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Streszczenie 
 
W latach 2002–2008 wyprodukowano w Polsce łącznie 37,4 tys. 
kosiarek ciągnikowych, blisko 1 tys. silosokombajnów, 62,9 tys. ma-
szyn do przetrząsania i zgrabiania siana, 43 tys. prac zbierających, 
poniżej 1 tys. dojarek konwiowych oraz blisko 1 tys. dojarek wielo-
stanowiskowych (z rurociągiem mlecznym). W 2009 r. cena zestawu 
11 środków mechanizacji, stosowanych w chowie bydła mlecznego, 
była o 61,8% wyższa niż w 2003 r. Równowartością wspomnianego 
zestawu 11 środków mechanizacji w 2009 r. była ilość mleka o 29,3% 
większa niż w 2003 r. W latach 1996–2009 zwiększyła się liczba użyt-
kowanych w rolnictwie zbiornikowych schładzarek do mleka – o 287%, 
dojarek wielostanowiskowych – o 143%, schładzarek do mleka w kon-
wiach – o ok. 33%. Dojarek konwiowych w 2009 r. było natomiast 
o ok. 23% mniej niż w 1996 r. 
 
Słowa kluczowe: maszyny stosowane w chowie krów, produkcja, 
dostawy, ceny, stan wyposażenia 

 
 
Wstęp 
 
W czerwcu 2009 r. chów krów mlecznych w Polsce prowadziło 495 tys. gos-
podarstw, przy czym średnia obsada wynosiła 5,4 szt. na gospodarstwo. Była 
zatem znacznie mniejsza niż w większości krajów Unii Europejskiej (UE). Tyl-
ko 38,8% gospodarstw posiadających krowy (niespełna 192 tys.) było do-
stawcami mleka do mleczarni. Pozostałe gospodarstwa produkowały mleko 
głównie na potrzeby własne. W latach 2004–2009 średnia wydajność mleczna 
krów w Polsce zwiększyła się z 4262 do 4714 kg·szt.–1, czyli o 10,5%, lecz 
wciąż należy do najniższych w Europie. Mleczność krów jest silnie uzależ-
niona od skali produkcji. W gospodarstwach indywidualnych o średniej obsa-
dzie 5,4 szt.·gospodarstwo–1 wynosi ona poniżej 4000 l·szt. –1, a w gospodar-
stwach osób prawnych (255 szt.·gospodarstwo–1) i w oborach będących pod 
kontrolą użytkowości – średnio ponad 6500 l·szt. –1 [Raporty … 2009].  
 
Zwiększanie skali produkcji w chowie bydła mlecznego nie jest możliwe bez 
mechanizacji procesów produkcji. Z kolei w zmechanizowanych oborach 
jednostkowe nakłady energii skumulowanej w przeliczeniu na jedną krowę 
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zależą od skali produkcji. Badania wykazały, że w oborze z obsadą 64 krów 
były one o 26,8% wyższe niż w oborze z obsadą 120 krów [Romaniuk, Chi-
garev 2007]. Jednostkowe nakłady robocizny w oborach, z których krowy 
latem korzystają z pastwiska, są mniejsze niż w obiektach z alkierzowym 
utrzymaniem zwierząt [Gancarz 2009]. Od stanu mechanizacji, zwłaszcza 
jakości urządzeń do doju i magazynowania produktu, zależy jakość produ-
kowanego mleka [Fiedorowicz, Ważna-Zwierzyńska 2007]. Poprawę nakła-
dów na mechanizację można uzyskać dzięki zastosowaniu systemów zarzą-
dzania stadem. Zapewniają one zwiększenie wydajności mlecznej krów, 
poprawę ich zdrowotności i wyższe dochody użytkowników [Szlachta 2007]. 
 
