5-10 krów zanotowano szczególnie du¿y udzia³
u¿ytków zielonych w strukturze UR, odpowiednio 53,3 i 65,0%. ¯ywienie byd³a w tych
grupach opiera³o siê na paszach z ³¹k i pastwisk. W grupie gospodarstw o najwiêkszych
stadach krów, udzia³ u¿ytków zielonych wynosi³ 21,7%, a produkcja pasz odbywa³a siê
przede wszystkim na gruntach ornych, co odzwierciedla ogóln¹ tendencjê w tym zakresie.
W tabeli 1 przedstawiono dane charakteryzuj¹ce badane gospodarstwa mleczne utrzymuj¹ce zró¿nicowane co do wielkoci stada krów.
Nak³ady pracy ogó³em wyra¿one w jednostkach pe³nozatrudnionych, zwi¹zane z dzia-
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Tabela 1. Charakterystyka badanych gospodarstw mlecznych (województwo ma³opolskie 2004 r.)
J.m.

Wyszczególnienie
Liczba gospodarstw

Wielkoci w gospodarstwach z liczb¹ krów w
stadzie: [sztuk]1
2- 5

5 - 10

10- 20

16

15

15

O gólna powierzchnia gospodarstwa

ha

7,57

12,94

14,48

 w tym: ziemia w³asna

ha

6,27

9,40

9,63

 dzier¿awiona

ha

1,30

3,54

4,85

 grunty orne

ha

2,66

3,60

11,06

 u¿ytki zielone

ha

3,29

6,70

3,07

 sady

ha

0,22

-

0,02

ha

6,17

10,30

14,15

Razem u¿ytki rolne
Nak³ad pracy ogó³em

2)

Czas pracy ogó³em

AWU

1,58

1,76

2,0

h

3482

3881

4465

FWU

1,57

1,76

2,0

h

3466

3881

4465

Byd³o razem4)

LU

6,27

11,54

18,89

 w tym krowy

LU

3,35

7,63

13,10

Nak³ad pracy w³asnej3)
Czas pracy w³asnej

G³ówna powierzchnia paszowa
Wydajnoæ mleczna krów
Cena mleka w skupie

ha

3,64

7,60

7,72

l/rok

2923

3 12 9

4775

z³/l

0,68

0,75

0,84

Wartoæ produkcji bydlêcej ogó³em

z³

10 0 6 8 , 9

26 596,4

64 078,5

 w tym: mleko

%

69,9

73,2

85,8

 cielêta

%

12,2

15,8

8,7

 ja³ówki

%

6,0

5,2

1, 6

 krowy wybrakowane

%

11,9

5,8

3,9

z³

1 001,4

14 581,7

28 678,8

637,8

8 285,1

14 3 3 9 , 4

Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego5)
Dochód na osobê pe³nozatrudnion¹ nieop³acon¹

z³/FWU

1) wartoci rednie dla poszczególnych grup gospodarstw,
2) ca³kowite nak³ady pracy w ramach dzia³alnoci operacyjnej gospodarstwa rolnego = w osobach pe³nozatrudnionych (2200 godz./rok),
3) nak³ady pracy w ramach dzia³alnoci operacyjnej gospodarstwa rolnego osób nieop³aconych, wyra¿one w
osobach pe³nozatrudnionych
4) rednioroczny stan byd³a wyra¿ony w jednostkach przeliczeniowych zwierz¹t,
5) dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego, stanowi op³atê za zaanga¿owanie w³asnych czynników produkcji
do dzia³alnoci operacyjnej gospodarstwa rolnego oraz op³atê za ryzyko podejmowane przez prowadz¹cego
gospodarstwo rolne w roku obrachunkowym.
ród³o: opracowanie w³asne.

