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S t r e s z c z e n i e 

Przeprowadzono analizę produkcji mleka w stadzie krów o wysokiej wydajności, mającego za-
plecze paszowe na gruntach o niskiej bonitacji. Obornik uzyskiwany w ściołowym utrzymaniu bydła 
korzystnie wpływał na produkcję pasz z gruntów ornych i użytków zielonych. Konserwacja pasz po-
przez jej zakiszanie zapewniała dobrą jakość pasz gospodarskich. Żywienie systemem PMR oraz 
dokarmianie krów o wysokiej wydajności dobowej mleka dwoma rodzajami pasz treściwych ze stacji 
paszowej skutkowało dużą produkcją mleka o dobrej jakości chemicznej i higienicznej. Długość 
użytkowania krów wynosiła 4,9 laktacji, z wydajnością życiową 42 445 kg mleka. Na glebach 
o niskiej bonitacji produkcja mleka może być efektywnym rozwiązaniem. 

Słowa kluczowe: krowa, mleko, powierzchnia paszowa, PMR, żywienie 

WSTĘP 

Produkcja mleka stanowi główny kierunek w polskim rolnictwie, a jego udział 
w towarowej produkcji zwierzęcej wynosi ok. 30% [ZIĘTARA 2011]. Chów bydła 
jest bardzo ściśle związany z produkcją roślinną, z jednej strony jako odbiorca pasz 
gospodarskich, a z drugiej jako dostawca nawozów organicznych.  

Zapewnienie dostatecznej ilości i dobrej jakości pasz gospodarskich jest nie-
zbędnym warunkiem osiągania wysokiej wydajności od krów oraz zapewnienia 
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opłacalności produkcji mleka w gospodarstwie rolnym. Ze względu na zmienne 
warunki pogodowe, a szczególnie na glebach niskiej klasy bonitacyjnej, jest to za-
danie trudne.  

W kraju odsetek powierzchni użytków rolnych V i VI klasy stanowi 34%, 
a w województwie wielkopolskim 41,9% [GUS 2010]. Dla rolników użytkujących 
takie gleby dobrym rozwiązaniem jest prowadzenie ściołowego chowu zwierząt, 
zapewniającego obornik służący do poprawy struktury i zasobności gleby.  

Celem badań była analiza działalności gospodarstwa specjalizującego się 
w produkcji mleka, mającego jako zaplecze paszowe areał gruntów o małej warto-
ści rolniczej. 

MATERIAŁ I METODY BADAŃ 

Badania przeprowadzono w gospodarstwie U. i K. Rupów we wsi Cicha Góra, 
powiat Nowy Tomyśl, specjalizującym się w produkcji mleka. Areał paszowy dla 
stada bydła, liczącego ok. 100 szt., stanowiło 60 ha użytków rolnych V i VI klasy. 
Na 35 ha gruntów ornych jest uprawiana kukurydza na kiszonkę, mieszanka zbo-
żowa na ziarno paszowe oraz żyto na kiszonkę z całych roślin. Z 25 ha trwałych 
użytków zielonych uzyskuje się sianokiszonkę, siano oraz częściowo wypasane są 
krowy.  

W 2010 r. stado liczyło ok. 52 krowy i 45 jałówek do remontu stada, w różnym 
wieku. Byczki po odpojeniu siarą są sprzedawane. Krowy mleczne są utrzymywa-
ne w oborze wolnostanowiskowej z boksami legowiskowymi ściołowymi. Na ko-
rytarzach jest podłoga pełna, a obornik usuwa się ciągnikiem ze spychaczem jeden 
raz dziennie. Dój dwukrotny odbywa się w hali udojowej typu rybia ość 2 x 4 sta-
nowiska. Zarówno krowy, jak i jałówki są karmione w systemie PMR. Krowy 
o wyższej wydajności dostają dwa rodzaje paszy treściwej z dwóch stacji paszo-
wych. Krowy okresowo korzystają z pastwiska. Analizowane stado od 1993 r. jest 
pod kontrolą użytkowości mlecznej. Jałówki są utrzymywane w tym samym bu-
dynku co krowy, w kojcach grupowych, na podłodze pełnej ze ściółką oraz korzy-
stają z wybiegów. Własna słoma wystarcza tylko na kilka miesięcy. Na pozostały 
okres słomę dostarcza kooperant otrzymujący za to obornik. Grunty orne są nawo-
żone obornikiem w każdym roku, natomiast użytki zielone – co trzy lata. Kiszonka 
z kukurydzy, z całych roślin żyta, część sianokiszonki oraz z wytłoków buracza-
nych (z zakupu) jest przechowywana w pryzmach, natomiast część sianokiszonki 
w balotach. 

