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Streszczenie 
   

Przeprowadzono badania mające na celu poznanie wyposażenia 
technicznego gospodarstw mlecznych w jednym z regionów cen-
tralnej Polski. Wyniki porównano z rezultatami podobnych badań, 
przeprowadzonych na tym samym obszarze w latach 2000–2002 
oraz w połowie lat 90. ubiegłego wieku.  
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Wstęp 
 
Poziom rozwoju sektora mleczarskiego uważa się za jeden z ważniejszych 
wskaźników określających stan techniki rolniczej [Kupczyk, Pawlak 2000]. 
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło wielkie szanse dla tej 
gałęzi przemysłu rolno-spożywczego. Unijny rynek mleka jest rynkiem chro-
nionym. Głównym mechanizmem jest system kwot mlecznych, a producen-
tów mleka i zakłady mleczarskie obowiązuje wiele rygorystycznych wymagań 
[Seremak-Bulge 1999; Szlachta 2002]. 
 
W okresie przedakcesyjnym podjęto kompleksowe działania, dotyczące no-
woczesnych technik pozyskiwania mleka, obejmujące nie tylko niezbędne 
kosztowne inwestycje, ale również szkolenia, popularyzację, a także zmiany 
w prawodawstwie i polityce finansowej. Efektem tych działań była znaczna 
poprawa jakości mleka i zwiększenie jego konkurencyjności. W pracach 
tych, od połowy lat 90. XX w., uczestniczyło wiele ośrodków naukowych, np. 
w realizacji projektów PHARE. Zachodzące zmiany, a zwłaszcza wpływ róż-
nych czynników na jakość pozyskiwanego mleka, były i są nadal obiektem 
zainteresowania środowiska naukowego [Bartela 1998; Ćmiel-Skibicka 
2003; Czarnociński, Lipiński 2004; Pawlak 2006]. 
 
Celem niniejszej pracy było rozpoznanie występujących obecnie technicz-
nych i technologicznych warunków pozyskiwania mleka w wybranych go-
spodarstwach na tle wyników podobnych badań wykonanych wcześniej na 
tym samym obszarze. 
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Metody badań 
 
Badania przeprowadzono we wrześniu 2009 r. w województwie łódzkim,  
w rejonie działania Spółdzielni Dostawców Mleka w Wieluniu. Badaniami objęto 
15 gospodarstw, wskazanych jako najlepsze przez wspomnianą spółdziel-
nię, rozmieszczonych na terenie dwóch powiatów: wieluńskiego (10 gospo-
darstw) i sieradzkiego (5 gospodarstw).  
 
W każdym z gospodarstw przeprowadzono badania ankietowe z wykorzy-
staniem specjalnych kwestionariuszy. W analizie wyników badań, określa-
nych dalej jako „obecne badania”, wykorzystano opracowane dane ankietowe, 
obserwacje własne oraz informacje pochodzące z dokumentów mleczarni.  
 
Otrzymane wyniki zestawiono z rezultatami badań 15 gospodarstw, które na 
tym samym terenie przeprowadziła w latach 2000–2002 Ćmiel-Skibicka 
[2003]. W przypadku kilku cech możliwe było porównanie z wynikami jeszcze 
wcześniejszych badań, przeprowadzonych w 113 gospodarstwach mlecz-
nych [Bartela 1998]. Dla wymienionych autorów zagadnienia te były przed-
miotem zainteresowania w związku z tematami rozpraw doktorskich przygo-
towywanych w Instytucie Inżynierii Rolniczej AR (UP) w Poznaniu. Również 
wtedy zajmowano się gospodarstwami o najwyższym poziomie rozwoju, 
które uchodziły za wzorowe według ówczesnych opinii. Zestawienie wyników 
pozwoliło porównać i określić skalę zmian technicznych i technologicznych, 
jakie w ciągu ostatnich 15 lat dokonały się w gospodarstwach mlecznych 
zaopatrujących w surowiec spółdzielnię mleczarską.  
 
