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Streszczenie

W artykule zaprezentowano zmiany w wyposa¿eniu gospodarstw rolnych w dojarki oraz sch³adzarki mleka w Polsce w latach
1996-2010. G³ównym celem opracowania by³a próba oceny tendencji zmian iloœciowego wyposa¿enia gospodarstw rolnych w
wybrane maszyny i urz¹dzenia wykorzystywane w produkcji zwierzêcej. Dodatkowo porównano wyposa¿enie gospodarstw
rolnych w wybrane œrodki techniczne w uk³adzie wojewódzkim. Jak wynika z analiz, w badanych latach istotnie zmieni³o siê
wyposa¿enie i wykorzystanie dojarek oraz sch³adzarek do mleka w Polsce.
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Wstêp

Stan i kierunki zmian w wyposa¿eniu gospodarstw rolnych
w dojarki i sch³adzarki mleka w latach 1996-2010

Postêp w gospodarce rolnej odnosi siê g³ównie do trzech
podstawowych dziedzin nauki: ekonomii, techniki i techno-
logii oraz biologii [1]. Postêp techniczny jest zatem niezwykle
istotny i jako jeden z g³ównych elementów ogólnego postêpu
naukowo-technicznego przyczynia siê do rozwoju rolnictwa.
Postêp techniczny w rolnictwie, zarówno w produkcji roœlin-
nej, jak i zwierzêcej, umo¿liwia zwiêkszanie wydajnoœci i bez-
pieczeñstwa pracy. W produkcji zwierzêcej znaczny postêp
techniczno-organizacyjny odnotowano poprzez zastosowanie
dojarek mechanicznych i sch³adzarek w produkcji mleka.
Znaczenie mechanizacji doju dla iloœciowego i jakoœciowego
wzrostu produkcji mleka jest bezsporne. Zastosowanie dojarek
nie tylko zwiêksza wydajnoœæ produkcji (lepsze opró¿nienie
wymienia z mleka ni¿ przy doju rêcznym), ale tak¿e pozwala
uzyskiwaæ lepsz¹ jakoœæ mleka [2]. Generalnie mo¿na stwier-
dziæ, ¿e znacz¹cy postêp w mechanizacji produkcji zwierzêcej
w krajach zachodnich nast¹pi³ w latach trzydziestych XX w.
(w Polsce nast¹pi³o to póŸniej, po II wojnie œwiatowej) [3].

G³ównym celem pracy by³a próba oceny tendencji zmian
w czasie wyposa¿enia gospodarstw rolnych w Polsce w wybra-
ne maszyny i urz¹dzenia wykorzystywane w produkcji zwie-
rzêcej. Podstawowy zakres czasowy prowadzonych analiz
obejmowa³ lata 1996-2010. �ród³em informacji wykorzy-
stywanym podczas badañ by³y dane liczbowe GUS
(Powszechny Spis Rolny 1996, 2002, 2010). Dodatkowym
celem pracy by³o porównanie wykorzystania sch³adzarek do
mleka (konwiowych i zbiornikowych) w ujêciu województw
w 2010 r.

Do analizy danych wykorzystano mierniki statyczne, w tym
m.in. wskaŸniki dynamiki i struktury [4]. Obliczono tak¿e
wskaŸniki wykorzystania maszyn i urz¹dzeñ do produkcji
zwierzêcej w gospodarstwach rolnych w Polsce, w tym m.in.
liczbê dojarek bañkowych na 100 krów, liczbê dojarek
ruroci¹gowych na 100 krów, zbiornikowe sch³adzarki do mleka
na 100 dojarek bañkowych i ruroci¹gowych.

Tematyka zwi¹zana ze zmianami w wyposa¿eniu gospo-
darstw rolnych w Polsce w dojarki i sch³adzarki mleka œciœle
wi¹¿e siê z przeobra¿eniami w strukturze produkcji zwierzêcej

