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S y n o p s i s. W artykule okrelono op³acalnoæ produkcji mleka przy ró¿nych
systemach chowu w przedsiêbiorstwie rolnym. Zbadano kszta³towanie siê przychodów i
kosztów produkcji mleka, nadwy¿kê bezporedni¹ wraz z amortyzacj¹ na 1 krowê oraz
na 100 l mleka, a tak¿e strukturê kosztów produkcji mleka dla systemu tradycyjnego i
nowoczesnego.

WSTÊP
W miarê rozwoju gospodarczego nastêpuj¹ zmiany w dostêpnych i stosowanych technologiach produkcji [Klepacki 1997]. Równie¿ w rolnictwie dokonuj¹ siê istotne przemiany
polegaj¹ce na intensyfikacji, mechanizacji i koncentracji produkcji, wystêpuj¹ce z ró¿nym
nasileniem i skal¹. Mamy tu do czynienia nie tylko z postêpem technicznym i organizacyjnym, ale równie¿ biologicznym [Majewski 1997]. Oznacza to, ¿e przedsiêbiorstwa rolne
znajduj¹ siê pod coraz wiêkszym wp³ywem zmian otoczenia, co tworzy koniecznoæ ich
systematycznego dostosowywania do zmieniaj¹cych siê warunków zewnêtrznych [Runowski 2002]. Istot¹ bowiem osi¹gania sukcesu w ka¿dej dzia³alnoci, w tym w produkcji
rolnej jest dokonywanie w³aciwych wyborów w zakresie kierunków produkcji, technologii
oraz poziomu intensywnoci produkcji. Stosowanie w³aciwych rozwi¹zañ technologicznych jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia sukcesu w prowadzeniu nowoczesnego
gospodarstwa rolnego [Runowski 2005].
Ponadto, wspó³czenie, w szczególnoci po integracji rolnictwa polskiego z Uni¹ Europejsk¹, zmieniaj¹ siê priorytety i wymagania w zakresie jakoci i bezpieczeñstwa produktów,
ochrony rodowiska i ochrony zwierz¹t. Koszty si³y roboczej rosn¹ szybciej ni¿ pozosta³ych rodków produkcji. Praca na roli jest ma³o atrakcyjna, w szczególnoci w chowie byd³a
mlecznego. W zwi¹zku z tym coraz czêciej obserwowany jest brak osób do pracy w przedsiêbiorstwach w produkcji zwierzêcej. Konieczne jest wdra¿anie pracooszczêdnych i chroni¹cych rodowisko technologii produkcji. Dziêki dokonuj¹cemu siê postêpowi technicznemu staje siê to mo¿liwe. Firmom, które nie wprowadzaj¹ innowacji, grozi stagnacja i
pozostanie w tyle za konkurentami [Janasz, Kozio³ 2007].
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CEL I METODYKA BADAÑ
Celem opracowania jest okrelenie zmian organizacyjnych, wdra¿anych nowych technologii oraz op³acalnoci produkcji mleka w ró¿nych systemach chowu (nowoczesnym i
tradycyjnym) w wybranym przedsiêbiorstwie rolnym. Badaniami objêto spó³kê Agencji
Nieruchomoci Rolnej, w której w ostatnich latach dokona³y siê istotne zmiany w zakresie
stosowanych technologii w produkcji mleka. Badaniami objêto lata 1996-2008, przy czym
analiza wyników produkcyjnych i ekonomiczno-finansowych w produkcji mleka dotyczy³a
lat 2004-2008. Zbadano przychody, koszty, efekty produkcji mleka w zale¿noci od systemu
chowu, a tak¿e okrelono nadwy¿kê ogó³em1 (nadwy¿ka bezporednia z amortyzacj¹), nadwy¿kê na 1 krowê, nadwy¿kê na 1 z³ kosztów robocizny oraz na 100 litrów mleka. W pracy
wykorzystano nastêpuj¹ce metody badañ: analizê dokumentów ród³owych oraz metodê
statystyki tabelarycznej.
WYNIKI BADAÑ
CHARAKTERYSTYKA BADANEGO PRZEDSIÊBIORSTWA