52

J. CIELIK, J. ¯MIJA

³alnoci¹ operacyjn¹ gospodarstw,  ha

poza grup¹ gospodarstw z 2-5 kroUD]HPKD

wami, stanowi³a praca w³asna cz³on]LHPLDZáDVQDKD
G]LHU DZDKD
ków gospodarstwa rodzinnego. Na- 


k³ady pracy w³asnej rolnika i jego rodziny w nieznacznym stopniu wzra-  
sta³y wraz z wielkoci¹ pog³owia krów


w poszczególnych grupach gospo- 
darstw. Nak³ady pracy w analizowa
nych gospodarstwach mlecznych nie
odbiega³y znacz¹co od standardo-  
OLF]EDNUyZ
wych wielkoci nak³adów pracy w
Rysunek 4. Zasoby ziemi w gospodarstwach mlecznych
gospodarstwach tego typu w regionie FADN 800 Ma³opolska i Pogórze o ró¿nej koncentracji krów w woj.ma³opolskim w 2004 r.
ród³o: opracowanie w³asne.
[Wyniki...2005].
Wydajnoæ jednostkowa krów w grupie gospodarstw o najwy¿szej liczbie krów w
stadzie przewy¿sza³a redni¹ krajow¹, jak równie¿ wydajnoæ mleczn¹ krów w Regionie 800.
Wydajnoæ mleczna krów w grupie gospodarstw 2-5 i 5-10 szt. by³a ni¿sza zarówno od
redniej wydajnoci mlecznej krów w woj. ma³opolskim, jak i w skali kraju w 2004 roku. Wraz
z wielkoci¹ utrzymywanych stad ros³a równie¿ przeciêtna wydajnoæ mleczna krów z 2923
do 4775 l/szt., tj. ponad 60%.
Ceny za mleko uzyskiwane przez producentów ros³y wraz ze skal¹ produkcji, co wi¹¿e
siê z systemem zap³aty za surowiec preferuj¹cym wielkoæ dostaw i jakoæ. Ceny mleka w
skupie uzyskiwane przez gospodarstwa o najwy¿szej skali produkcji by³y wy¿sze od uzyskiwanych przeciêtnie w woj. ma³opolskim.
Jak zaznaczono w uwagach metodycznych, ponad 2/3 standardowej nadwy¿ki bezporedniej w analizowanych gospodarstwach pochodzi³o ze sprzeda¿y produkcji bydlêcej.
Udzia³ mleka w strukturze produkcji bydlêcej mieci³ siê w granicach od 69,9% w gospodarstwach o najmniejszej skali produkcji do 85,8% w gospodarstwach najwiêkszych (rys. 5). W
gospodarstwach o niewielkiej liczbie utrzymywanych krów relatywnie wysoki udzia³ w
strukturze produkcji bydlêcej uzyskiwa³ ¿ywiec (cielêta, m³ode byd³o oraz wybrakowane
krowy).

W gospodarstwach o niewielkich %





stadach krów zarysowuje siê tenden


cja rezygnacji z chowu krów mlecz
nych. Zaprzestanie produkcji mleka
wymuszane jest niespe³nieniem wymogów sanitarno-weterynaryjnych, albo



przyczynami ekonomicznymi zwi¹zanymi z ma³¹ skal¹ produkcji. Czêæ z tych
POHNR
FLHO WD
MDáyZNL
NURZ\
gospodarstw podejmuje produkcjê
¿ywca wo³owego. Podobnie, jak w in


nych regionach kraju zjawisko rezygnaOLF]EDNUyZZVWDG]LH
cji z produkcji mleka przez gospodarRysunek 5. Struktura produkcji bydlêcej w gospodarstwa ma³e obszarowo o ma³ej skali
stwach mlecznych woj. ma³opolskiego w 2004 r. [%]
utrzymywanych krów mlecznych wyród³o: opracowanie w³asne.
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stêpuje coraz czêciej. Produkcja
mleka zaczyna siê koncentrowaæ w
GRFKyG]JRVSRGDUVWZD
gospodarstwach wiêkszych obszarowo, dysponuj¹cych wystarczaj¹QDRVRE SHáQR]DWU
cym zasobem ziemi.
Wzrost skali produkcji mleka za

równo przez wzrost wydajnoci
mlecznej, jak i przez wzrost liczby krów

zale¿y od mo¿liwoci zwiêkszenia za
sobów ziemi. Powiêkszenie gospo
darstw mlecznych nastêpuje przez