Analizę warunków i efektów gospodarowania przeprowadzono na podstawie 
informacji uzyskanych od właścicieli i doradcy żywieniowego, wyników analizy 
pasz gospodarskich i mieszanek z zakupu oraz wyników kontroli mleczności, pro-
wadzonej według systemu A4. Obliczenia obejmują wskaźniki statystyki opisowej. 
Łączna liczba danych o dobowej wydajności mleka, zawartości białka i mocznika 
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oraz liczby komórek somatycznych (LKS) w mleku poszczególnych krów 
w 2010 r. wyniosła 466. 

WYNIKI I DYSKUSJA 

W 1993 r. od 13 krów uzyskano średnio 4125 kg mleka (rys. 1). Z każdym ro-
kiem zwiększała się liczba krów i równocześnie średnia roczna wydajność mleka. 
Wydajność 5 tys. kg przekroczono w 1998 r., 6 tys. – w 2002 r., 8 tys. – w 2006 r., 
a w 2010 r. uzyskano 9 tys. kg mleka. 

 
Rys. 1. Dynamika średniej wydajności mlecznej oraz przeciętnej rocznej liczby krów w stadzie 

w latach 1993–2010; źródło: opracowanie własne 

Fig. 1. The dynamics of the mean milk output and the average number of cows in herd in the years 
1993–2010; source: own elaboration 

Systematyczny wzrost wydajności mlecznej następował w wyniku doskonale-
nia genetycznego zwierząt oraz poprawy żywienia i utrzymania krów. Istotnymi 
czynnikami były: przejście z obory uwięziowej do nowej wolnostanowiskowej 
(2003 r.), dokarmianie krów w szczycie laktacji z automatów paszowych (2005 r.), 
zastosowanie wozu paszowego mieszającego (2007 r.) oraz skarmianie mieszanki 
wysokoenergetycznej z automatów paszowych (2008 r.). W przeszłości w gospo-
darstwie uprawiano buraki cukrowe i żyto na ziarno. Obecnie uprawa polowa jest 
podporządkowana potrzebom stada bydła (tab. 1), przy czym na gruntach ornych 
uprawiana jest kukurydza na kiszonkę oraz mieszanka zbożowa na ziarno.  

Krowy w fazie laktacji były żywione mieszanką PMR, o składzie podanym 
w tabeli 2. – rozliczoną na 25 kg dobowej wydajności mleka. Krowy o wyższej 
wydajności  dostawały  dodatkowo dwa rodzaje mieszanek treściwych  ze stacji pa-  
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Tabela 1. Użytkowanie gruntów na potrzeby fermy krów 

Table 1. The land use for the needs of cows farm  

Uprawa 
Cultivation 

Areał, ha 
Areage, ha 

Użytkowanie 
Usage 

Mieszanka zbożowa  
na ziarno  
Cereal mixture for grain 

20 
ziarno do skarmiania w mieszance PMR, słoma na ściółkę  
PMR grain mixture as feed, straw for litter 

Uprawa kukurydzy i żyta  
na kiszonkę 
Maize and rye silage 

15 

około 15 maja zbiór całych roślin żyta na kiszonkę dla 
młodzieży remontowej, po zbiorze siew kukurydzy na 
kiszonkę 
around 15th of May the whole rye plants are harvested for 
silage for younger units in herd, afterwards – sowing 
maize for silage 

Użytki zielone  
Grasslands 

25 

1 pokos na sianokiszonkę,  
2 pokos na siano, 
3 pokos częściowo na sianokiszonkę, a częściowo użyt-

kowane jako pastwisko  
4 pokos jako pastwisko 

1st harvest for hay silage 
2nd harvest for hay 
3rd harvest partially for hay silage and the rest as a pasture 
4th harvest as pasture 

Źródło: opracowanie własne.   Source: own elaboration. 