Badane przedsiêbiorstwo obok typowej rolniczej dzia³alnoci produkcyjnej prowadzi
hodowlê zwierz¹t  byd³a mlecznego, trzody chlewnej i owiec. Zosta³o ono powo³ane w
celu tworzenia i upowszechniania noników postêpu biologicznego w polskim rolnictwie.
Do jego zadañ statutowych nale¿y miêdzy innymi produkcja materia³u zarodowego zwierz¹t. Funkcjonuje ono w formie spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, z czego wynika
obowi¹zek pokrywania wydatków z osi¹ganych przychodów [Runowski 1997].
Zarz¹d spó³ki przewiduj¹c pogorszenie warunków gospodarowania dla gospodarstw
wielkoobszarowych wynikaj¹cych ze zmian Wspólnej Polityki Rolnej (wzrost preferencji dla
rodzinnych gospodarstw rolnych kosztem du¿ych przedsiêbiorstw, koniecznoæ wype³niania
standardów rodowiskowych czy limitowanie produkcji mleka), poszukiwa³ rozwi¹zañ, które
pozwoli³yby w nowych warunkach nie tylko przetrwaæ, ale tak¿e dynamicznie siê rozwijaæ.
Na rysunku 1 przedstawiono zmiany w pog³owiu poszczególnych gatunków zwierz¹t
utrzymywanych w przedsiêbiorstwie w latach 1996-2008. Niska op³acalnoæ hodowli i chowu owiec w ostatnich latach spowodowa³a, ¿e dzia³alnoæ ta w wielu przedsiêbiorstwach
by³a ograniczana. Prowadzi siê j¹ jednak w spó³ce, g³ównie z uwagi na realizowane programy hodowlane tego gatunku zwierz¹t. Spó³ka jest znacz¹cym producentem trzody chlewnej
i mimo utrzymuj¹cej siê dekoniunktury na rynku ¿ywca wieprzowego, z uwagi na posiadane
zaplecze produkcyjne decyzja o ograniczeniu, likwidacji czy te¿ rozwoju tego kierunku
dzia³alnoci by³a wstrzymywana.
Korzystne relacje cenowe w produkcji mleka w latach poprzednich, na tle innych kierunków
produkcji zwierzêcej, spowodowa³y, ¿e znaczenie chowu byd³a mlecznego w spó³ce zwiêkszy³o
siê. Konieczne by³o jednak wdro¿enie nowych technik i technologii produkcji. Nak³ady na ten
cel w latach 2000-2007 wynios³y prawie 18 mln z³. Wród najwa¿niejszych inwestycji wymieniæ
1

Nadwy¿ka bezporednia jest to ró¿nica miedzy wartoci¹ produkcji potencjalnie towarowej a
kosztami bezporednimi [Ziêtara 1998, Augustyñska-Grzymek i in. 2000]. W opracowaniu
u¿yto pojêcia nadwy¿ki ogó³em, poniewa¿ oprócz kosztów bezporednich uwzglêdniono koszt
amortyzacji.
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nale¿y budowê dwóch obór wolnostanowiskowych ³¹cznie na oko³o 800 stanowisk, wraz z
obiektami towarzysz¹cymi, maszynami i urz¹dzeniami do produkcji i zadawania pasz.
Do 2003 roku produkcja mleka w spó³ce prowadzona by³a w 8 tradycyjnych oborach
uwi¹zowych, w 2007 roku ju¿ w 4 oborach wydojowych  dwóch nowoczesnych, wolnowybiegowych i dwóch tradycyjnych uwi¹zowych, a docelowo, w planach Zarz¹du spó³ki,
produkcja mleka bêdzie prowadzona w 3 obiektach (rys. 2).
Pomimo zmniejszenia liczby obór pog³owie krów zwiêkszy³o siê z oko³o 760 szt. w 1996
roku do ponad 1100 krów w 2008 roku. Udzia³ krów w stadzie w analogicznym okresie
zwiêkszy³ siê z 36% do blisko 43% (rys. 3).
W latach 1996-2008 wydajnoæ mleczna krów zwiêkszy³a siê z oko³o 6100 l do ponad
9500 l (rys. 4), a wiêc rednio oko³o 260 l rocznie. Przy czym w latach 1996-2001 notowany
by³ systematyczny wzrost, podobnie jak w latach 2004-2008, natomiast w latach 2002-2003
wyst¹pi³a tendencja spadkowa wydajnoci mlecznej. Przyczyny tego zjawiska s¹ z³o¿one.
Mo¿na jednak zak³adaæ, ¿e o ile w pierwszym okresie spó³ka wykorzystywa³a proste rezerwy poprawy wydajnoci jednostkowych (poprawa ¿ywienia, lepsza opieka weterynaryjna),
to po pewnym czasie (w latach 2002-2003) siê one wyczerpa³y. Ponowny wzrost wydajnoci
realizowany od 2004 roku, mo¿liwy by³ po wdro¿eniu nowych technologii w produkcji



