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Streszczenie 
 

W pracy przedstawiono analizę zrównoważenia procesu produkcji w 15 
wybranych gospodarstwach mlecznych. Gospodarstwa podzielono na 
dwie grupy ze względu na liczbę posiadanych krów mlecznych (do 19 – 
grupa I i powyżej 19 – grupa II). Zrównoważenie procesu produkcji opar-
to na założeniach przedstawionych w przez SAWĘ i KOCIRĘ [2010]. Go-
spodarstwa o liczbie krów mlecznych powyżej 19 spełniają więcej kryte-
riów zrównoważenia procesu produkcji. Zwiększenie obsady zwierząt 
powoduje poprawę odnawialności substancji organicznej. Wraz ze 
zwiększeniem obsady zwierząt rośnie wskaźnik poziomu mechanizacji. 
Świadczy o tym silna dodatnia korelacja między tymi zmiennymi. 
Wszystkie gospodarstwa spełniają kryterium ekonomiczne zrównowa-
żenia procesu produkcji, jednak żadne z nich nie spełnia wszystkich 
kryteriów. Stwierdzono istotną różnicę nakładów energetycznych i po-
ziomu mechanizacji w dwóch analizowanych grupach gospodarstw. 
 
Słowa kluczowe: gospodarstwa mleczne, zrównoważenie produkcji, 
rolnictwo zrównoważone 
 
 

Wstęp 
 
Wdrażanie koncepcji rolnictwa zrównoważonego (ang. Sustainable agricultural) 
jest możliwe przez zrównoważenie procesów produkcyjnych w gospodarstwach 
rolnych. Zrównoważenie to powinno obejmować trzy sfery: środowiskową, eko-
nomiczną i społeczną. W dziedzinie środowiska na poziomie gospodarstwa rol-
nego, powinno się rozpatrywać głównie bilans substancji organicznej, stosowa-
nie nawozów mineralnych (zwłaszcza azotowych) oraz ilość stosowanych che-
micznych środków ochrony roślin. Sfera ekonomiczna i społeczna na poziomie 
gospodarstwa są rozpatrywane łącznie. Gospodarstwo powinno przynosić do-
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chód nie mniejszy niż średni dochód gospodarstwa domowego osób zatrudnio-
nych w innych gałęziach gospodarki narodowej. Ważnym zagadnieniem jest 
także obciążenie pracą osób zatrudnionych w gospodarstwie oraz zaangażowa-
nie technicznych środków pracy. Analizy dotyczące zrównoważenia procesów 
produkcyjnych w gospodarstwach rolnych są ważne ze względu na poszukiwa-
nie takiego modelu gospodarowania, które spełniałoby kryteria zarówno środo-
wiskowe, jak i społeczne oraz ekonomiczne. 
 
Celem pracy jest analiza zrównoważenia procesu produkcji w wybranych go-
spodarstwach, ukierunkowanych na produkcję mleka. Zakres pracy obejmuje 
charakterystykę badanych gospodarstw i ocenę zrównoważenia procesów pro-
dukcji w gospodarstwach mlecznych z podziałem na dwie grupy. 
 
Materiał i metody 
 
Materiał do analizy stanowią wyniki działalności gospodarczej w 2010 r. 15 ro-
dzinnych gospodarstw rolnych. Dane zostały zebrane w ramach projektu (NR 12 
004306) pt. „Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospo-
darstw rodzinnych”. Szczegółową metodykę zbierania danych przedstawiono  
w monografii opracowanej pod redakcją WÓJCICKIEGO [2009]. Gospodarstwa te są 
zaliczane do tzw. grupy gospodarstw rozwojowych, reprezentujących rodzinne 
gospodarstwa mleczne. Gospodarstwa podzielono ze względu na wielkość stada 
krów mlecznych na 2 grupy: 
– gospodarstwa do 19 krów mlecznych (grupa I), 
– gospodarstwa powyżej 19 krów mlecznych (grupa II). 
 