Tabela 2. Skład PMR dla krów  

Table 2. PMR composition for cows 

Komponent 
Component 

Ilość, kg   Amount per kg 

produktu   of product suchej masy   of dry matter 

Kiszonka z kukurydzy   Maize silage 25,00   7,00 
Sianokiszonka   Hay silage 12,00   4,20 
Wysłodki buraczane, kiszone  Beet pulp silage 10,00   2,20 
Słoma   Straw   1,00   0,90 
Mieszanka zbożowa   Cereal mixture   2,50   2,25 
Śruta kukurydziana   Corn meal   1,00   0,90 
Śruta sojowa poekstrakcyjna 
Post-extraction soybean meal 

  1,10   1,00 

Śruta rzepakowa poekstrakcyjna  
Post-extraction rapeseed meal 

  1,30   1,20 

Mieszanka mineralna   Mineral mixture   0,10   0,10 
Kreda pastewna   Calcium carbonate   0,10   0,10 
Drożdże browarniane suszone 
Dried brewer yeasts 

  0,15   0,15 

Razem   Total 54,25 20,00 

Źródło: opracowanie własne.   Source: own elaboration. 
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szowych. Zwierzęta o wydajności 27 kg i więcej otrzymywały mieszankę o nazwie 
handlowej Maksimlek, oznaczonej nr 1. Natomiast krowy w początkowej fazie lak-
tacji do ok. 4 tygodnia otrzymywały jeszcze mieszankę o nazwie BW Energoprot 
B1, oznaczonej nr 2. 

Wartość pokarmową mieszanek przedstawiono w tabeli 3., a dawkowanie 
w tabeli 4.  

Tabela 3. Charakterystyka mieszanek skarmianych w stacjach paszowych 

Table 3. Characteristics of feed mixtures given in feed station  

Nr mieszanki 
Mixture no. 

Sucha masa 
Dry matter 

% 

Jednostka paszowa 
produkcji mleka 

Feed unit for milk 
kg 

Białko ogólne 
Total protein 

g 

BTJN 
g 

BJTE 
g 

1 88 0,9 198 136 105 
2 88 1,2 239 180 140 

Objaśnienia: BTJN – suma białka trawionego w jelicie cienkim obliczonego na podstawie dostępnego azotu 
w żwaczu, BTJE – suma białka trawionego w jelicie cienkim obliczonego na podstawie dostępnej energii w żwa-
czu.  

Explanations: BTJN – „by-pass” protein per nitrogen, BTJE – “by-pass” protein per energy 

Źródło: opracowanie własne. Source: own elaboration. 

Tabela 4. Dawkowanie paszy treściwej dla krów o wysokiej wydajności 

Table 4. The concentrate dosing for highly milking cows  

Nr mieszanki 
Mixture no. 

Dawka paszy, kg, przy wydajności dobowej mleka, kg 
The concentrate dose in kg at the daily milking capacity in kg 

27 29 31 33 34 35 37 39 41 

1 0,9 1,7 2,6 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 
2 0 0 0 0 0,4 0,8 1,6 2,4 3,3 

Razem   Total 0,9 1,7 2,6 3,4 3,8 4,2 5,0 5,8 6,7 

Źródło: opracowanie własne.   Source: own elaboration. 

Skład podstawowej dawki pokarmowej PMR był urozmaicony a dobór kompo-
nentów zgodny z obecnymi poglądami na temat żywienia krów w Polsce. Podsta-
wowymi składnikami była kiszonka z kukurydzy, sianokiszonka oraz śruta rzepa-
kowa [BRZÓSKA i in. 2010; DORSZEWSKI 2011; KRUCZYŃSKA 2010a, 2010b; TE-

TER 2011]. Wraz ze wzrostem wydajności dobowej następuje zwiększenie udziału 
paszy treściwej w całej dawce. W podstawowej dawce PMR udział paszy treściwej 
wynosił ok. 27% i stopniowo zwiększał się, by przy wydajności powyżej 40 kg 
osiągnąć 44%. Jest to wartość, po osiągnięciu której nie dochodzi jeszcze do zabu-
rzeń metabolicznych [KRZYŻEWSKI 2010]. W badanym stadzie odnotowano 10,3% 
przypadków wydajności powyżej 40 kg mleka na dobę. 
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Wydajność krów za 305 dni (tab. 5) wykazywała niewielkie zróżnicowanie 
w poszczególnych laktacjach. Średnia wydajność w pierwszej laktacji była dość 
wysoka i wyniosła 7729 kg, w drugiej i trzeciej laktacji była podobna – ponad 
9400 kg, a w czwartej i dalszych również ponad 9 tys. Średnia zawartość tłuszczu 
wynosiła od 4,24% w pierwszej do 4,58% w trzeciej laktacji. Średnia zawartość 
białka była zbliżona we wszystkich laktacjach i wynosiła od 3,37% do 3,51%.  

