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ANALIZA WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO OBÓR  
I EFEKTYWNOŚCI CHOWU BYDŁA 

 
Streszczenie 

 
Określono wyposażenie techniczne gospodarstw, wartość odtwo-
rzeniową parku maszynowego, wartość produkcji globalnej, końco-
wej i czystej, dochód czysty, wartość nakładów ponoszonych na 
produkcję oraz wskaźniki opłacalności, rentowności i dochodowości 
w gospodarstwach różniących się kierunkiem chowu bydła. Wyszcze-
gólniono obiekty specjalizujące się w produkcji mleka oraz mięsa 
wołowego. Zakresem pracy objęto 30 gospodarstw indywidualnych 
położonych na terenie 4 gmin powiatu miechowskiego, w których 
przeprowadzono badania oparte na wywiadzie kierowanym. Dane 
obejmowały rok gospodarczy 2007/2008. Zdecydowanie lepszą 
efektywność gospodarowania odnotowano w obiektach specjalizu-
jących się w produkcji mleka. 
 
Słowa kluczowe: wyposażenie techniczne, bydło, produkcja, do-
chód, koszty, efektywność, opłacalność, dochodowość, rentowność 

 
 
Wstęp 
 
Z analizy opłacalności produkcji mleka w gospodarstwach mlecznych w Pol-
sce i analizy porównawczej z odpowiednimi gospodarstwami w UE, przepro-
wadzonej przez Ziętarę [2003], wynika, że w większości gospodarstw rolnych 
w Polsce produkcja mleka jest istotnym kierunkiem działalności, wpływającym 
na poziom dochodów uzyskiwanych przez rolników. Dlatego w Polsce, od 
kilkunastu lat, trwa proces przyspieszonej restrukturyzacji i modernizacji sek-
tora mlecznego, zorientowany na poprawę jakości mleka oraz zwiększenie 
koncentracji jego produkcji i przetwórstwa [Winnicki i in. 2003].  
 
Jednym z głównych rezultatów modernizacji gospodarstw mlecznych jest zde-
cydowana poprawa wyposażenia w dojarki rurociągowe oraz sprzęt do prze-
chowywania mleka, gdyż ma to oczywisty i bezpośredni wpływ na poprawę 
jego jakości higienicznej. Jednak pozyskiwaniu mleka dobrej jakości sprzyja 
głównie koncentracja produkcji (wielkość stada), której pochodną jest zarówno 
jej specjalizacja, jak i większe możliwości inwestowania w modernizację go-
spodarstw. Z koncentracją i specjalizacją jest związany wzrost kwalifikacji, 
zatem i większa dbałość o dobrostan zwierząt [Muzalewski 2004].  



 
Urszula Malaga-Toboła, Maciej Kuboń 

 

 78

Produkcja żywca wołowego w Polsce w ostatnich dwudziestu latach przeżywa 
widoczny regres. Istotnym elementem wpływającym na efekty chowu bydła 
jest poziom jego kosztów, głównie kosztów pasz, ponieważ stanowią one 
70–80% całkowitych kosztów produkcji [Żółkowski 2007].  
 
Cel, zakres i metody badań 
 
Celem pracy była analiza wyposażenia technicznego gospodarstw i stoso-
wanej technologii produkcji mleka i mięsa wołowego oraz efektów produk-
cyjnych w gospodarstwach specjalizujących się w chowie bydła.  
 
Badania przeprowadzono w formie wywiadu kierowanego w 30 gospodar-
stwach rolnych, zajmujących się chowem bydła, położonych w gminach 
Książ Wielki, Słaboszów, Kozłów i Miechów, na terenie powiatu miechow-
skiego. Zebrane informacje dotyczyły roku gospodarczego 2007/2008. Wśród 
badanych obiektów 25 gospodarstw utrzymywało bydło mleczne, a 5 – bydło 
mięsne.  
 