Stan mechanizacji chowu bydła mlecznego nie jest obecnie zadowalający, 
zwłaszcza pod względem jakościowym. Jest to m.in. skutkiem dużego roz-
drobnienia producentów mleka. W 2002 r. w Polsce (średnia liczebność sta-
da 3 szt.) na 100 krów przypadało 9,5 dojarki mechanicznej, podczas gdy  
w Belgii (średnio nieco ponad 30 krów w gospodarstwie) – tylko 4,0 szt. Na 
100 gospodarstw z krowami w Belgii było jednak 140 dojarek, podczas gdy 
w Polsce tylko 31 [Pawlak 2005]. W Polsce dojarki z rurociągiem mlecznym 
stanowiły zaledwie 3,9%, a w Belgii – ponad 50% ogółu dojarek mechanicz-
nych, co odzwierciedla różnice stanu wyposażenia technicznego pod wzglę-
dem jakościowym. Zmniejszenie tych różnic jest jednym z warunków zapew-
nienia konkurencyjności polskich producentów mleka na rynkach krajowym  
i międzynarodowych. Podstawą oceny aktualnych możliwości realizacji mo-
dernizacji wyposażenia w środki techniczne do produkcji mleka może być 
analiza sytuacji na krajowym rynku tych środków.  
 
Celem artykułu jest analiza produkcji, dostaw i cen środków mechanizacji, 
stosowanych bezpośrednio i pośrednio w produkcji mleka, oraz próba oceny 
stanu wyposażenia rolnictwa polskiego we wspomniane środki w 2009 r. 
 
Materiał źródłowy i metoda badań 
 
Produkcję, import i eksport objętych analizą środków mechanizacji rolnictwa 
przyjęto na podstawie publikowanych i niepublikowanych danych GUS. Do-
stawy tych środków w okresie 2002–2008 określono, sumując produkcję  
i import, a następnie pomniejszając uzyskany wynik o eksport (w sztukach). 
Także zmiany cen maszyn oraz ich relacji do cen mleka określono na pod-
stawie danych GUS. Stan środków mechanizacji rolnictwa w latach 1996  
i 2002 przyjęto na podstawie wyników odpowiednich powszechnych spisów 
rolnych [Powszechny spis... 1996; 2002]. W obu spisach nie uwzględniono 
maszyn do przetrząsania i zgrabiania siana. Ich stan w latach 1997 i 2002 
oszacowano na podstawie stanu z 1987 r. (liczba tych maszyn w gospodar-
stwach indywidualnych wynosiła wówczas 316,4 tys. szt. – nie licząc ma-
szyn konnych) oraz ogólnych tendencji zmian stanu maszyn do produkcji 
siana w latach 1987–2002. Liczby maszyn w 2009 r. oszacowano, dodając 
dostawy (w sztukach) w latach 1992–2008 do liczb poszczególnych maszyn 
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w 2002 r., pomniejszonych o kasację. Inną procedurę zastosowano w odnie-
sieniu do maszyn i urządzeń, dla których niemożliwe było określenie dostaw. 
Były to dojarki (w ich przypadku w sprawozdawczości GUS wartości doty-
czące importu i eksportu podano nie w sztukach, lecz w kilogramach) oraz 
chłodziarki do mleka, dla których ponadto brak jest danych o produkcji.  
W przypadku dojarek założono, że średnie roczne stopy wzrostu lub spadku 
liczebności tych środków w latach 2002–2009 były takie same, jak w latach 
1997–2000 i na tej podstawie oszacowano ich liczbę w 2009 r. Szacując 
stany schładzarek mleka uwzględniano ponadto proporcje między ich liczbą 
a liczbą dojarek [Pawlak 2010]. 
 
Produkcja, dostawy i ceny środków mechanizacji stosowanych  
w chowie bydła mlecznego 
 
W latach 2002–2008 wyprodukowano w Polsce łącznie 37,4 tys. kosiarek 
ciągnikowych, blisko 1 tys. silosokombajnów, 62,9 tys. maszyn do przetrzą-
sania i zgrabiania siana, 43 tys. prac zbierających, poniżej 1 tys. dojarek 
konwiowych, blisko 1 tys. dojarek wielostanowiskowych (z rurociągiem mlecz-
nym) oraz ok. 3,6 tys. rozrzutników obornika (tab. 1). W ostatnim przypadku 
dane za lata 2005–2008 oszacowano na podstawie produkcji w latach po-
przednich, bowiem GUS zaprzestał publikacji danych o produkcji rozrzutni-
ków obornika. Brakuje także danych o produkcji schładzarek do mleka. 
 