Rysunek 1. Dynamika
zmian pog³owia
zwierz¹t w badanym
przedsiêbiorstwie w
latach 1996-2008
(1996 = 100)
ród³o: opracowanie
w³asne.
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Rysunek 2. Liczba
obór i pog³owie krów
w badanym przedsiêbiorstwie w latach
1996-2008
ród³o: opracowanie
w³asne.
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Rysunek 3. Pog³owie
byd³a mlecznego i
struktura stada w
badanym przedsiêbiorstwie w latach
1996-2008
ród³o: opracowanie
w³asne.
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Rysunek 4.
Wydajnoæ
mleczna krów w
badanym przedsiêbiorstwie w latach
1996-2008
ród³o: opracowanie w³asne.
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mleka. W nowych obiektach bowiem wyranie poprawi³y siê warunki utrzymania zwierz¹t,
efektywnoæ wykorzystania pasz (nowoczesne wozy paszowe), co nie pozosta³o bez wp³ywu na osi¹gane wyniki wydajnoci jednostkowych. Inwestycje te spowodowa³y tak¿e
polepszenie warunków pracy zatrudnionych. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wydajnoæ mleczna osi¹gana w badanym przedsiêbiorstwie jest ponad dwukrotnie wy¿sza od redniej krajowej,
która w 2007 roku wynios³a 4092 l [Rocznik ... 2008].
Wdro¿enie nowych technologii w za³o¿eniu mia³o na celu zmniejszenie pracoch³onnoci produkcji oraz poprawê warunków rodowiskowych (lepsza wentylacja, swobodny
wybór miejsc legowiskowych, swobodny dostêp do sto³u paszowego, zmniejszenie kosztów weterynaryjnych), wzrost wydajnoci jednostkowych zwierz¹t, a tak¿e poprawê ekonomiki produkcji. W celu zweryfikowania tej tezy przeprowadzono analizê porównawcz¹
ró¿nych systemów chowu byd³a mlecznego w badanym przedsiêbiorstwie  nowoczesnym
i tradycyjnym. Pod pojêciem nowoczesny system chowu zwierz¹t rozumie siê systemy
intensywnego chowu, w których stosuje siê instalacje techniczne obs³ugiwane g³ównie
przy pomocy urz¹dzeñ automatycznych (wed³ug Europejskiej Konwencji o Ochronie Zwie-
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rz¹t Hodowlanych i Gospodarskich), a zwierzêta maj¹ mo¿liwoæ swobodnego poruszania
siê (chów wolnostanowiskowy). Systemem tradycyjnym okrelono tak¹ metodê chowu, w
której zwierzêta s¹ utrzymywane na uwiêzi, wymagaj¹ wiêkszych nak³adów pracy, lecz mo¿liwe jest indywidualne traktowanie zwierz¹t.
SYSTEMY UTRZYMANIA KRÓW W BADANYM PRZEDSIÊBIORSTWIE
W 2008 roku w spó³ce funkcjonowa³y cztery obory  dwie nowoczesne w systemie