Wyniki badań  
 
W tabeli 1 przedstawiono zbiorcze dane ogólne z gospodarstw mlecznych 
rejonu działania SDM Wieluń, określające przede wszystkim wiek i wykształ-
cenie właścicieli, wielkość gospodarstw i strukturę użytków zielonych, wiel-
kość stad krów oraz średnią roczną wydajność mleka od krowy. W tabeli 2 
zamieszczono dane dotyczące techniki doju oraz mycia i dezynfekcji sprzętu 
udojowego, a w tabeli 3 wyniki dotyczące schładzania i transportu mleka.  
 
Producenci mleka 
 
Obecna struktura wiekowa producentów mleka przedstawia się korzystnie 
(tab. 1). Większość osób jest w wieku średnim, pomiędzy 30. a 50. rokiem 
życia. W obecnych badaniach grupa ta wynosiła 53,3%, a w badaniach 
wcześniejszych – 66,7% [Ćmiel-Skibicka 2003]. Natomiast grupa młodych 
rolników, którzy nie przekroczyli 30. roku życia zwiększyła się z 13,3% do 
20,0%. Z danych wynika też, że właścicielami i osobami zajmującymi się 
chowem krów są przede wszystkim mężczyźni. W obecnych badaniach ich 
udział wyniósł 86,7%, w badaniach Ćmiel-Skibickiej [2003] – 80,0%.  
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Tabela 1. Ogólne dane dotyczące badanych gospodarstw  
Table 1. General data concerning surveyed dairy farms 

Udział gospodarstw [%] 
Percentage of farms Wyszczególnienie 

Specification 
2009 Ćmiel-Skibicka  

[2003] 
≤ 30 20,0 13,3 

> 30–50 53,3 66,7 
> 50–65 26,7 20,0 

Wiek osób zajmujących się 
chowem krów [lata] 
Age of persons engaged  
in raising of cows [years] > 65 0,0 0,0 

podstawowe  
elementary 6,7 29,3 

zawodowe rolnicze  
professional agricultural 40,0 50,7 

średnie  secondary 53,3 20,0 

Wykształcenie właścicieli  
gospodarstw 
Education of the farm owners 

wyższe  higher 0,0 0,0 
≤ 20 6,7 6,7 

> 20–40 33,3 60,0 
> 40–60 40,0 26,7 
> 60–80 6,7 0,0 

Powierzchnia użytków rolnych 
[ha] 
Area of agricultural land [ha] 

> 80 13,3 6,7 
≤ 20 46,7 13,3 

> 20–40 33,3 53,3 
> 40–60 13,3 33,3 

Udział użytków zielonych [%] 
Percentage of grassland [%] 

> 60 6,7 0,0 
≤ 20 0,0 40,0 

21–30 13,3 46,7 
31–40 13,3 13,3 
41–50 0,0 0,0 
51–60 13,3 0,0 
61–70 20,0 0,0 

Liczba krów w stadzie 
Number of cows in herd 

> 70 40,0 0,0 
≤ 6 000 40,0 86,7 

> 6 000–7 000 20,0 13,3 

Średnia roczna wydajność 
mleka od krowy [kg·rok–1] 
Average annual milk yield per 
cow [kg·year–1] > 7 000 40,0 0,0 

Źródło: wyniki własne oraz Ćmiel-Skibicka [2003]. Source: own and Ćmiel-Skibicka [2003] results. 
 
Porównując wyniki dotyczące wykształcenia uzyskane obecnie z rezultatami 
z okresu przedakcesyjnego [Ćmiel-Skibicka 2003] można zauważyć, że 
obecnie gospodarujący są lepiej wykształceni. Zdecydowanie zwiększyła się 
– z 20,0% do 53,3%, liczba osób ze średnim wykształceniem. Nie ma już 
prawie rolników mających tylko wykształcenie podstawowe. Ich udział 
zmniejszył się z 29,3% do 6,7%. Ponadto wszystkie badane gospodarstwa 
to gospodarstwa rodzinne, przekazane na drodze dziedziczenia. Ich właści-
ciele zajmują się produkcją mleka od co najmniej 6 lat. 
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Tabela 2. Dane dotyczące pozyskiwania mleka 
Table 2. Data concerning the milking system 