Zrównoważenie procesu produkcji określono na podstawie: 
– wskaźnika odnawialności substancji organicznej – 0,4–1,5 t·ha–1 UR [KUŚ,  

KRASOWICZ 2001]; 
– intensywności organizacji produkcji [KOPEĆ 1987] – 450–800 punktów;  
– nakładów pracy – 2000–2200 rbh·rok–1 na pracownika;  
– nakładów energetycznych – 15–20 kWh·rbh–1;  
– wskaźnika stopnia mechanizacji wg ZAREMBY [1985] – >70%; 
– standardowej parytetowej powierzchni gospodarstwa (Q) w roku oceny (ha UR);  
– wskaźnika wielkości parytetowej Qx = Q·P–1, gdzie: Qx < 1 [SAWA, KOCIRA 2010]. 
 
Do obliczania wskaźnika odnawialności substancji organicznej przyjęto po-
wierzchnię użytków rolnych (UR), a nie gruntów ornych (GO). Zmiana ta jest ko-
nieczna, ponieważ w gospodarstwach ukierunkowanych na chów bydła nawozy 
naturalne (obornik, gnojowica, gnojówka) stosuje się na łąki i pastwiska. 
 
Charakterystyka obiektów 
 
Powierzchnia użytków rolnych (UR) w analizowanej grupie 15 gospodarstw wy-
nosiła od 14,84 do 85,00 ha. Średnia powierzchnia gruntów ornych (GO) w ba-
danej grupie wynosiła 17,59 ha i była o niecałe 4 ha większa od średniej po-
wierzchni trwałych użytków zielonych (TUZ) (tab. 1). Jedno gospodarstwo posia- 
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Tabela 1. Ogólna charakterystyka gospodarstw 
Table 1. General characteristics of farms 

Wartość  Value 
Wyszczególnienie 

Specification 
minimalna
minimum 

value 

maksymalna
maximum 

value 
średnia 
average 

Odchylenie 
standardowe 

Standard 
deviation 

Powierzchnia ogólna gospodarstwa [ha] 
Total acreage [ha] 15,84 85,68 34,20 18,65 

Powierzchnia użytków rolnych [ha] 
Area of agricultural land [ha] 14,84 85,00 31,50 17,96 

Powierzchnia gruntów ornych [ha] 
Arable land [ha]   0,06 55,00 17,59 13,48 

Powierzchnia trwałych użytków zielonych [ha]
Permanent grassland [ha]   2,43 36,60 13,91 10,33 

Liczba krów mlecznych [szt.] 
Number of dairy cows [pcs.] 13,00 32,00 20,40   6,38 

Obsada zwierząt [DJP·ha–1 UR] 
Livestock density [LU·ha–1 AL]   0,63   2,27   1,04   0,43 

Źródło: opracowanie własne. Source: own elaboration. 
 
dało tylko 0,06 ha gruntów ornych. Obsada zwierząt w poszczególnych gospodar-
stwach była bardzo zróżnicowana i wynosiła od 0,63 do 2,27 DJP·ha UR–1 – 
średnio 1,04 DJP·ha UR–1. Obsada zwierząt na poziomie 2,27 DJP·ha UR–1 jest 
zbyt duża i niezgodna z zaleceniami Kodeksu dobrej praktyki rolniczej (KDPR), 
według którego maksymalna wartość wynosi 1,5 DJP·ha UR–1 [DUER i in. 2004]. 
 
W strukturze upraw największy udział miały trwałe użytki zielone (TUZ) i –  
z innymi roślinami przeznaczonymi na pasze objętościowe – stanowiły 50% 
powierzchni użytków rolnych (rys. 1). Tak duży udział TUZ warunkowany jest 
przede wszystkim kierunkiem produkcji. Udział zbóż wynosił tylko 30% i był po-
nad 2-krotnie mniejszy niż średni dla Polski [GUS 2011b]. 
 
Kukurydza, której udział w strukturze wynosił 15%, we wszystkich gospodar-
stwach była uprawiana na kiszonkę lub do bezpośredniego skarmiania. Rośliny 
oleiste były uprawiane na niewielkiej powierzchni, podobnie jak rośliny okopowe. 
Ich łączny udział w ogólnej powierzchni użytków rolnych wynosił tylko 5%. 
 