wolnostanowiskowym i dwie tradycyjne, uwi¹zowe. Analiz¹ objêto dwie sporód istniej¹cych obór  jedn¹ nowoczesn¹ i jedn¹ tradycyjn¹.
Pocz¹tek zasiedlania nowej obory rozpoczêto w padzierniku 2003 roku. Koszty jej budowy wraz z hal¹ udojow¹ 2×10 wynios³y 3632 tys. z³ (koszt 1 stanowiska wyniós³ 9080 z³) i
sfinansowane zosta³y w 25%
rodkami w³asnymi spó³ki i 75% Tabela 1. Wybrane dane o badanych oborach w 2008 roku
dop³at¹ w³aciciela. Obora ta poSystemy utrzymania krów w oborze
siada 400 stanowisk dla krów doj- Wyszczególnienie
nowoczesny"
tradycyjny"
nych. Ponadto, spó³ka ponios³a
wolnostanowiskowy uwi¹zowy
koszty (w wysokoci 454 tys. z³) System utrzymania
hala udojowa 2x10 ruroci¹gowy
zwi¹zane z modernizacj¹ i ada- System doju
Stan rednioroczny krów
540
86
ptacj¹ starej obory uwi¹zowej z Liczba zatrudnionych
8
2
przeznaczeniem dla krów zasuszo- Sprzeda¿ mleka [tys. l]
4 641,1
575,2
5 622,6
722,8
nych i izolatkê przy nowej obo- Sprzeda¿ mleka [tys. z³]
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688
rze, a po jej modernizacji w ca³ym
rednia cena 1 litra
1,21
1,26
kompleksie mo¿liwe jest utrzyma- Koszty ogó³em [tys. z³]
3 891,8
542,2
nie 550 krów mlecznych. Przy ob- Koszt produkcji 100 l [z³]
83,9
94,3
37,3
31,4
s³udze krów w oborze zatrudnio- Nadwy¿ka na 100 l [z³]
nych jest 8 osób. Krowy utrzy- ród³o: opracowanie w³asne.
mywane s¹ na g³êbokiej ció³ce.
Obora tradycyjna to obiekt na 100 stanowisk uwi¹zowych, z ruroci¹gowym systemem udoju. Obiekt ten jest kilkudziesiêcioletni. Zestawienie wybranych danych o obu
obiektach w 2008 roku przedstawiono w tabeli 1. W oborze wolnostanowiskowej i obiektach towarzysz¹cych utrzymywanych by³o w 2008 roku 540 krów (stan rednioroczny),
podczas gdy w oborze tradycyjnej 94 krowy. Sprzeda¿ mleka od krowy w 2008 roku wynosi³a 8595 l w systemie nowoczesnym wobec 6688 l mleka w systemie tradycyjnym, a koszt
produkcji 100 l mleka wynosi³ odpowiednio 83,9 i 94,3 z³.
KOSZTY, PRZYCHODY I NADWY¯KA W RÓ¯NYCH SYSTEMACH CHOWU
BYD£A MLECZNEGO
W tabeli 2 przedstawiono kszta³towanie siê kosztów produkcji 100 litrów sprzedanego
mleka w ró¿nych systemach chowu  nowoczesnym i tradycyjnym. Jak wynika z przedstawionych danych koszty produkcji mleka w nowoczesnym systemie zmniejszy³y siê z 110,8
z³ w 2004 roku do 83,9 z³ w 2008 roku, podczas gdy w tradycyjnym systemie zwiêkszy³y siê
w tym czasie z 87,9 do 94,3 z³. Zasiedlanie nowej obory i z zwi¹zku z tym niepe³na obsada w