Udział gospodarstw [%] 
Percentage of farms Wyszczególnienie 

Specification 2009  Ćmiel-Skibicka 
[2003] 

Bartela 
[1998] 

bańkowa  bucket     0,0 60,0 100,0 
rurociągowa  pipeline     60,0 26,7 0,0 Typ dojarki  

Type of milking installa-
tion hala udojowa 

milking parlour    40,0 13,3 0,0 

≤ 5 60,0 33,3 5,5 
> 5–10 26,7 0,0 29,1 
> 10–15 13,3 20,0 34,5 

Wiek dojarki [lata] 
Age of milking installation 
[years] 

> 15 0,0 46,7 30,9 
DeLaval (Alfa Laval) 60,0 80,0 100,0 
WestfaliaSurge  26,7 13,3 0,0 
Polanes 13,3 0,0 0,0 

Producent dojarek 
Producer of milking instal-
lation 

SAC 0,0 6,7 0,0 
DeLaval (Alfa Laval) 60,0 b.d. 100,0 
WestfaliaSurge  26,7 b.d. 0,0 

Producent myjni 
Producer of washing 
equipment Polanes 13,3 b.d. 0,0 

bojler elektryczny 
electric boiler 100,0 86,7 29,3 

przepływowy podgrze-
wacz elektryczny 
electric heater with 
water flow 

0,0 13,3 0,0 

Urządzenie do podgrze-
wania wody myjącej 
Heater of washing water 
 

inne other 0,0 0,0 70,7 
DeLaval (Alfa Laval) 73,3 60,0 5,3 
Zekar 26,7 0,0 82,7 
Inco Veritas 0,0 40,0 4,0 

Producent środków  
myjąco-dezynfekcyjnych 
Producer of washing-
disinfection means    żadne nie są stosowane 

not any used 0,0 0,0 8,0 

Objaśnienie: b.d. – brak danych. Explanation: b.d. – no data available. 
Źródło: wyniki własne, Ćmiel-Skibickiej [2003] oraz Barteli [1998].  
Source: own study, Ćmiel-Skibicka [2003], Barteli [1998] results. 
 
Struktura gospodarstw 
 
W tabeli 1 przedstawiono też strukturę powierzchni gospodarstw. W obu 
okresach dominowały gospodarstwa o średnim obszarze – 20–60 ha. W obec-
nych badaniach udział takich gospodarstw wynosił 73,3%, we wcześniej-
szych – 86,7% [Ćmiel-Skibicka 2003]. Stwierdzono wyraźny wzrost wielkości 
gospodarstw, gdyż obliczona średnia wielkość badanego gospodarstwa 
zwiększyła się do 54,9 ha użytków rolnych, w porównaniu z ok. 39,4 ha, 
stwierdzonymi w poprzednim okresie badawczym. 
 
Obecnie udział użytków zielonych w strukturze gospodarstw mieści się  
w szerokim zakresie – 10–78%. Jednak, jak wynika z tabeli 1, w największej 
grupie gospodarstw (46,7%) wskaźnik ten nie przekraczał 20%. W bada-
niach wcześniejszych [Ćmiel-Skibicka 2003], w ponad połowie gospodarstw 
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(53,3%), udział użytków zielonych był większy i wynosił 20–40%. Już te dane 
sugerują, jaka jest tendencja zmian tego wskaźnika. Bardziej reprezenta-
tywną odpowiedź można uzyskać obliczając wartości średnie udziału procen-
towego użytków zielonych w badanych gospodarstwach. W ostatnich bada-
niach wskaźnik ten wyniósł 28,9%, a w badaniach Ćmiel-Skibickiej [2003] – 
34,6%. Zaznacza się wyraźna tendencja zmniejszania się udziału użytków 
zielonych w strukturze badanych gospodarstw. 
 