Zbilansowanie ilości substancji organicznej jest bardzo istotnym czynnikiem 
procesu wdrażania systemu zrównoważenia produkcji, zwłaszcza w jego po-
czątkowym okresie [FRISK 1998; STIELOW 2003]. Niestety wskaźnik odnawialno-
ści substancji organicznej w czterech gospodarstwach grupy I przyjął wartość 
ujemną (tab. 2). Tylko w dwóch gospodarstwach ten wskaźnik przyjął wartość  
w granicach dopuszczalnych (0,4–1,5 t·ha–1 UR [KUŚ, KRASOWICZ 2001]).  
W grupie II wskaźnik ten w żadnym gospodarstwie nie przyjął wartości ujemnej, 
jednak tylko w dwóch zawierał się w zalecanych granicach (tab. 2). Zbyt duża 
wartość tego wskaźnika jest spowodowana głównie dużą obsadą zwierząt (pro-
dukcja obornika, gnojówki) i uprawą motylkowych roślin pastewnych na gruntach 
ornych. Przyczyną zbyt małej wartości tego wskaźnika jest duży udział w struk- 
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Źródło: opracowanie własne. Source: own elaboration. 
 
Rys. 1. Struktura upraw w badanych gospodarstwach 
Fig. 1. The structure of crops in investigated farms 
 
Tabela 2. Ocena zrównoważenia produkcji w grupie I  
Table 2. Assessment of production sustainability in group I 

Gospodarstwo o liczbie krów mlecznych 
Farm with the number of dairy cows Wyszczególnienie 

Specification 13 13 14 15 16 17 17 18 
Ocena zagrożeń dla środowiska  Environmental hazard assessment 

Wskaźnik odnawialności substancji 
organicznej: 0,4–1,5 t·ha–1 UR 
Indicator of renewability of organic 
matter: 0,4–1,5 t·ha–1 AL 

–0,13 –0,27 –0,17 0,11 –0,08 0,67 0,30 0,47 

Intensywność organizacji produkcji: 
450–800 punktów 
Intensity of the organization  
of production: 450–800 points 

408 391 373 348 426 554 563 382 

Standardy pracy członków rodziny  Labor standards of family members 
Nakłady pracy, wskaźnik 2000–2200 
rbh·rok–1

 
na pracownika 

Labour input, indicator 2000–2200  
man-hrs·year–1

 
per worker 

1 365 2 336 2 653 3 068 2 415 2 819 1 988 1 668 

Nakłady energetyczne 15–20 kWh·rbh–1 

Energy inputs 15–20 kWh·man-hrs –1 7,1 8,8 7,6 7,2 9,1 7,6 8,2 11,4 

Wskaźnik stopnia mechanizacji >70%  
Mechanization level indicator >70% 58,7 63,7 60,4 59,1 64,7 60,4 62,0 69,5 

Sfera ekonomiczna (dla spełnienia kryteriów socjalnych)  Economic aspect (to fulfill social criteria) 
Standardowa parytetowa powierzchnia 
gospodarstwa (Q) w roku oceny [ha UR]
Standard parity of farm area (Q)  
in the assessment year [ha AL] 

11,6 6,6 8,2 13,8 10,1 17,6 11,8 18,3 

Wskaźnik wielkości parytetowej Qx 
Indicator of size parity Qx 

0,65 0,26 0,29 0,60 0,42 0,97 0,49 0,94 

Źródło: opracowanie własne. Source: own elaboration. 
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turze upraw roślin okopowych i kukurydzy na kiszonkę. Rośliny te powodują duże 
straty substancji organicznej. 
 
Intensywność organizacji produkcji w grupie I była zbyt mała i tylko w dwóch 
gospodarstwach przyjęła wartości na zalecanym poziomie (450–800 punktów). 
Nakłady pracy przypadające na osobę zatrudnioną w trzech gospodarstwach 
były zbyt małe, a w pozostałych pięciu obciążenie pracą było za duże (tab. 2). 
 
Ukierunkowanie gospodarstw na produkcję mleka spowodowało zwiększenie 
nakładów pracy ludzi w produkcji zwierzęcej, co wpłynęło na małe wartości nakła-
dów energetycznych wyrażonych w kWh·rbh–1 w grupie I (tab. 2).  
 
W grupie II w dwóch gospodarstwach nakłady energetyczne kształtowały się na 
zalecanym poziomie, a w dwóch kolejnych – na bardzo zbliżonym do zalecanego 
(tab. 3). Jednoczynnikowa analiza wariancji nakładów energetycznych wykazała 
istotne różnice między analizowanymi grupami gospodarstw na poziomie istotno-
ści p = 0,012. 
 