Tabela 1. Produkcja sprzętu związanego z mechanizacją chowu bydła mlecznego  

w Polsce 
Table 1. Production of the equipment connected with mechanization of dairy cattle 

raising in Poland 

Produkcja w latach  Production in years Wyszczególnienie 
Specification         2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Kosiarki ciągnikowe 
Tractor mowers 5429 5369 5068 5500 5786 5859 4412 

Silosokombajny  
Forage harvesters 395 222 295 18 18 14 2 

Maszyny do przetrząsania  
i zgrabiania siana 
Machines for raking and tedding 
of hay 

9674 12664 6475 6280 7242 10577 9985 

Prasy zbierające  Pick-up balers 3058 3216 4162 8543 8321 8214 7494 
Dojarki konwiowe 
Bucket milking machines 142 243 181 69 b.d. b.d. b.d. 

Dojarki wielostanowiskowe 
Multi-stand milking machines 97 76 50 69 241 227 167 

Rozrzutniki obornika 
Manure spreaders 671 338 555 5001) 5001) 5001) 5001) 

1) Szacunki własne. 1) Own estimations. 
Objaśnienia: b.d. – brak danych. Explanations: b.d. – no data available. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.  
Source: own elaboration based on GUS (MSO) data. 
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W latach 2002–2008 średnia roczna produkcja maszyn i urządzeń, związa-
nych z produkcją mleka, mieściła się w przedziale od 0,1 tys. szt. (dojarki 
konwiowe) do 9 tys. szt. (maszyny do przetrząsania i zgrabiania siana).  
 
Produkcja dojarek wielostanowiskowych rosła do 2006 r., jednak w kolejnych 
latach miała już tendencję spadkową. Spadek produkcji dojarek konwiowych 
był efektem zmian technologii produkcji na korzyść bardziej nowoczesnych, 
charakteryzujących się stosowaniem urządzeń z rurociągiem mlecznym, 
zapewniającym bezpośredni transport mleka do chłodziarki zbiornikowej. 
Stosunkowo niski poziom produkcji dojarek wielostanowiskowych (w okresie 
objętym analizą średnio 132 szt. rocznie) świadczy o tym, że do 2009 r. nie 
nastąpiła zasadnicza poprawa stanu wyposażenia w tego typu urządzenia. 
 
Szacuje się, że w związku z przewagą importu nad eksportem dostawy tych 
urządzeń (tab. 2) były większe niż ich produkcja, jednak nie na tyle, by spo-
wodować zasadniczą poprawę krajowego stanu wyposażenia.  
 
Tabela 2. Dostawy na rynek krajowy sprzętu związanego z mechanizacją chowu bydła 

mlecznego 
Table 2. Supplies of the equipment connected with mechanization of dairy cattle ra-

ising, on the local market 
Dostawy w sztukach w latach 2002–2008 

Supplies (pieces) in years 2002–2008 Wyszczególnienie 
Specification  ogółem 

in total 
średnio w roku 
mean per year 

Kosiarki ciągnikowe zawieszane  
Tractor-mounted mowers 7 442 1 063 

Silosokombajny  Forage harvesters 1 580 226 
Maszyny do przetrząsania i zgrabiania siana 
Machines for tedding and raking of hay 48 423 6 918 

Prasy zbierające  Pick-up balers 43 101 6 157 
Dojarki konwiowe  Bucket milking machines 635 91 
Dojarki wielostanowiskowe1) 

Multi-stand milking machines1) 7 300 913 

Rozrzutniki obornika1)  Manure spreaders1) 3 548 507 
1) Szacunki własne. 1) Own estimations. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.  
Source: own elaboration based on GUS (MSO) data. 
 
W 2009 r. cena zestawu 11 środków mechanizacji, stosowanych w chowie 
bydła mlecznego, była o 61,8% wyższa niż w 2003 r. (rys. 1). 
 