Stado krów i wydajność mleczna 
 
W obecnych badaniach wielkość stad była bardzo zróżnicowana i wynosiła 
23–150 krów. Gospodarstwa mające więcej niż 60 krów stanowiły aż 60% 
(tab. 1). W badaniach Ćmiel-Skibickiej [2003] największe stado nie przekra-
czało 40 krów. Już pobieżne porównanie wyników pomiędzy rozpatrywanymi 
okresami wskazuje na znaczny wzrost liczebności krów w stadach. Po obli-
czeniu średniej wielkości stada otrzymano: 66,7 krowy – w obecnych bada-
niach i ok. 22,3 krowy – w badaniach z lat 2000–2002 [Ćmiel-Skibicka 2003]. 
Oznacza to prawie trzykrotny wzrost pogłowia krów w stadach, w ciągu za-
ledwie ok. 7–8 lat.  
 
W badanych gospodarstwach w obu okresach badań produkowano wyłącz-
nie mleko w klasie ekstra. W tabeli 1 przedstawiono rozkład średnich rocz-
nych wydajności od krowy. Obecnie skrajne wartości wyniosły 5253 i 8460 kg 
mleka na rok, a średnia z wszystkich badanych gospodarstw – 6839 kg mleka. 
Świadczy to o znacznym wzroście wydajności krów w stosunku do okresu 
poprzedniego [Ćmiel-Skibicka 2003]. W badaniach cytowanej autorki nawet 
w najlepszym gospodarstwie średnia wydajność była znacznie mniejsza i wy-
nosiła tylko 6226 kg mleka na rok. 
 
Urządzenia udojowe 
 
W 60% obecnie badanych gospodarstw znajdowały się obory uwięziowe,  
a krowy utrzymywano na płytkiej ściółce. Pozostałą część stanowiły obory 
wolnostanowiskowe, w których krowy były utrzymywane w systemie bokso-
wym. W celu zapewnienia w oborach właściwych warunków mikroklimatycz-
nych stosowano najczęściej wentylację kalenicową ze świetlikiem dachowym.  
 
Jak wynika z tabeli 2 obecnie we wszystkich oborach uwięziowych stosuje 
się wyłącznie dojarki rurociągowe. W żadnej nie używano już dojarki bańko-
wej. Aż w 40% badanych gospodarstw były zainstalowane hale udojowe, 
najczęściej typu rybia ość. Warto podkreślić, że zaledwie kilka lat wcześniej, 
w badaniach Ćmiel-Skibickiej [2003], dojarki bańkowe stanowiły 60%, a do-
jarni było trzy razy mniej (13,3%). Natomiast w badaniach Barteli [1998], 
przeprowadzonych w połowie lat 90. ubiegłego wieku, we wszystkich 113 gos-
podarstwach pracowały wyłącznie dojarki bańkowe. O skali ówczesnego za-
cofania technologicznego świadczyć może następujące porównanie, zaczerp-
nięte z literatury: w 1997 r. w Luksemburgu, w skali całego kraju, pracowało 
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zaledwie 8,7% dojarek bańkowych, 35,8% było dojarek rurociągowych, a hale 
udojowe stanowiły aż 55,5% [Pawlak 2006].  
 
Z obecnych badań (tab. 2) wynika, że 60% gospodarstw użytkuje dojarki 
nowe, zakupione w ciągu ostatnich 5 lat. Zaledwie 13,3% dojarek pracowało 
dłużej niż 10 lat. Dla porównania takich dojarek odnotowano: 66,7% w ba-
daniach Ćmiel-Skibickiej [2003] i 65,4% w badaniach Barteli [1998]. Obli-
czone wartości średnie wieku dojarek w rozpatrywanych okresach badaw-
czych wynoszą: 5,2 lat (obecne badania), 11,5 lat [Ćmiel-Skibicka 2003]  
i 12,9 lat [Bartela 1998]. Można zatem stwierdzić, że w ciągu ostatnich 14–
15 lat w Polsce centralnej znacznie poprawił się stan techniczny eksploato-
wanych dojarek. Koresponduje to z oceną pracy użytkowanego sprzętu udo-
jowego przez badanych respondentów, którzy w obecnych badaniach oce-
niali ją wyłącznie na dobrym i bardzo dobrym poziomie. 
 