OP£ACALNOÆ PRODUKCJI MLEKA PRZY RÓ¯NYCH SYSTEMACH CHOWU ...

289

pocz¹tkowym okresie spowodowa³a stosunkowo wysokie koszty produkcji mleka w 2004
roku, które przewy¿szy³y te w tradycyjnym systemie utrzymania. W latach kolejnych nast¹pi³a jednak wyrana poprawa osi¹ganych efektów ekonomicznych w oborze nowoczesnej.
W strukturze kosztów w obu obiektach najwiêkszy udzia³ stanowi³y pasze, przy czym w
systemie nowoczesnym zwiêkszy³y siê z 45,3 z³ w 2004 roku do 50,6 z³ w 2008 roku, za w
systemie tradycyjnym wynios³y odpowiednio 36,8 i 44,9 z³. Kolejnym istotnym kosztem by³
remont stada, szczególnie w pierwszym roku funkcjonowania nowej obory, gdy wyniós³
blisko 40 z³. W kolejnych latach ten wskanik wykazywa³ tendencje malej¹c¹  do oko³o 10
z³ w 2008 roku. W systemie tradycyjnym koszty remontu stada wykazywa³y mniejsze wahania i wynios³y 15-20 z³, jedynie w 2005 roku wzros³y do 25,2 z³.
W latach 2004-2008 koszty wynagrodzeñ i pochodnych kszta³towa³y siê w systemie
tradycyjnym na podobnym poziomie i wynosi³y oko³o 16-17 z³ i by³y o oko³o 60% wy¿sze
ni¿ w systemie nowoczesnym.
W kosztach produkcji mleka w nowoczesnym systemie, z uwagi na du¿¹ wartoæ rodków trwa³ych ponad 3-krotnie wiêksze by³y koszty amortyzacji, jednak ich udzia³ wykazywa³ tendencjê malej¹ca  od 5,8 do 4,3 z³. W oborze tradycyjnej ten sk³adnik kosztów
utrzymywa³ siê na stabilnym poziomie w ca³ym okresie  1,6-1,8 z³.
Chów zwierz¹t w nowoczesnej oborze, a zwi¹zku z tym zmiana warunków utrzymywania
zwierz¹t oraz higieny produkcji mleka skutkowa³a zmniejszeniem kosztów rodków czystoci oraz kosztów zakupu leków, natomiast spowodowa³a wzrost kosztów zu¿ycia wody.
W tabeli 3 przedstawiono kalkulacjê nadwy¿ki ogó³em w chowie byd³a mlecznego w ró¿nych systemach chowu. Przychody ze sprzeda¿y mleka oraz buhajków i brakowanych krów w
oborze nowoczesnej wynios³y w 2004 roku 3497,8 tys. z³, koszty za dzia³alnoci 3717,8 tys. z³.
Tym samym pierwszy pe³ny rok funkcjonowania nowej obory przyniós³ stratê w wysokoci 220
tys. z³. G³ówn¹ tego przyczyn¹ by³ fakt, ¿e dopiero w kolejnych latach w obiekcie tym obsada
zwierz¹t zwiêkszy³a siê do planowanej (424 szt. w 2004 roku wobec 540-550 w latach 2007-2008),
a tak¿e z uwagi na du¿e brakowanie krów w pierwszym okresie funkcjonowania nowej obory.
Dodatkowo mo¿na zak³adaæ, ¿e w fazie rozruchowej nowej obory pojawi³y siê inne problemy,
które w póniejszym czasie zosta³y b¹d zminimalizowane, b¹d te¿ wyeliminowane. W latach
nastêpnych systematycznie zwiêksza³a siê skala produkcji mleka w tym obiekcie  przychody
ogó³em wzros³y w 2008 roku do prawie 6,0 mln z³ (o 71% w stosunku do 2004 roku), koszty za
do oko³o 3,9 mln z³ (o oko³o 5%). Nadwy¿ka ogó³em wynios³a a¿ ponad 2,1 mln z³ w 2008 roku
(wobec straty  220 tys. z³ w 2004 roku). Nale¿y przy tym zaznaczyæ, ¿e w analizowanym okresie
nast¹pi³ wzrost ceny za sprzedane mleko z 1,02 do 1,21 z³/l, tj. o blisko 20%, co nie pozosta³o bez
wp³ywu na osi¹gane wyniki ekonomiczne w tym obiekcie.
W oborze tradycyjnej w analogicznym okresie stan krów zwiêkszy³ siê nieznacznie (z 82
szt. w 2004 roku do 86 szt. w 2008 roku). Przychody ogó³em wzros³y z 602 do 761 tys. z³ (o
26%). Koszty za zwiêkszy³y siê o 10,6%  z 490 do 542 tys. z³. Nadwy¿ka ogó³em zwiêkszy³a
siê z 112 do 218 tys. z³. Obliczona nadwy¿ka na 1 krowê wynios³a w 2008 roku 3,9 tys. z³ w
oborze nowoczesnej i 2,5 tys. z³ w oborze tradycyjnej, za nadwy¿ka na 1 z³ kosztów odpowiednio: 54 do 40 gr.
Porównuj¹c przychody i koszty produkcji mleka w obu systemach chowu mo¿na stwierdziæ, ¿e korzystne wyniki ekonomiczne osi¹gniêto zarówno w obiekcie nowoczesnym (poza
2004 rokiem), jak i tradycyjnym, przy czym efektywnoæ produkcji mleka w systemie nowoczesnym by³a wyranie wy¿sza ni¿ w systemie tradycyjnym. Wynika to zarówno z lepszych
efektów osi¹ganych w warunkach wolnostanowiskowego utrzymania krów, jak i korzyci
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17,2
1,7
1,9
2,0
3,3
94,3