Ceny poszczególnych środków mechanizacji zwiększyły się w tym czasie 
od 23,3 (poidło miskowe) do 184,9% (dwuosiowy rozrzutnik obornika) – ta-
bela 3. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.  
Source: own elaboration based on GUS (MSO) data. 
 
Rys. 1. Cena zestawu 11 środków mechanizacji stosowanych w chowie bydła mlecz-

nego (wymienionych w tab. 3 i 4) 
Fig. 1. Price of the set including 11 mechanization means used in raising of the dairy 

cattle (mentioned in tables 3 and 4) 
 
Tabela 3. Dynamika cen środków mechanizacji rolnictwa stosowanych w chowie bydła 

mlecznego (stan w 2003 r. = 100) 
Table 3. Price dynamics of the mechanization means used in dairy cattle raising (status 

in 2003 = 100) 
 

Dynamika w latach  Dynamics in years    
Wyszczególnienie  Specification 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Schładzarka do mleka  Milk cooler 109,8 123,9 122,3 119,0 120,4 125,6 
Dojarka rurociągowa (15 stanowisk) 
Pipe-line milking installation (15 stands) 111,6 122,5 129,5 140,4 135,1 138,9 

Dojarka dwukonwiowa  
Two-bucket milking machine 126,0 139,0 143,5 143,0 145,3 146,7 

Kosiarka rotacyjna  Rotary mower 126,2 150,4 162,4 154,2 152,8 160,6 
Prasa wysokiego zgniotu 
High-density pick-up baler 119,0 133,3 137,8 144,3 152,0 159,3 

Prasa zwijająca  Rolling baler 109,7 119,0 122,1 127,1 134,2 139,7 
Rozdrabniacz pasz uniwersalny 
Universal feed grinder   119,5 126,7 131,8 141,4 154,3 162,6 

Rozdrabniacz pasz bijakowy 
Feed hammer mill   118,3 142,1 150,9 163,8 179,2 192,7 

Poidło miskowe  Drinking bowl 123,6 119,4 122,7 122,2 121,9 123,3 
Rozrzutnik obornika jednoosiowy 
Single-axle manure spreader 132,1 164,2 175,3 185,5 208,8 226,3 

Rozrzutnik obornika dwuosiowy 
Two-axle manure spreader 149,2 184,0 207,0 240,9 267,2 284,9 

Średnia  Average 117,9 133,4 139,9 148,3 154,4 161,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.  
Source: own elaboration based on GUS (MSO) data. 
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Tabela 4. Zmiany relacji cen środków mechanizacji rolnictwa, stosowanych w chowie 
bydła mlecznego, do ceny mleka (stan w 2003 r. = 100) 

Table 4. Changes in price relations of mechanization means used in dairy cattle raising, 
to the price of milk (status in 2003 = 100)                   

Zmiany relacji cen w latach 
Changes in price relations in years Wyszczególnienie 

Specification     2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Schładzarka do mleka  Milk cooler 90,9 95,9 94,7 80,1 85,0 100,4 
Dojarka rurociągowa (15 stanowisk) 
Pipe-line milking installation (15 stands) 92,4 94,9 100,2 94,5 95,4 111,1 

Dojarka dwukonwiowa  
Two-bucket milking machine 104,3 107,6 111,1 96,2 102,6 117,3 

Kosiarka rotacyjna  Rotary mower 104,4 116,4 125,7 103,8 107,9 128,4 
Prasa wysokiego zgniotu 
High-density pick-up baler 98,5 103,2 106,7 97,1 107,3 127,5 

Prasa zwijająca  Rolling baler 90,8 92,1 94,6 85,6 94,8 111,8 
Rozdrabniacz pasz uniwersalny 
Universal feed grinder 98,9 98,1 102,1 95,1 108,9 130,1 

Rozdrabniacz pasz bijakowy   
Feed hammer mill 97,9 110,0 116,9 110,2 126,5 154,2 

Poidło miskowe  Drinking bowl 102,3 92,4 95,0 82,3 86,0 98,7 
Rozrzutnik obornika jednoosiowy 
Single-axle manure spreader 109,3 127,2 135,7 124,8 147,4 181,0 

Rozrzutnik obornika dwuosiowy 
Two-axle manure spreader 123,4 142,4 160,3 162,1 188,6 227,9 

Średnia  Average 97,6 103,3 108,3 99,8 109,0 129,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.  
Source: own elaboration based on GUS (MSO) data. 
 