Producentem użytkowanego sprzętu udojowego była najczęściej firma De-
Laval (dawniej Alfa Laval). W ostatnio badanych gospodarstwach 60% doja-
rek było przez nią wyprodukowanych (tab. 2). Dla porównania, w badaniach 
Ćmiel-Skibickiej [2003] odnotowano średnio 80-procentowy udział dojarek 
DeLaval, a w gospodarstwach badanych przez Bartelę [1998] był użytkowany 
sprzęt udojowy wyłącznie tej firmy. Wynika z tego, że udział firmy DeLaval  
w rynku dojarek na badanym terenie stopniowo się zmniejsza. Nadal jednak, 
mimo wieloletniej działalności innych konkurencyjnych firm, jest to pozycja 
dominująca w polskim mleczarstwie. Świadczyć to może o dużym zaufaniu 
użytkowników, jak i o wysokiej jakości produkowanego przez firmę sprzętu 
udojowego. Inni producenci, których sprzęt udojowy pracował w badanych 
gospodarstwach, to: w 26,7% – WestfaliaSurge (obecnie GEA Farm Tech-
nologies) i w 13,3% – Polanes.  
 
Mycie i dezynfekcja sprzętu 
 
We wszystkich badanych gospodarstwach znajdowały się urządzenia myjące, 
najczęściej tej samej firmy co dojarki. Obecne badania wykazały stosowanie 
nowoczesnych myjni automatycznych firm: DeLaval, WestfaliaSurge i Pola-
nes. Są to urządzenia o dużej skuteczności mycia i prawidłowo użytkowane 
zapewniają właściwe umycie instalacji i aparatów udojowych. W badaniach 
Ćmiel-Skibickiej [2003] odnotowane zastrzeżenia odnośnie do prawidłowej 
realizacji procesów mycia, dotyczyły 60% gospodarstw mających dojarki 
bańkowe, standardowo wyposażone w myjnie przeponowe. Ponieważ nie są 
one wystarczająco skuteczne, niezbędne jest dodatkowe, ręczne mycie gum 
strzykowych, 2–3 razy w ciągu tygodnia, o czym część użytkowników dojarek 
nie wiedziała. Natomiast we wcześniejszych badaniach Barteli [1998] w go-
spodarstwach użytkowano wyłącznie dojarki bańkowe, a wielu producentów 
mleka nie tylko nie stosowało, ale nawet nie znało prawidłowych zasad mycia 
urządzeń udojowych. Zastrzeżenia dotyczyły przede wszystkim stosowania 
niewłaściwej temperatury wody i roztworów myjąco-dezynfekcyjnych oraz 
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zbyt krótkiego czasu mycia. Zdarzały się też kontrowersyjne poglądy, że np. 
do mycia nie trzeba stosować żadnych środków chemicznych lub, że mycie 
instalacji po każdym doju nie jest potrzebne.  
 
Z badań obecnych (2009 r.) oraz Ćmiel-Skibickiej [2003] wynika, że do pod-
grzewania wody myjącej w gospodarstwach stosowano najczęściej bojler 
elektryczny, zazwyczaj o pojemności ok. 80 l, natomiast z badań Barteli 
[1998], że w 70,7% gospodarstw wykorzystywano do tego celu inne urzą-
dzenia, przede wszystkim kuchenki węglowe i gazowe. Podgrzewanie wody 
w parnikach elektrycznych deklarowało 10,7% respondentów. Producentami 
środków myjąco-dezynfekcyjnych były firmy: DeLaval (Alfa Laval) – producent 
takich środków do mycia instalacji, jak: Super, Cidmax i Dezynfektant, a do 
mycia ręcznego: Mydło, Kaustyk i Alfik; Zekar, produkujący roztwór o odczynie 
obojętnym KLIM oraz Inco Veritas, producent płynu do mycia „Ludwik”. 
 