i stosowanych technologiach. W latach 1996-2010 zasz³o wiele
zmian w krajowym rolnictwie, które wp³ynê³y na zmiany
w organizacji i funkcjonowaniu produkcji zwierzêcej. W bada-
nych latach nast¹pi³a znaczna specjalizacja i koncentracja
produkcji, zmianie uleg³y te¿ zasady interwencji rynkowej
zwi¹zane z wprowadzeniem kwotowania produkcji mleka.
Wejœcie Polski do UE wi¹za³o siê tak¿e z dostosowaniem
gospodarstw rolnych do standardów unijnych, w tym w pro-
dukcji zwierzêcej do spe³nienia wymogów higieny doju oraz
zapewnieniem odpowiednich warunków ch³odzenia i prze-
chowywania mleka surowego. Nale¿y podkreœliæ, ¿e akcesja
Polski do Unii Europejskiej spowodowa³a znaczne zmniej-
szenie liczby gospodarstw nastawionych na produkcjê mleka.
Dla porównania w 2002 r. chowem i hodowl¹ krów zajmowa³o
siê w Polsce 875,4 tys. gospodarstw rolnych, a w 2010 r. 453,9
tys. gospodarstw [5]. Charakterystycznym zjawiskiem w bada-
nych latach by³ tak¿e wyraŸny wzrost wydajnoœci mlecznej
krów [6]. Istotne zmiany w organizacji oraz poziomie i stru-
kturze produkcji zwierzêcej w gospodarstwach rolnych wp³y-
nê³y na stan wyposa¿enia technicznego. W tab. 1 zaprezento-
wano zmiany stanu i struktury wyposa¿enia gospodarstw
rolnych w Polsce w dojarki oraz sch³adzarki mleka w latach
1996-2010.

Jak wynika z analiz, ³¹czna liczba dojarek bañkowych i ru-
roci¹gowych, bêd¹ca na wyposa¿eniu krajowych gospodarstw
rolnych, zmniejszy³a siê w latach 1996-2010 o 102 320 szt.
Zmianie uleg³a tak¿e struktura wyposa¿enia, przy czym nadal
w 2010 r. przewa¿a³y dojarki bañkowe (ich udzia³ w strukturze
zmniejszy³ siê z 97,55% w 1996 r. do 86,19% w 2010 r.).
Zmiana struktury u¿ywanych dojarek wi¹¿e siê z postêpuj¹c¹
koncentracj¹ chowu byd³a mlecznego i wzrostem liczebnoœci
stad krów utrzymywanych w gospodarstwach rolnych. W la-
tach 1996-2010 zmniejszy³a siê w krajowych gospodarstwach
rolnych równie¿ liczba sch³adzarek ogó³em. Warto jednak
odnotowaæ, ¿e gwa³townemu zmniejszeniu siê liczby sch³a-
dzarek konwiowych (o 97 293 szt.) towarzyszy³ wzrost liczby
sch³adzarek zbiornikowych (o 71 788 szt.).

Interesuj¹cy z punktu widzenia poznawczego jest aktualny
stan oraz zmiany w wyposa¿eniu gospodarstw rolnych w do-
jarki i sch³adzarki w ujêciu poszczególnych województw
w Polsce. Nale¿y w tym miejscu podkreœliæ,¿e w Polsce
wystêpuje istotne zró¿nicowanie przestrzenne liczby i obsady
krów oraz produkcji mleka. Wiod¹cymi regionami w produkcji
mleka s¹ województwa: mazowieckie, podlaskie i wielko-



polskie. W 2010 r. w strukturze pog³owia krów w Polsce w wy-
mienionych trzech województwa ³¹cznie by³o 49,1%
pog³owia. Najmniejszy odsetek pog³owia byd³a utrzymywany
jest w wo-jewództwach: lubuskim, zachodniopomorskim,
dolnoœl¹skim i opolskim [9].

W tab. 2. zaprezentowano zmiany liczby dojarek i sch³a-
dzarek mleka w podziale na województwa w latach 1996-2010.
Jak wynika z analiz zmniejszenie liczby dojarek bañkowych
w latach 1996-2010 odnotowano we wszystkich wojewódz-
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Tab. 1. Liczba i struktura dojarek oraz sch³adzarek mleka w gospodarstwach rolnych w Polsce w latach 1996, 2002 i 2010
Table 1. Number and structure of milking machines and milk coolers on farms in Poland in the years 1996, 2002 and 2010

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie [7, 8]
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Tab. 2. Zmiany w wyposa¿eniu gospodarstw rolnych w dojarki i sch³adzarki mleka w ujêciu wojewódzkim w latach 1996-
2010 [szt.]
Table 2. Changes in the equipment of farms with the milking machines and milk coolers by regions in the 1996-2010 [pcs.]