Relacje cen w okresie objętym analizą zmieniały się na ogół na niekorzyść 
producentów mleka. Równowartością zestawu 11 środków mechanizacji, sto-
sowanych w chowie bydła mlecznego, była w 2009 r. o 29,3% większa ilość 
mleka niż w 2003 r. (rys. 2). 
 
Równowartością poszczególnych środków mechanizacji, stosowanych w cho-
wie bydła mlecznego, wyrażoną w jednostkach objętości mleka, była w 2009 r. 
od 0,4 (schładzarka do mleka) do 127,9% (dwuosiowy rozrzutnik obornika) 
większa niż w 2003 r. ilość mleka. Relatywnie staniało jedynie poidło misko-
we (tab. 4). 
 
Pogarszanie się relacji między cenami środków mechanizacji rolnictwa, sto-
sowanych w chowie bydła mlecznego, a ceną mleka stanowi czynnik hamu-
jący modernizację wyposażenia gospodarstw prowadzących chów mleka  
w środki mechanizacji. Czynnikiem zapobiegającym negatywnym skutkom 
tego zjawiska jest utrzymanie programów wspierających inwestycje w nowo-
czesny sprzęt, gwarantujący uzyskiwanie wysokiej wydajności pracy, co jest 
ważne przede wszystkim dla gospodarstw prowadzących rynkową produkcję 
mleka, w warunkach znacznej skali produkcji, a także uzyskanie mleka wy-
sokiej jakości.  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.  
Source: own elaboration based on GUS (MSO) data. 
 
Rys. 2. Równowartość zestawu 11 środków mechanizacji, stosowanych w chowie bydła 

mlecznego (wymienionych w tab. 3 i 4), wyrażona w jednostkach objętości mleka 
Fig. 2. Equivalent of the set including 11 mechanization means used in raising of the 

dairy cattle (mentioned in tables 3 and 4), expressed by volume units of milk 
  
Stan wyposażenia rolnictwa polskiego w środki mechanizacji,  
stosowane w chowie bydła mlecznego 
 
W latach 1996–2009 nastąpiła poprawa wyposażenia rolnictwa w większość 
rodzajów środków mechanizacji, stosowanych w chowie bydła mlecznego 
(tab. 5).  
 
Tabela 5. Środki mechanizacji produkcji mleka w latach 1996–2009 
Table 5. Mechanization means for milk production within 1996–2009 

Liczba [tys. szt.] w latach
Number [thous. units] 

in years 
Wyszczególnienie 

Specification     
1996 2002 20091) 

2002 
1996 
[%] 

2009 
2002 
[%] 

Kosiarki ciągnikowe  Tractor mowers 439,7 522,5 530,0 118,8 101,4 
Maszyny do przetrząsania i zgrabiania siana1) 
Machines for tedding and raking of hay 650,0 700,0 750,0 107,7 107,1 

Przyczepy zbierające  Self-loading trailers 98,0 96,2 95,0 98,2 98,8 
Prasy zbierające  Pick-up balers 104,7 147,6 190,0 141,0 128,7 
Silosokombajny samojezdne 
Self-propelled forage harvesters 5,5 4,8 6,6 87,3 137,5 

Dojarki konwiowe  Bucket milking machines 294,2 261,9 228,0 89,0 87,1 
Dojarki z rurociągiem mlecznym 
Pipe-line milking installations 7,4 10,7 18,0 144,6 168,2 

Schładzarki do mleka w konwiach 
Coolers of milk in buckets   128,3 170,6 170,0 133,0 99,6 