Wskaźnik stopnia mechanizacji w gospodarstwach z grupy I był mniejszy niż 
wartość oczekiwana (min. 70%) (tab. 2). W grupie II jego wartość była mniejsza 
niż 70% tylko w dwóch gospodarstwach (tab. 3). Jednoczynnikowa analiza wa-
riancji wskaźnika mechanizacji wykazała istotne różnice miedzy grupami I i II na 
poziomie istotności p = 0,022. 
 
Bardzo ważnym czynnikiem jest uzyskanie w gospodarstwie dochodu przynajm-
niej na średnim poziomie dochodu gospodarstw domowych w innych działach 
gospodarki narodowej, który w analizowanym roku badań wynosił 1794 zł mie-
sięcznie [GUS 2011a]. W badanych gospodarstwach, zarówno w grupie I, jak i II 
(tab. 2, 3), wskaźnik parytetowej wielkości przyjmował wartości od 0,22 do 0,97, 
co świadczy o tym, że wszystkie gospodarstwa uzyskują dochód przynajmniej 
równy średniemu dochodowi gospodarstw domowych w innych działach gospo-
darki narodowej. 
 
Analizując zależność wskaźnika odnawialności substancji organicznej od ob-
sady zwierząt można stwierdzić, że ze wzrostem obsady zwierząt, wyrażonej 
w DJP·gosp–1, wzrasta wartość wskaźnika odnawialności substancji organicz-
nej. Otrzymano przeciętną wg STANISZA [1998], dodatnią (r = 0,42) korelację 
liniową między obsadą zwierząt a wskaźnikiem odnawialności substancji orga-
nicznej (rys. 2). 
 
Stwierdzono, że ze wzrostem obsady zwierząt zwiększa się także wskaźnik 
mechanizacji. Współczynnik korelacji liniowej (r = 0,619) między tymi zmiennymi 
świadczy o wysokiej dodatniej korelacji między nimi (rys. 3). 
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Tabela 3. Ocena zrównoważenia produkcji w grupie II  
Table 3. Assessment of production sustainability in group II 

Gospodarstwo o liczbie krów mlecznych 
Farm with the number of dairy cows Wyszczególnienie 

Specification 20 21 26 27 28 29 32 
Ocena zagrożeń dla środowiska  Environmental hazard assessment 

Wskaźnik odnawialności substancji organicz-
nej: 0,4–1,5 t·ha–1 UR 
Indicator of renewability of organic matter:  
0,4–1,5 t·ha–1 AL 

0,05 1,71 0,41 0,20 0,84 0,00 0,09 

Intensywność organizacji produkcji:  
450–800 punktów 
Intensity of the organization of production:  
450–800 points 

862 300 443 406 558 401 293 

Standardy pracy członków rodziny  Labor standards of family members 
Nakłady pracy, wskaźnik 2000–2200 rbh·rok–1

 

na pracownika 
Labour input, indicator 2000–2200  
man-hrs·year–1

 
per worker 

1 561 1 758 1 978 2 300 1 596 2 258 2 177 

Nakłady energetyczne 15–20 kWh·rbh–1 

Energy inputs 15–20 kWh· man-hour–1 17,9 14,0 7,0 7,2 13,5 18,2 20,2 

Wskaźnik stopnia mechanizacji >70%  
Mechanization level indicator >70% 78,2 73,7 58,2 58,9 72,9 78,4 80,1 

Sfera ekonomiczna (dla spełnienia kryteriów socjalnych)  Economic aspect (to fulfill social criteria) 
Standardowa parytetowa powierzchnia  
gospodarstwa (Q) w roku oceny [ha UR] 
Standard parity of farm area (Q) in the assess-
ment year [ha AL] 

9,4 11,5 24,6 22,2 10,0 22,4 40,8 

Wskaźnik wielkości parytetowej Qx 
Indicator of size parity Qx 

0,63 0,22 0,78 0,65 0,34 0,50 0,48 

Źródło: opracowanie własne. Source: own elaboration. 

 
Źródło: opracowanie własne. Source: own elaboration. 
 
Rys. 2. Wskaźnik odnawialności substancji organicznej a obsada zwierząt 
Fig. 2. Indicator of organic matter renewability vs. livestock density 

Obsada zwierząt [DJP·gosp.–1]  Livestock density [LU·farm–1] 
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Źródło: opracowanie własne. Source: own elaboration. 
 