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie [7, 8]

Tab. 3. WskaŸniki wykorzystania maszyn i urz¹dzeñ do produkcji zwierzêcej w gospodarstwach rolnych w Polsce w latach 1996,
2002 i 2010
Table 3. The utilization rates of machines and equipment for livestock farms in Poland in the years 1996, 2002 and 2010

Lata

1996

2002

2010

294 180

261 945

171 737

8,50

9,12

6,46

7 391

10 677

27 514

0,21

0,37

1,04

128 291

170 593

30 998

43,61

65,13

18,05

28 399

79 602

100 187

9,42

29,20

50,28

Dojarki bañkowe Dojarki ruroci¹gowe Konwiowe sch³adzarki do mleka Zbiornikowe sch³adzarki do mleka

ogó³em na 100 krów* ogó³em ogó³emna 100 krów* na 100 dojarek bañkowych na 100 dojarek
bañkowych i ruroci¹gowych

ogó³em

[szt.]

w 1996 r. i 2010 r. stan pog³owia w czerwcu, w 2002 r. w maju
: opracowanie w³asne na podstawie [5, 10, 11]�ród³o

twach w Polsce, z czego najwiêksze w woj. wielkopolskim
(o 21 242 szt.), kujawsko-pomorskim (o 14 301 szt.) i ³ódzkim
(o 13 977 szt.). Podobnie jak w przypadku dojarek, tak¿e liczba
konwiowych sch³adzarek do mleka zmniejszy³a siê we wszy-
stkich województwach w Polsce w badanych latach. Naj-
wiêkszy spadek liczby tych sch³adzarek odnotowano w woj.
wielkopolskim, mazowieckim i ³ódzkim. Jak wynika z analiz,
za wyj¹tkiem woj. dolnoœl¹skiego i zachodniopomorskiego we
wszystkich pozosta³ych województwach odnotowano w ba-
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danych latach wzrost liczby sch³adzarek zbiornikowych.
Znaczny wzrost stanu wyposa¿enia gospodarstw w sch³adzarki
zbiornikowe odnotowano w woj. mazowieckim (o 20 471 szt.)
i podlaskim (o 14 314 szt.).

W tab. 3. zaprezentowano wskaŸniki wykorzystania ma-
szyn i urz¹dzeñ do produkcji zwierzêcej w gospodarstwach
rolnych w Polsce w latach 1996, 2002 i 2010.

Pog³owie krów w Polsce w latach 1996-2010 zmniejszy³o
siê o 803,8 tys. szt. (z poziomu 3 461,2 tys. szt. w 1996 r. do
2 657,4 tys. szt. w 2010 r.). Ten czynnik i opisane wczeœniej
w pracy zmniejszenie stanu wyposa¿enia gospodarstw w do-
jarki bañkowe zadecydowa³ o zmniejszeniu wskaŸnika liczby
dojarek bañkowych przypadaj¹cej na 100 krów. Œredni wska-
Ÿnik dla ca³ego kraju w 1996 r. wyniós³ 8,50, natomiast w 2010
r. 6,46. Zmniejszenie wskaŸnika odnotowano tak¿e w przy-
padku wykorzystania konwiowych sch³adzarek do mleka na
100 dojarek bañkowych. Z drugiej strony du¿y wzrost liczby
dojarek ruroci¹gowych oraz zbiornikowych sch³adzarek do
mleka przyczyni³ siê do poprawy pozosta³ych dwóch wskaŸni-
ków zaprezentowanych w tab. 3.

Pog³êbiona analiza danych wykaza³a istotne zró¿nicowanie
wskaŸników na poziomie województw. Dla przyk³adu
w 2010 r. najni¿szy wskaŸnik liczby dojarek ruroci¹gowych na
100 krów odnotowano w woj. ma³opolskim (0,41), najwy¿szy
zaœ w woj. lubuskim (1,62).
Na rys. 1 zaprezentowano przestrzenne zró¿nicowanie pog³o-
wia krów w Polsce oraz wielkoœci wskaŸników wykorzystania
sch³adzarek mleka w Polsce w 2010 r.

Rys. 1. Terytorialne zró¿nicowanie pog³owia krów oraz wska-
Ÿników wykorzystania sch³adzarek do mleka w Polsce w 2010 r.
Fig. 1. Territorial differentiation of the number of cows and
milk coolers utilization rates in Poland in 2010

INVESTMENT OF AGRICULTURAL FARMS IN POLAND WITH MILKERS
AND MILK COOLERS

Summary

The article presents the changes in farm equipment such as milking machines and milk coolers in Poland in the years 1996-2010.
The main objective of the study was to assess the changes of quantitative trends in farms concerning the possession of selected
machinery and equipment used in animal production. Additionally a comparison of farm equipping with chosen technical means in
the voivodeship division was made. According to the analysis, in the studied years there was a significant change in the equipment
and the use of milking machines and milk coolers in Poland.