Schładzarki do mleka zbiornikowe 
Tank milk coolers 28,4 79,6 110,0 280,3 138,2 

Rozrzutniki obornika  Manure spreaders 484,2 504,2 510,0 104,1 101,2 
1) Szacunki własne. 1) Own estimations. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS [Powszechny spis… 1997; 2003].  
Source: own elaboration based on GUS (MSO) data [Powszechny spis… 1997; 2003].  
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Najbardziej (o 287%) zwiększyła się w tym czasie liczba zbiornikowych schła-
dzarek do mleka. Dojarek z rurociągiem mlecznym było w 2009 r. o 143% 
więcej niż w 1996 r. O ok. 23% zmniejszył się stan wyposażenia w dojarki 
konwiowe, mimo to schładzarek do mleka w konwiach było w końcu okresu 
objętego analizą o ok. 33% więcej niż w 1996 r. Zwiększyła się też liczba 
użytkowanych w rolnictwie kosiarek ciągnikowych (o 21%), maszyn do prze-
trząsania i zgrabiania siana (o 15%), pras zbierających (o 81%), silosokom-
bajnów samojezdnych (o 20%), rozrzutników obornika (o 5%). Przyczep zbie-
rających było natomiast o 3% mniej. W gospodarstwach o dużej skali produk-
cji pojawiły się – na razie stosunkowo nieliczne – roboty udojowe. 
 
Zmiany liczby użytkowanych w rolnictwie środków mechanizacji oraz zmniej-
szająca się na ogół powierzchnia użytków rolnych (UR) i gruntów ornych 
(GO) oraz pogłowie zwierząt znalazły swoje odzwierciedlenie w wartościach 
wskaźników, w których odniesieniem dla maszyn i urządzeń związanych 
bezpośrednio lub pośrednio z chowem bydła mlecznego są powierzchnia 
użytków rolnych, gruntów ornych bądź liczba krów. W okresie 1996–2009 
obserwowano wzrost wartości wskaźników, odnoszących się do objętych ana-
lizą środków mechanizacji (tab. 6), nawet tych, których stan w liczbach bez-
względnych się zmniejszył. 
 
W przeliczeniu na jednostkę powierzchni użytków rolnych w 2009 r. było 
więcej niż w 1996 r.: o 37,8 kosiarek ciągnikowych, o 31,8% maszyn do prze-
trząsania i zgrabiania siana, o 11,3% przyczep zbierających, o 107% pras 
zbierających, o 33,3% silosokombajnów i o 20,5% rozrzutników obornika. Na 
100 krów dojnych przypadało więcej: o 1,5% dojarek konwiowych, o 223,8% 
dojarek z rurociągiem mlecznym, o 73,4% więcej schładzarek do mleka  
w konwiach i o 409,9% zbiornikowych schładzarek mleka.  
 
Podsumowanie 
 
W latach 2002–2008 średnia roczna produkcja maszyn i urządzeń związa-
nych z produkcją mleka mieściła się w przedziale od 0,1 tys. szt. (dojarki 
konwiowe) do 9,0 tys. szt. (maszyn do przetrząsania i zgrabiania siana).  
 
Średnie roczne dostawy tych maszyn mieściły się w przedziale od 91 szt. (do-
jarki konwiowe) do 6 918 szt. (maszyny do przetrząsania i zgrabiania siana).  
 
W 2009 r. cena zestawu 11 środków mechanizacji stosowanych w chowie 
bydła mlecznego była o 61,8% wyższa niż w 2003 r.  
 
Relacje cen w okresie objętym analizą zmieniały się na ogół na niekorzyść 
producentów mleka. Równowartością zestawu 11 środków mechanizacji, 
stosowanych w chowie bydła mlecznego, była w 2009 r. o 29,3% większa 
ilość mleka niż w 2003 r. 
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Tabela 6. Środki mechanizacji w latach 1996–2009 w odniesieniu do powierzchni 
gruntów lub obsady krów 

Table 6. Mechanization means in years 1996–2009 as related to the land surface or 
the cow stocking 

Stan w latach 
Status in years Wyszczególnienie 

Specification     
Jednostka miary 
Unit of measure 1996 2002 20091) 