W wyniku badań określono wyposażenie techniczne gospodarstw, zwłasz-
cza w maszyny i urządzenia do przygotowywania i zadawania pasz, pojenia, 
usuwania odchodów oraz pozyskiwania mleka i jego poudojowej obróbki. 
Wyznaczono też efektywność produkcji, którą określono za pomocą wskaź-
ników rentowności, opłacalności i dochodowości, wyrażających związek mię-
dzy wartością produkcji globalnej i dochodu czystego a kosztami produkcji. 
Przeprowadzono również analizę wariancji, która miała wykazać, czy istnieje 
istotna różnica między efektywnością gospodarowania w analizowanych 
grupach kierunkowych. 
 
Charakterystyka badanych gospodarstw 
  
Średnia powierzchnia użytków rolnych (UR) w gospodarstwach zajmujących 
się produkcją mleka wynosiła 29,0 ha, a w obiektach nastawionych na chów 
bydła mięsnego – 27,7 ha. Większy udział gruntów ornych, wynoszący  
aż 93,9%, odnotowano w grupie gospodarstw zajmujących się chowem bydła 
mięsnego, podczas gdy w obiektach produkujących mleko wynosił on 89,9%. 
Udział użytków zielonych wynosił odpowiednio: 6,1 i 10,1%. Obsada zwie-
rząt w obiektach utrzymujących bydło mięsne wynosiła 0,77 DJP·ha–1 UR,  
a w mlecznych – 1,02 DJP·ha–1 UR. W gospodarstwach mlecznych naj-
mniejsza liczba DJP bydła wynosiła 13,6, a największa – 56,3, w obiektach  
o produkcji mięsnej zaś odpowiednio: 5,0 i 54,3 DJP. W strukturze zasiewów 
zdecydowanie dominowały zboża, stanowiąc w gospodarstwach zajmują-
cych się chowem bydła mięsnego 88,2%, w obiektach mlecznych zaś – 
74,5% powierzchni gruntów ornych. Na drugim miejscu w obydwu grupach 
znajdowały się rośliny pastewne, a na trzecim – okopowe.  
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Średnia wydajność mleczna w badanych obiektach wynosiła 5100 l·rok–1 
mleka od 1 sztuki fizycznej, natomiast produkcja mięsa wołowego kształto-
wała się na poziomie 2001 kg·rok–1. 
 
Wyposażenie techniczne gospodarstw 
 
W badanych gospodarstwach występował ściółkowy, uwięziowy system 
utrzymania zwierząt (tab. 1). W gospodarstwach specjalizujących się w pro-
dukcji mleka, do zadawania pasz w zdecydowanej większości stosowano 
wózki, taczki i przyczepy, w dwóch przypadkach – ładowarki, a wóz paszowy 
posiadało tylko jedno gospodarstwo. We wszystkich obiektach zajmujących 
się chowem bydła mięsnego pasza była zadawana ręcznie. 
 
Tabela 1. Struktura rozwiązań technicznych, związanych z produkcją bydła w bada-

nych gospodarstwach 
Table 1. Structure of the technical solutions connected with cattle production in su-

rveyed farms 
Liczba gospodarstw 

Number of farms Wyszczególnienie 
Specification bydło mleczne

dairy cattle 
bydło mięsne 

beef cattle 
System utrzymania 
Keeping system ściółkowy  littered     25 5 

śrutowniki  grinding mills 18 4 Technika przygotowania pasz 
Technique of feed preparation śrutownik + mieszalnik 

grinding mill + mixer 7 1 

ręczne  by hands 9 5 
wózki, taczki, przyczepy 
carriages, wheel-barrows, 
trailers 

14 – 

wozy paszowe 
feed carriages 1 – 

Technika żywienia 
Feeding system 

ładowarki  loaders      2 – 
ręczne  by hands 1 – 
poidła miskowe 
drinking bowls 24 5 Technika pojenia 