: farms, equipment, milking machines, milk coolers, PolandKey words

Najwy¿szy poziom wskaŸnika wykorzystania konwiowych
sch³adzarek do mleka odnotowano w woj. lubelskim (40,2),
natomiast w przypadku zbiornikowych sch³adzarek do mleka
w woj. mazowieckim (66,6).

W badanych latach dokona³y siê znacz¹ce zmiany w pozio-
mie wyposa¿enia i wykorzystania dojarek oraz sch³adzarek do
mleka w gospodarstwach rolnych w Polsce. W 1996 r. na stanie
wyposa¿enia krajowych gospodarstw rolnych by³o 294 180 szt.
dojarek bañkowych i 7 391 szt. dojarek ruroci¹gowych.
W 2010 r. liczba dojarek bañkowych spad³a do 171 737 szt.,
natomiast dojarek ruroci¹gowych wzros³a ponad 3,5-krotnie do
poziomu 27 514 szt. Jak wynika z analiz w badanych latach
istotnie zmieni³y siê wskaŸniki wykorzystania wybranych
maszyn i urz¹dzeñ do produkcji zwierzêcej w gospodarstwach
rolnych. Zmniejszeniu uleg³a wielkoœæ wskaŸnika liczby
dojarek bañkowych przypadaj¹cej na 100 krów, z poziomu 8,50
w 1996 r. do 6,46 w 2010 r. G³ównym elementem modernizacji
gospodarstw rolnych w badanych latach by³a tak¿e poprawa
wyposa¿enia w zbiornikowe sch³adzarki do mleka. Bior¹c pod
uwagê liczbê dojarek i sch³adzarek do mleka w uk³adzie
wojewódzkim warto podkreœliæ, ¿e najwiêcej tych urz¹dzeñ
znajduje siê w województwach o najwiêkszym pog³owiu krów,
tj. w woj. mazowieckim i podlaskim. W miarê postêpuj¹cej
specjalizacji gospodarstw rolnych i regionalizacji produkcji
mleka w Polsce tendencja ta powinna siê utrzymaæ równie¿
w kolejnych latach.

Podsumowanie

Bibliografia

[1] Urban S.: Wyk³ad doktora honoris causa Akademii Rolniczej
w Krakowie prof. dr hab. Stanis³awa Urbana. Biuletyn
Informacyjny AR w Krakowie im. Hugona Ko³³¹taja, 2006,
nr 2, s. 5.

[2] Muzalewski A.: Modernizacja gospodarstw mlecznych - efekty
i kolejne zadania. Wieœ Jutra, 2004, nr 11-12, s. 19-20.

[3] Pawlak J.: Etapy rozwoju mechanizacji produkcji zwierzêcej.
Problemy In¿ynierii Rolniczej, 2009, nr 4, s. 14.

[4] Ostasiewicz W.: Badania statystyczne. Wyd. Wolters Kluwer,
Warszawa, 2011, s. 202-209.

[5] Zwierzêta gospodarskie i wybrane elementy metod produkcji
zwierzêcej. Powszechny Spis Rolny 2010. GUS, Warszawa,
2011, s. 31, 42.

[6] Ziêtara W.: Tendencje zmian w produkcji mleka w Polsce.
Roczniki Nauk Rolniczych, 2009, Seria G, t. 96, z. 1, s. 27-35.

[7] Ci¹gniki, maszyny i inne œrodki transportu w gospodarstwach
rolnych. Powszechny Spis Rolny 2002. GUS, Warszawa, 2003,
s. 57.

[8] Œrodki produkcji w rolnictwie. Powszechny Spis Rolny 2010.
GUS, Warszawa, 2011, s. 93.

[9] Raport z wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010. GUS,
Warszawa, 2011, s. 49.

[10] Zwierzêta gospodarskie. Powszechny Spis Rolny 1996. GUS,
Warszawa, 1997, s. XI.

[11] Zwierzêta gospodarskie. Powszechny Spis Rolny 2002. GUS,
Warszawa, 2003, s. 23.

15