kupno ziemi, b¹d jej dzier¿awê. W
OLF]EDNUyZ
regionie ma³opolskim z uwagi na barRysunek 6. Dochody z rodzinnych gospodarstw rolnych
dzo ograniczony obrót ziemi¹ rolnicz¹
oraz na osobê pe³nozatrudnion¹ w gospodarstwach
pierwszy sposób jest ma³o realny.
mlecznych woj. ma³opolskiego  2004 r. [z³]
Przedstawiony w tabeli 1 poziom
ród³o: opracowanie w³asne.
dochodów z rodzinnych gospodarstw rolnych specjalizuj¹cych siê
w produkcji mleka stanowi op³atê za zaanga¿owanie w³asnych czynników produkcji do
dzia³alnoci operacyjnej gospodarstw oraz op³atê za ryzyko ponoszone przez ich w³acicieli.
Dochody w badanych gospodarstwach mleczarskich by³y bardzo zró¿nicowane i zawiera³y siê w granicach od 1001,4 do 28 678,8 z³. Ró¿nica dochodów miêdzy grupami gospodarstw o najwy¿szej i najni¿szej skali utrzymywanych krów jest a¿ ponad 28- krotna.
Dochody z gospodarstw rolnych ros³y wraz ze skal¹ produkcji bydlêcej. Przyrosty te
by³y wiêksze ni¿ przyrosty skali produkcji bydlêcej, a tak¿e wielkoci gospodarstw. Uzyskiwane dochody przeliczone na osoby pe³nozatrudnione rodziny (jednostki przeliczeniowe
pracy rodziny) wykazywa³y równie¿ silne zró¿nicowanie i zawiera³y siê w przedziale od
637,8 do 14 339,4 z³ (rys. 6).
Dochody z gospodarstw przeliczone na godzinê pracy w³asnej nieop³aconej (rodziny
rolnika  FWU) wynosi³y: 0,29 z³ w gospodarstwach utrzymuj¹cych 2-5 krów, 3,75 z³ w
gospodarstwach posiadaj¹cych 5-10 krów oraz 6,42 z³ w gospodarstwach najwiêkszych.
Dochód na godzinê pracy w³asnej nieop³aconej w ¿adnej z grup analizowanych gospodarstw nie osi¹gn¹³ poziomu parytetowej op³aty pracy, która w roku 2004 wynosi³a ok. 8 z³
za godzinê. Najbli¿szy parytetowej op³aty pracy dochód, który mo¿e stanowiæ wystarczaj¹ce kryterium oceny poziomu pracy w³asnej (rolnika i rodziny) osi¹ga³y gospodarstwa najwiêksze, które posiada³y ok. 20 krów mlecznych.
z³



WNIOSKI
1. W województwie ma³opolskim w latach 1999-2006 nast¹pi³ bardzo znaczny spadek
pog³owia krów oraz produkcji mleka.
2. Produkcja mleka w regionie ma³opolskim jest zdominowana przez gospodarstwa indywidualne znajduj¹ce siê w przedziale obszarowym 3-5 ha u¿ytków rolnych.
3. Produkcja mleka w gospodarstwach posiadaj¹cych niewielkie stada krów (do 5 szt.) traci
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charakter towarowy. Gospodarstwa te czêsto podejmuj¹ produkcjê ¿ywca wo³owego.
4. Wystêpuje przestrzenna koncentracja produkcji mleka. W ostatnich latach ponad 60%
mleka woj. ma³opolskiego produkowane jest w podregionie nowos¹deckim.
5. Gospodarstwa mleczne o niewielkiej skali produkcji nie s¹ w stanie generowaæ dostatecznie wysokiego poziomu dochodów gwarantuj¹cych odpowiedni¹ op³atê pracy rolnika i jego rodziny.
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Jerzy Cielik, Janusz ¯mija
DIRECTIONS OF CHANGES AND ECONOMIC SITUATION OF DAIRY FARMS IN
THE MALOPOLSKIE PROVINCE
Summary
The paper presents changes in dairy cow population, in levels of milk production and its procurement. A considerable decrease in bovine population reaching 42.3% was registered in 1999-2006, milk
production in the province decreased by 35.3% at simultaneous 14% increase in milk yield per cow is
observed. Incomes from dairy farming (in 2004) revealed high diversification depending on the scale of
cow herds owned by farms and fluctuated from c.a.1 thousand zlotys on farms with herd of 2-5 dairy cows
to c.a. 28 thousand zlotys on farms keeping 10-20 cows.
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