Watering technique 
poidła pastwiskowe 
pasture watering troughs 4 – 

ręczne  by hands 22 5 
zgarniacze  scrapers 2 – Usuwanie odchodów 

Manure disposal ładowarki, ciągniki 
loaders, tractors 1 – 

ręczny  by hands 1 – 
dojarki konwiowe 
bucket milking machines 13 – Dój  

Milking 
 dojarki rurociągowe 

pipeline milking system 11 – 

Schładzanie mleka 
Milk cooling schładzalniki  milk coolers 24 – 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
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Tylko w jednym gospodarstwie, zajmującym się chowem bydła mlecznego, 
pojono zwierzęta ręcznie. W grupie tych gospodarstw użytkowano także 
cztery poidła pastwiskowe, ponieważ zwierzęta utrzymywano w nich na pa-
stwiskach kwaterowych. W pozostałych przypadkach stosowano poidła mi-
skowe. Tylko w dwóch z badanych gospodarstw odchody usuwano za po-
mocą zgarniacza, a w jednym – ładowacza, zatem zaledwie w trzech obiek-
tach obornik był usuwany mechanicznie. Wśród urządzeń do przygotowy-
wania pasz dominowały śrutowniki, stosowane również były zestawy śru-
townik + mieszalnik. Dój w jednym gospodarstwie był przeprowadzany ręcz-
nie, w 13 obiektach stosowano dojarki konwiowe, a w pozostałych 11 – do-
jarki rurociągowe. Dojarki rurociągowe stosowano w gospodarstwach o du-
żej obsadzie bydła. 
 
Średnia wartość odtworzeniowa parku maszynowego wynosiła 20,18 tys. 
zł·ha–1 UR (tab. 2). W gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mle-
ka wartość odtworzeniowa parku maszynowego była większa niż w gospo-
darstwach produkujących mięso, z powodu konieczności posiadania m.in. 
maszyn do doju i poudojowej obróbki mleka. Ponadto gospodarstwa mleczne 
zakupiły nowe ciągniki o dużej mocy, których wartość odtworzeniowa była  
o 1,06 tys. zł·ha–1 UR większa niż w gospodarstwach produkujących mięso.  
 
Tabela 2. Wartość odtworzeniowa parku maszynowego badanych gospodarstw  

[tys. zł·ha–1 UR] 
Table 2. Reproductive value of machine fleet in surveyed farms [thousand PLN·ha–1 AL] 

Kierunek chowu 
Raising direction 

Wyszczególnienie 
Specification     

Średnio 
On average bydło 

mleczne 
dairy cattle 

bydło  
mięsne 

beef cattle 

Ciągniki  Tractors    5,67 5,84 4,78 

Przyczepy  Trailers     0,78 0,79 0,68 

Kombajny zbożowe  Combine harvesters 7,11 6,83 8,54 
Maszyny do produkcji zwierzęcej 
Machines to animal production 0,59 0,62 0,26 

w tym:  inclusive: 
– maszyny do przygotowania pasz 

machines for feed preparation 
0,25 0,24 0,26 

− maszyny do zadawania pasz 
machines for feed distribution 

0,09 0,09 0,00 

− dojarki  milking machines 0,13 0,15 0,00 
− schładzalniki  milk coolers 0,06 0,07 0,00 
− usuwanie obornika  manure disposal 0,06 0,07 0,00 

Sieczkarnie polowe  Forage harvesters 1,79 2,09 0,21 

Pozostałe  Others 3,72 3,79 3,32 
Razem  In total   20,18 20,59 18,05 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
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Wyniki badań 
 