Rys. 3. Obsada zwierząt a wskaźnik mechanizacji 
Fig. 3. Livestock density vs. indicator of mechanization level 
 
Stwierdzenia i wnioski  
 
1. Gospodarstwa o liczbie krów mlecznych powyżej 19 spełniają więcej kryte-

riów zrównoważenia procesu produkcji.  
2. Zwiększenie obsady zwierząt powoduje poprawę wskaźnika odnawialności 

substancji organicznej. Stwierdzono też, że ze zwiększeniem obsady zwie-
rząt zwiększa się wskaźnik mechanizacji. Świadczy o tym silna dodatnia ko-
relacja między tymi zmiennymi. 

3. Wszystkie gospodarstwa spełniają kryterium ekonomiczne zrównoważenia 
procesu produkcji, jednak żadne z nich nie spełnia wszystkich kryteriów. 

4. Stwierdzono istotną różnicę nakładów energetycznych i poziomu mechanizacji 
między dwoma analizowanymi grupami gospodarstw. 

 
Bibliografia 
 
DUER I., FOTYMA M., MADEJ A. 2004. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. Warszawa. Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska. ISBN 83 88010-58-1. 

FRISK T. 1998. Humus as environmental factor. Environment International. Vol. 24. No. 5/6. 
ISSN 0160-4120 ss. 507. 

GUS 2011a. Budżety gospodarstw domowych 2010 r. Warszawa. ISSN 0208–9793. 

GUS 2011b. Raport wyników. Powszechny spis rolny. Warszawa. ISBN 978-83-7027-472-6 
ss. 92. 

KOPEĆ B. 1987. Intensywność organizacji w rolnictwie polskim w latach 1960–1980. Roczniki 
Nauk Rolniczych. Seria G.T. 84. Z. 1 s. 8–25. 

KUŚ J., KRASOWICZ S. 2001. Przyrodniczo-organizacyjne uwarunkowania zrównoważonego 
rozwoju gospodarstw rolnych. Pamiętnik Puławski. Nr 124 s. 273–288. 

Obsada zwierząt [DJP·gosp.–1]  Livestock density [LU·farm–1] 

W
sk

aź
ni

k 
m

ec
ha

ni
za

cj
i [

%
] 

M
ec

ha
ni

za
tio

n 
le

ve
l i

nd
ic

at
or

 [%
] 



 Sławomir Kocira 

                                                            © ITP w Falentach; PIR 2013 (IV–VI): z. 2 (80) 140 

SAWA J., KOCIRA S. 2010. Kryteria zrównoważonej modernizacji gospodarstw rodzinnych. 
Problemy Inżynierii Rolniczej. Nr 3 s. 33–40. 

STANISZ A. 1998. Przystępny kurs statystyki. Tom I. Kraków. Statsoft Polska. ISBN 83-904735-
4-2 ss. 362 

STIELOW G. 2003. Rich soil do not need of the fertilization. Journal of Research and Applica-
tions in Agricultural Engineering. Vol. 48 s. 20–22. 

WÓJCICKI Z. (red.) 2009. Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw 
rodzinnych. Cz. I. Program, organizacja i metodyki badań. Monografia. Warszawa. IBMER. 
ISBN 978-83–89806-32-1 ss. 149 

ZAREMBA W. 1985. Ekonomika i organizacja mechanizacji rolnictwa. Warszawa. PWRiL. ISBN 
8309008619 ss. 319 
 
 

Sławomir Kocira 
 

SUSTAINABILITY OF THE PRODUCTION IN SELECTED DAIRY FARMS 
 

Summary 
 
Study analysed the sustainability of production process in selected 15 dairy farms. 
The farms were divided into two groups in terms of the number of milking cows. 
Sustainability of production process was based on the assumptions presented by 
SAWA and KOCIRA [2010]. Farms with the number of dairy cows above 19 fulfill more 
criteria of production process sustainability. An increase in the livestock density im-
proved the balance of organic matter renewability. With the increase of livestock 
density increases also indicator of mechanization level; there is a strong positive 
correlation between these variables. All the farms surveyed fulfill the economic crite-
ria of production process sustainability. However, none of farm analysed does fulfill 
all criteria. Between the two groups of analysed farms significant difference exists 
only in energy inputs and the level of mechanization. 
 
Key words: dairy farms, sustainable production, sustainable agriculture 
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