Tabela 5. Wydajność krów w 2010 r. w zależności od laktacji 

Tabela 5. Milking capacity of cows in 2010 depending on the location  

Laktacja 
Lactation 

Liczba 
krów 

Number 
of cows 

Dni  
laktacji 

Lactacion 
days 

Wydajność, kg 
Productivity of, kg 

Zawartość w mleku, % 
Amount in milk, % 

mleka 
milk 

tłuszczu 
fat 

białka 
protein 

tłuszczu 
fat 

białka 
protein 

1 20 100 2688 109,5   83,7 4,01 3,16 
1 10 305 7729 324,3 266,3 4,24 3,47 
2   8 305 9471 410,9 332,6 4,38 3,51 
3   8 305 9454 427,9 315,8 4,58 3,37 

4 i dalsze 
4th and next 

13 305 9063 397,8 304,9 4,40 3,38 

Całe stado   Herd 50,1 365 9561 420 326 4,39 3,41 

Źródło: opracowanie własne.   Source: own elaboration. 

Z punktu widzenia codziennej praktyki żywienia ważna jest aktualna dobowa 
wydajność mleczna krów. W szczycie laktacji (w pierwszych jej 100 dniach) śred-
nia wydajność w poszczególnych miesiącach roku wynosiła się od 33,0 kg 
w czerwcu do 39,8 kg w sierpniu 2010 r. (rys. 2).  

Krowy te otrzymywały oba rodzaje paszy treściwej ze stacji paszowej (tab. 4). 
W drugich 100 dniach laktacji średnia wydajność najczęściej wynosiła ok. 30 kg, 
a jedynie w październiku i grudniu przekroczyła 35 kg. Krowy w tej fazie laktacji 
otrzymywały paszę treściwą nr 1, dostosowaną do aktualnej mleczności (tab. 4). 
W trzeciej fazie laktacji (po 200 dniach) odnotowano średnią dobową wydajność 
od 21,4 kg w lutym do 28,5 kg w styczniu 2010 r. Dla większości krów w tej fazie 
laktacji mieszanka PMR była równocześnie TMR-em, a tylko niektóre zwierzęta 
dostawały mieszankę ze stacji paszowych.  

O zrównoważeniu pobranej energii i białka z paszą w stosunku do aktualnej 
wydajności możemy sądzić na bieżąco na podstawie zawartości białka i mocznika 
w mleku [ZIEMIŃSKI, JUSZCZAK 1997]. Zawartość białka w mleku charakteryzuje 
żywienie pod względem energetycznym, a zawartość mocznika pod względem po-
branego białka z paszy [KRZYŻEWSKI i in. 1997]. Średnia zawartość białka w mle-
ku kształtowała się różnie, w zależności od fazy laktacji (rys. 3).  
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Rys. 2. Średnia dobowa wydajność mleka w fazach laktacji w 2010 r.; źródło: opracowanie własne 

Fig. 2. Daily mean milk output in lactation phases in 2010; source: own elaboration 

 
Rys. 3. Średnia zawartości białka w mleku w zależności od fazy laktacji w 2010 r.;  

źródło: opracowanie własne 

Fig. 3. Mean protein content in milk depending on the lactation phase in 2010;  
source: own elaboration 

Najmniejsza zawartość białka była na początku laktacji, a największa w trzecich jej 
100 dniach. W szczycie laktacji średnia zawartość białka wynosiła od 2,81 
w sierpniu do 3,33% w lutym 2010 r., co świadczy o tym, że również sposób ży-
wienia może znacznie kształtować zawartość białka w mleku [METERA i in. 2010]. 
Łącznie, w ośmiu miesiącach, wynosiła poniżej 3,20%, tj. poziomu wskazującego 
na niedobór energii w pobranej ilości paszy. Jest to problem występujący bardzo 
często u krów o wysokiej wydajności [ENGELHARD 2009; KRZYŻEWSKI i in. 1997; 
REKLEWSKI 2008]. W drugich stu dniach laktacji poziom białka w mleku kształto-
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wał się od 3,32% w maju do 3,66% w lutym 2010 r., czyli przez cały rok, był na 
poziomie przyjmowanym jako normalny. Natomiast w trzecich stu dniach laktacji 
przez cały rok był wysoki i przekraczał 3,6%, a w listopadzie wyniósł nawet 
4,09%. Wskazuje to na nadmiar pobranej energii w paszy przez krowy. Jest to tak-
że trudny okres, w którym krowy poprawiają swoją kondycję.  