Kosiarki ciągnikowe  
Tractor mowers 

szt.·(100 ha)–1 UR 
units·(100 ha)–1 AL 2,38 3,09 3,28 

Maszyny do przetrząsania i zgrabiania 
siana1) 
Machines for raking and tedding of hay1) 

szt.·(100 ha)–1 UR 
units·(100 ha)–1 AL 

 
3,52 

 
4,14 

 
4,64 

Przyczepy zbierające 
Self-loading trailers  

szt.·(100 ha)–1 UR 
units·(100 ha)–1 AL 0,53 0,57 0,59 

Prasy zbierające  
Pick-up balers 

szt.·(100 ha)–1 UR 
units·(100 ha)–1 AL 0,57 0,87 1,18 

Silosokombajny samojezdne 
Self-propelled forage harvesters   

szt.·(100 ha)–1 UR 
units·(100 ha)–1 AL 0,03 0,03 0,04 

Dojarki konwiowe 
Bucket milking machines    

szt.·(100 krów)–1 
units·(100 cows)–1 8,43 9,12 8,56 

Dojarki z rurociągiem mlecznym 
Pipe-line milking installations   

szt.·(100 krów)–1 
units·(100 cows)–1 0,21 0,37 0,68 

Schładzarki do mleka w konwiach 
Coolers of milk in buckets    

szt.·(100 krów)–1 
units·(100 cows)–1 3,68 5,94 6,38 

Schładzarki mleka zbiornikowe 
Tank milk coolers 

szt.·(100 krów)–1 
units·(100 cows)–1 0,81 2,77 4,13 

Rozrzutniki obornika 
Manure spreaders 

szt.·(100 ha)–1 UR 
units·(100 ha)–1 AL 2,62 2,98 3,16 

1) Szacunki własne. 1) Own estimations.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.  
Source: own elaboration based on GUS (MSO) data.  
 
W latach 1996–2009 zwiększyła się w Polsce liczba większości użytkowa-
nych maszyn i urządzeń związanych z produkcją mleka – od 5% (rozrzutniki 
obornika) do 287% (zbiornikowe schładzarki do mleka). Dojarek konwiowych 
w 2009 r. było natomiast o ok. 23%, a przyczep zbierających – o 3% mniej 
niż w 1996 r. Pod względem jakościowym wyposażenia ustępujemy krajom 
Europy Zachodniej. 
 
Pogarszanie się relacji między cenami środków mechanizacji rolnictwa, sto-
sowanych w chowie bydła mlecznego, a ceną mleka stanowi czynnik hamu-
jący modernizację wyposażenia gospodarstw prowadzących chów mleka  
w środki mechanizacji. Czynnikiem zapobiegającym negatywnym skutkom tego 
zjawiska jest utrzymanie programów wspierających inwestycje w nowocze-
sny sprzęt, a tym samym – postęp techniczny w gospodarstwach rolnych.  
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MARKET OF THE TECHNICAL MEANS FOR MECHANIZATION  
OF MILK PRODUCTION IN POLAND 

 
Summary 

 
Within the years 2002–2008 the production of mechanization means in Po-
land amounted to: 37.4 thousand tractor mowers, almost 1 thousand forage 
harvesters, 62.9 thousand machines for tedding and raking of hay, 43 thou-
sand pick-up balers, below 1 thousand bucket milking machines and nearly 
1 thousand multi-stand, pipeline milking installations. The price of a set in-
cluding 11 mechanization means used at raising of dairy cattle, in 2009 was 
higher by 61.8% than that in 2003. The equivalent of mentioned set including 
11 mechanization means, in 2009 was equal to the amount of milk higher by 
29.3% than in 2003. Over the years 1996–2009, the numbers of equipment 
being used in agriculture, increased as follows: tank milk coolers by 287%, 
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multi-stand milking installations by 143%, the coolers of milk in buckets by 
about 33%. However, the number of bucket milking machines in 2009 dropped 
down by about 23%, as compared to 1996. 
 
Key words: machines used in dairy cattle raising, production, supplies, state 
of equipment 
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