Wartość produkcji globalnej w gospodarstwach mlecznych wynosiła 7,09 tys. 
zł·ha–1 UR i była o 2 tys. zł·ha–1 UR większa niż uzyskana w obiektach produ-
kujących mięso (rys. 1). W odniesieniu do dużej jednostki produkcyjnej (DJP) 
wartość tej kategorii produkcji wynosiła 8,93 i 14,96 tys. zł, odpowiednio  
w obiektach utrzymujących bydło mleczne i mięsne. W objętym badaniami 
okresie cena mleka wynosiła średnio 1,17 zł·l–1, a żywca wołowego – 4,00 zł·kg–1.  
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Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Rys. 1. Wartość produkcji globalnej, końcowej i czystej w grupach kierunkowych bada-

nych gospodarstw 
Fig. 1. Values of the global, final and net production in directional groups of surveyed 

farms 
 
Wartość produkcji końcowej w gospodarstwach nastawionych na chów bydła 
mlecznego wynosiła 5,50 tys. zł·ha–1 UR i 5,10 tys. zł·DJP–1, a w gospodar-
stwach utrzymujących bydło mięsne – 4,30 tys. zł·ha–1 UR i 11,70 tys. 
zł·DJP–1. W przeważającej grupie obiektów większa jej część pochodziła  
z działu produkcji zwierzęcej.  
 
Produkcja czysta netto, uzyskiwana po odjęciu od produkcji czystej brutto 
kosztów amortyzacji maszyn i urządzeń, w przypadku gospodarstw zajmują-
cych się chowem bydła mlecznego wynosiła 2,29 tys. zł·ha–1 UR. Zdecydo-
wanie mniejszą wartość produkcji czystej odnotowano w gospodarstwach 
nastawionych na chów bydła mięsnego, w których wynosiła 1,85 tys. zł·ha–1 
UR. W przeliczeniu na DJP, wartość produkcji czystej w obiektach produku-
jących mięso wynosiła 6,46 tys. zł·DJP–1 i była zdecydowanie większa niż  
w gospodarstwach mlecznych, w których wynosiła 2,76 tys. zł·DJP–1. 
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Koszty całkowite poniesione na działalność produkcyjną w gospodarstwach 
specjalizujących się w produkcji mleka wynosiły 5,64 tys. zł·ha–1 UR i były  
o 30% większe niż w drugiej grupie kierunkowej (rys. 2). Odwrotną sytuację 
odnotowano odnosząc koszty produkcji do dużej jednostki produkcyjnej 
(DJP). W obiektach nastawionych na chów bydła opasowego wynosiły one 
11,19 tys. zł·DJP–1 i były o 3,97 tys. zł·DJP–1, tj. o 35% większe niż w gospo-
darstwach utrzymujących bydło mleczne. W strukturze kosztów aż 64% zaj-
mowała wartość nakładów nierolniczych (pochodzących z zakupu).  
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Źródło: badania własne. Source: own study. 
 
Rys. 2. Koszty produkcji i dochód czysty w grupach kierunkowych badanych gospodarstw 
Fig. 2. Production costs and net income in directional groups of surveyed farms 
 
W zdecydowanej większości przypadków odnotowano dodatnią wartość do-
chodu czystego. Gospodarstwa mleczne wygenerowały dochód na poziomie 
1,45 tys. zł·ha–1 UR, mięsne zaś – na poziomie 0,96 tys. zł·ha–1 UR (rys. 2). 
Dochód czysty odniesiony do dużej jednostki przeliczeniowej (DJP), wynosił 
1,71 i 3,76 tys. zł odpowiednio w obiektach produkujących mleko i mięso.  
  
Wskaźnik opłacalności w badanych gospodarstwach wynosił średnio 123,9%, 
zatem wartość wytworzonej produkcji przewyższała koszty ponoszone na 
nią o 23,9% (rys. 3). Między wyróżnionymi grupami kierunkowymi wystąpiły 
nieznaczne różnice, tj. w gospodarstwach zajmujących się produkcją mleka 
wskaźnik ten wynosił 125,1%, zaś w gospodarstwach produkujących mięso 
kształtował się na poziomie 118,5%.  
 