Żywienie krów pod względem pobranego z paszą białka najczęściej było od-
powiednie do aktualnej wydajności mleka. W 85% prób mleka zawartość moczni-
ka była w granicach normy i wynosiła od 150 do 300 mg·dm–3. Podwyższony po-
ziom mocznika, powyżej 300 mg·dm–3, stwierdzono w 2,1% prób. Natomiast małą 
zawartość mocznika, poniżej 150 mg·dm–3, stwierdzono w 12,9% prób, w tym 
2,4% prób poniżej 100 mg·dm–3. 

Procentowy udział prób mleka, zawierających poniżej 400 tys. komórek soma-
tycznych w 1 cm3 mleka (LKS), był duży i świadczył o jego wysokiej jakości hi-
gienicznej. Łącznie w 2010 r. (rys. 4) procent prób mleka o LKS poniżej 400 tys. 
wyniósł 82,4%, w zakresie od 400 tys. do 1 mln 12,2% oraz powyżej 1 mln 5,4%.  

 
Rys. 4. Rozkład procentowy prób mleka pod względem liczby komórek somatycznych (LKS)  

w 2010 r.; źródło: opracowanie własne 

Fig. 4. The percent distribution of milk samples with respect to the somatic cells count (SCC)  
in 2010; source: own elaboration 

Częstość występowania zapaleń podklinicznych u 30% krów uważa się za za-
dowalającą [PHILPOT, NICKERSON 2006]. Przypadki o LKS powyżej 1 mln, świad-
czące o stanie zapalnym wymienia, zwykle nie przekraczały 5% (w 8 miesiącach), 
najczęściej występowały one w lutym – 9,3%. Według PHILPOTA i NICKERSONA 
[2006], zazwyczaj wynosi on od 2 do 5%. Można więc stwierdzić, że stan zdro-
wotny wymion krów w stadzie był zadowalający.  
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W 2010 r. wybrakowano 15 krów, co stanowi 30% stada. Wybrakowano krowy 
od 1. do 10. laktacji, najwięcej w 4. i 5. Średnia długość użytkowania wyniosła 4,9 
laktacji, średnia wydajność życiowa wyniosła 42 445 kg od krowy, co daje średnio 
8 662 kg za laktację. 

Uzyskane wyniki w badanym stadzie są znacznie lepsze niż w stadach pod 
kontrolą użytkowości w kraju oraz w Wielkopolsce. Długość użytkowania krów 
w kraju w 2010 r. wyniosła średnio 3,12 lat, a w województwie wielkopolskim 
3,05 lat, natomiast wydajność życiowa odpowiednio 21 011 kg i 22 088 kg mleka 
[PFHBiPM 2011].  

WNIOSKI 

1. Uzyskane wyniki produkcyjne w analizowanym stadzie wskazują, że można 
efektywnie prowadzić chów bydła o wysokiej wydajności mlecznej na glebach 
o małej wartości rolniczej. 

2. Zastosowany system żywienia PMR oraz dokarmianie dwoma mieszankami 
pasz treściwych z automatów paszowych zapewniało bardzo dobre zaopatrzenie 
krów pod względem zawartości energii w paszy w drugiej i trzeciej fazie laktacji. 

3. Uzyskane wyniki, świadczące o małej zawartości białka w mleku na począt-
ku laktacji, wskazują na konieczność zwiększenia koncentracji energii w dawce.  
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Stanisław WINNICKI, J. Lech JUGOWAR, Lech NAWROCKI 

AN ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF FODDER BASE MANAGEMENT  
ON LOW GRADE SOILS FOR HIGH CAPACITY MILKING COWS 

Key words: cow, milk, forage area, nutrition, PMR 

S u m m a r y 

Milk production analysis was performed on high-performance cow herd, having feed resources 
on low grade soils. Manure obtained from litter-type cattle breeding advantageously affected the fod-
der production from arable lands and grasslands. Preservation by forage ensilage provided a good 
quality livestock feed. The use of PMR nutrition system and feeding highly efficient cows with two 
fodder types from feed station resulted in high milk production, with both chemical and hygienic 
quality. The length of herd utilisation was 4.9 lactating periods with a 42 445 kg yield of milk. On 
low grade soils, milk production can be an effective solution. 

 