2005
87
7 131
1,086
711,8
673,8
38,0
550,7
161,1
1 851
0,292
1,61

2006

2008

2004

2005

16 , 1
87,9
102,5
14,0
14,5
8,4
15,4
10,7
66,4
69,8
47,0

2006

2008
17,1 15,9
9 1, 5 7 7 , 8
10 2 , 0 10 3 , 7
15,4 12,7
15,9 12,9
8,6 10,2
16,6 13,9
13,1 10,4
76,4 65,2
78,7 74,6
53,3 48,5

2007

Relacja (system tradycyjny" = 100)

Relacja (system tradycyjny" = 100)
2004
2005 2006
2007
2008
81,2
96,0
90,7
91,0
88,6
64,2
93,4
85,6
99,1
109,8
101,0 142,8 125,2
62,1
66,4
12 6 , 8
10 0 , 1
96,9 109,3
131,2
45,1 194,1 126,0 146,8
186,2
170,9 168,5 160,8 156,8
17 2 , 7
29,5
32,5
35,4
32,1
40,5
82,6
165,1 120,9
118,1
147,9
556,9 460,0 491,7 281,3
325,1
203,3 148,9 219,1 121,4
148,3
78,7 124,5 108,3 106,2
112,4

94
86
19,3 16,0
7 306 6 688
86,7 83,6
1,238 1,257
9 9 , 1 10 0 , 8
886,2 760,7
17,2 13,7
850,2 722,8
16,6 13,5
36,0
37,9
49,8 20,3
633,2 542,2
13,2 16,7
253,0 218,4 - 50,9
7,2
2 692 2 540 - 263,2 45,1
0,400 0,403 - 385,9 43,3
2,41
2,21 - 177,7 32,0

2007

System tradycyjny"

System tradycyjny"
2005
2006
2007
36,8
41,6
45,1
1,6
1,6
1,6
3,5
3,4
1,6
1,1
1,1
1,2
25,2
15,2
19,4
17,1
16,1
15,3
1,8
1,6
1,5
1,7
1,6
1,7
2,4
2,3
2,0
4,2
4,2
2,9
95,4
88,8
92,2

540
82
81
8 595 6 856 6 860
1,211 1,014 1,078
5 994,6 602,3 633,2
5 622,6 570,3 599,2
372,0
32,0 34,0
3 891,8 490,3 530,3
2 102,8 112,0 102,9
3 894 1 366 1 270
0,540 0,228 0,194
4,55
1,18 1,08

2008

Tabela 3. K alkulacja nadwy¿ki w chowie byd³a mlecznego w ró¿nych systemach chowu

K oszty pasz
Energia elektryczna
Zakup nasienia
O p³aty hodowlane
Remont stada
Wynagrodzenie
Amortyzacja
Woda
rodki czystoci
Zakup leków
Razem koszty
ród³o: opracowanie w³asne.