Schładzanie mleka 
 
W obu ostatnich okresach badań, we wszystkich gospodarstwach, odnoto-
wano powszechne stosowanie schładzarek do mleka (tab. 3). Jest to warunek 
niezbędny do pozyskiwania mleka o wysokiej jakości. Najczęściej stosowano 
schładzarki firm WSK Krosno lub DeLaval (Alfa Laval). W obecnych bada-
niach czas schładzania mleka trwał 1–2 godziny w 86,7% gospodarstw i naj-
częściej schładzano je do temperatury 3–4°C (46,7% przypadków). Nieza-
leżnie od miejscowości mleko było odbierane i przewożone do mleczarni cy-
sternami. Odległość od miejsca skupu wynosiła najczęściej powyżej 20 km.  
 
Wszyscy respondenci bardzo dobrze oceniali współpracę z mleczarniami. 
Rolnicy zgodnie twierdzili, że nie mają problemów ze zbytem mleka, które 
zawsze jest odbierane w terminie. Chociaż żaden z badanych rolników nie 
był zadowolony z uzyskiwanej ceny, wykazywano jednak zrozumienie dla 
trudnej sytuacji na rynku mleka surowego i w całej gospodarce. 
 
Wnioski 
 
1. W ciągu ostatnich 14–15 lat w gospodarstwach mlecznych centralnej 

Polski nastąpił istotny wzrost wielkości gospodarstw, liczebności krów  
i ich wydajności mlecznej oraz dokonał się znaczny postęp w wyposaże-
niu technicznym obór. 

2. Przodujące gospodarstwa mleczne w rejonie działania SDM Wieluń to 
gospodarstwa rodzinne, o średniej wielkości 54,9 ha użytków rolnych. 
Stado krów zwykle liczy prawie 67 szt., a średnia wydajność przekracza 
6830 kg mleka rocznie. 

3. W uznawanych obecnie za przodujące gospodarstwach mlecznych naj-
częściej występowała obora uwięziowa, wyposażona w nową dojarkę ru-
rociągową oraz nowoczesne, skuteczne urządzenia do schładzania mle-
ka i mycia instalacji udojowej. 
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Tabela 3. Dane dotyczące schładzania i transportu mleka 
Table 3. Data concerning milk cooling and transport 

Udział gospodarstw [%] 
Percentage of farms Wyszczególnienie 

Specification  2009 Ćmiel-Skibicka  
[2003] 

DeLaval (Alfa Laval) 26,7 73,3 
WSK Krosno 33,3 0,0 
WestfaliaSurge 0,0 13,3 
Japy 13,3 0,0 
Alima-Bis 6,7 0,0 
Rőka 6,7 6,7 
Limko 6,7 0,0 

Producent schładzarek 
Producers of milk coolers  

niezidentyfikowane 
unidentified 6,7 6,7 

1–2 86,7 60,0 
> 2–3 13,3 26,7 

Średni czas schładzania mleka [h] 
Mean time of milk cooling [h] 
 > 3 0,0 13,3 

> 2–3 13,3 6,7 
> 3–4 46,7 66,7 Temperatura schładzania mleka [°C] 

Milk cooling temperature [°C] 
> 4 40,0 26,7 
≤ 5 0,0 6,7 

> 5–20 26,7 
Odległość od miejsca odbioru mleka 
[km] 
Distance to milk collection point [km] > 20 73,3 

93,3 

Źródło: wyniki własne oraz Ćmiel-Skibicka [2003].  
Source: own study and Ćmiel-Skibicka [2003] results. 
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TECHNOLOGICAL PROGRESS IN DAIRY CATTLE FARMS  
OF CENTRAL POLAND 

 
Summary 

 
Studies were carried out to recognize the technical equipment of dairy farms 
in one region of the central Poland. Obtained results were compared with the 
results of similar study conducted on the same area within 2000–2002, as 
well as in the middle ninetieth of last century.  
 
Key words: dairy cattle barns, gaining milk, technical and technological con-
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