Wskaźnik rentowności stanowi informację o tym, czy dochód z produkcji 
rolnej jest w stanie pokryć koszty całkowite produkcji, a także zapewnić pro-
ducentom rolnym zysk. Średnia wartość tego wskaźnika ze wszystkich ba-
danych gospodarstw wynosiła 23,9%. W grupie gospodarstw zajmujących 
się chowem bydła mlecznego wartość ta, podobnie jak wskaźnika opłacal-
ności, była większa i wynosiła 25,1%, a w drugiej grupie – 18,5%.  
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Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Rys. 3. Efektywność gospodarowania w grupach kierunkowych badanych gospodarstw 
Fig. 3. Effectiveness of farming in directional groups of surveyed farms 
 
Na podstawie wskaźnika dochodowości, który średnio wynosił 16,5%, można 
stwierdzić, że w badanych gospodarstwach dochód przeważał nad kosztami 
produkcji. W grupie utrzymującej bydło mleczne wskaźnik dochodowości 
wynosił 17,9%, a w gospodarstwach zajmujących się chowem bydła mięsne-
go – 9,9%, a więc prawie dwukrotnie mniej. Różnica ta przełożyła się na ogólną 
kondycję finansową gospodarstw. 
  
Przeprowadzona analiza wariancji nie wykazała istotnych różnic między wskaź-
nikami opisującymi efektywność produkcji w badanych grupach kierunkowych.  
 
Podsumowanie 

 
We wszystkich badanych gospodarstwach stosowano ściółkowy, uwięziowy 
system utrzymania zwierząt. Były to obiekty słabo wyposażone w maszyny  
i urządzenia wykorzystywane w produkcji zwierzęcej, o czym świadczy użyt-
kowanie tylko jednego wozu paszowego, dwóch zgarniaczy i jednego łado-
wacza obornika. Zatem takie czynności jak zadawanie pasz czy usuwanie 
odchodów nadal w większości przypadków były wykonywane ręcznie. 
 
Wartość odtworzeniowa parku maszynowego wynosiła średnio 20,18 tys. 
zł·ha–1 UR. Wartość ta w grupie gospodarstw specjalizujących się w produk-
cji mleka była większa o ponad 2 tys. zł·ha–1 UR niż w drugiej grupie kierun-
kowej. Również wartość analizowanych kategorii produkcji i dochodu czyste-
go w odniesieniu do powierzchni w obiektach mleczarskich była większa niż 
w gospodarstwach zajmujących się chowem bydła mięsnego. Zatem, mimo że 
koszty produkcji w gospodarstwach produkujących mleko również były większe 
niż w obiektach z bydłem mięsnym, efektywność gospodarowania w obiektach 
specjalizujących się w produkcji mleka była zdecydowanie lepsza. 
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ANALYSIS OF TECHNICAL EQUIPMENT IN THE COW-SHEDS  
AND EFFECTIVENESS OF CATTLE RAISING 

 
Summary 

 
In the cattle raising farms of different production directions the technical 
equipment of farms as well as following other indices of farm activities were 
determined: the reproductive value of machine fleet, the values of total, final 
and net production, net income, the value of production costs, indices of 
costs effectiveness, remunerative ness and profitability. The objects were 
specialized in milk and beef production. Survey included 30 family farms 
located on the area of 4 communes, Miechów district, where directed inquiry 
was a basis for investigations. Collected data covered the farming years 
2007/2008. As far as farming effectiveness is concerned, better results were 
obtained by the objects specialized in milk production. 
 
Key words: technical equipment, cattle farms, production, income, costs, 
effectiveness, remunerativeness, profitability 
 
 

Praca wpłynęła do Redakcji: 26.03.2010 r. 
 
Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Fiedorowicz 

dr hab. Marek Gaworski 
 
 
Adres do korespondencji 
dr inż. Urszula Malaga-Toboła 
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 
Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki 
ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków 
e-mail: Urszula.Malaga-Tobola@ur.krakow.pl 