Wyszczególnienie

Tabela 2. K oszty produkcji 100 litrów sprzedanego mleka w ró¿nych systemach chowu [z³]
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ekonomiki skali. Jednym z warunków osi¹gniêcia efektów ekonomiki skali jest substytucja
coraz dro¿szych nak³adów pracy ¿ywej coraz efektywniejszymi technicznymi rodkami pracy [Runowski, Maniecki 1997], co znalaz³o potwierdzenie w trakcie prowadzonych badañ,
bowiem w obiekcie nowoczesnym nadwy¿ka na 1 z³ kosztów robocizny wynios³a 4,55 wobec 2,21 z³ w oborze tradycyjnej.
PODSUMOWANIE
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Gospodarka rynkowa spowodowa³a zmiany warunków gospodarowania podmiotów
gospodarczych, w tym przedsiêbiorstw rolnych. Istot¹ osi¹gania sukcesów rynkowych
przedsiêbiorstwa rolnego jest modernizacja aparatu wytwórczego, gwarantuj¹ca poprawê efektywnoci techniczno-produkcyjnej, hodowlanej oraz ekonomiczno-finansowej w
stopniu wymaganym stanem otoczenia. W badanym przedsiêbiorstwie oznacza³o to zmiany
w produkcji zwierzêcej, zarówno w zakresie jej skali, stosowanych technik i technologii
chowu zwierz¹t, jak i osi¹ganych wydajnoci jednostkowych  ograniczona zosta³a skala
chowu owiec, zwiêkszono skalê chowu byd³a mlecznego, przy jednoczesnym wdro¿eniu
nowoczesnych technologii produkcji w tym dziale produkcji.
Wdro¿enie nowych technologii w chowie byd³a mlecznego w badanym przedsiêbiorstwie spowodowa³o, ¿e poprawi³y siê warunki utrzymania zwierz¹t, efektywnoæ wykorzystania pasz, zmniejszy³a siê pracoch³onnoæ i poprawi³y siê warunki pracy. Uzyskano
te¿ poprawê wydajnoci mlecznej krów (z oko³o 6100 l w 1996 roku do ponad 9500 l w 2008
roku), a w efekcie ww. dzia³añ poprawi³y siê tak¿e efekty ekonomiczno-finansowe tego
dzia³u produkcji. Nie bez znaczenia dla osi¹ganych efektów ekonomicznych w produkcji
mleka by³a korzystna koniunktura cenowa na ten surowiec w analizowanym okresie.
Z porównania dwóch systemów chowu stosowanego w analizowanym przedsiêbiorstwie wynika, ¿e zarówno w obiekcie nowoczesnym, jak i tradycyjnym nastêpowa³ wzrost
przychodów oraz kosztów produkcji. Przy czym dynamika przychodów by³a wyranie
wy¿sza w obiekcie nowoczesnym (wzrost przychodów o 71%) ni¿ w tradycyjnym (wzrost
o 26%), co wynika³o zarówno ze zwiêkszania obsady w nowym obiekcie do stanu planowanego, ale te¿ i wy¿szej dynamiki wydajnoci mlecznej krów w tym obiekcie. Natomiast dynamika kosztów wykazywa³a odwrotn¹ tendencjê  by³a ni¿sza w obiekcie
nowoczesnym (wzrost o 5%), ni¿ w obiekcie tradycyjnym (wzrost o 10%).
Koszty produkcji 100 l mleka w systemie nowoczesnym w analizowanym okresie zmniejsza³y siê (z 110,8 z³ w 2004 roku do 83,9 z³ w 2008 roku) i osi¹gnê³y poziom ni¿szy ni¿ w
systemie tradycyjnym (87,2 z³ w 2004 roku i 94,3 z³ w 2008 roku). W strukturze kosztów
najwiêkszy udzia³ mia³y w obu systemach koszty pasz, koszty remontu stada oraz
koszty pracy, przy czym koszty remontu stada w obiekcie nowoczesnym wykazywa³y
wyran¹ tendencjê malej¹c¹ (z 39,0 z³ w 2004 roku do 10,1 z³ w 2008 r.). Koszty pracy w
systemie nowoczesnym by³y ponad dwukrotnie ni¿sze ni¿ w systemie tradycyjnym.
W analizowanym okresie nastêpowa³ wzrost nadwy¿ki na 1 krowê oraz na 1 z³ kosztów
zmiennych, przy czym podobnie jak w przypadku nadwy¿ki ogó³em dynamika wzrostu
by³a wyranie wy¿sza w przypadku nowoczesnego systemu chowu byd³a mlecznego.
Wprowadzanie nowych technologii produkcji oprócz poprawy efektywnoci oraz
zmniejszenia pracoch³onnoci produkcji, tj. zmniejszenia kosztów wytwarzania mleka
oraz wzrostu op³acalnoci produkcji wynika³o równie¿ z koniecznoci spe³nienia standardów sanitarno-weterynaryjnych utrzymywania zwierz¹t.
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Tadeusz Filipiak, Artur Ruchniewicz
PROFITABILITY OF MILK PRODUCTION IN DIFFERENT LIVESTOCK KEEPING
SYSTEMS IN AN AGRICULTURAL ENTERPRISE

Summary
The paper aims to analyze the organizational changes, introduction of new technology as well as
profitability of milk production in different livestock keeping systems (traditional and modern) in the
chosen agricultural enterprise. It shows that in the researched farm in both systems revenues as well as
costs of the production increased. The dynamics of increase of income from sale was higher in the
modern system then in traditional, accordingly 71% v.s. 26%. In the modern system the dynamics of
increase of productions costs was much lower then in the traditional, i.e. 5% v.s. 10%. Thus, the paper
argues that the costs of production of 1 liter of milk in the modern system decreased, while in the
traditional system increased. In both systems in the costs structure the highest share have costs of
fodders, costs of heard renovation as well as labour costs. Introduction of new technology into the
livestock keeping besides increase of profitability and decrease of labour-consumption is also important
due to new and more strict requirement concerning sanitary standards and animal welfare.
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