
POSTE; 1PY NAUK R 10LNICZYCH 
nr 3 (39) 

K. BIELINSKI 

~aklad Doswiadczalny Instytutu Zootechnik i - Koluda Wielka 

NIEKTÖRE CZYNNIKI OBNIZENIA KOSZTÖW PRODUKCJI MLEKA 

Artykul mgr St. Martyny (,, Nowe RoLnictwo.'\ nr 3/56 pt. Racjonalne 
wykorzystanie pasz podstawq obnizki koszt6w) zwraca uwag~ na zwiqzek, 
jaki istnieje mi~dzy organizacjq produkcji i zuzycia p.asz a kosztami pro
dukcji mleka. Przytaczany w artykule material dotyczy produkcji niskich 
(srednie roczne od 2570 do 3260 kg imleka) i wysokosciq swojq ni·eznac-znie 
r6.zniqcych si~ od siebie. Ustalenie w -takich warunkach bdrdzo istotnych 
r6.znic mi~dzy poszczeg6Lnymi gospodarstwami w zuzyciu jednostek po
karmowy,ch i bialka .strawnego na produkcj~ kilograma mleka podkresla 
wplyw organizacji pracy, przede wszystkim w zakresie produkcji i wyko
rzystania pa.sz, na ksztaltowanie si~ koszt6w. 

Zebrany ,przez m.gr Martyn~ material nie daje nato-miast moznosci 
. ustalenia, w jakim stopniu organizacja produkcji pasz, intensy-wnosc tej 
produkcji oraz dob6r pasz w.plywajq na ksztaltowanie si~ koszt6w jednost
ki pokarmowej . Nie mozna r6wniez wysunqc wniosk6w, w jakim stopniu 
zmieniajq si~ naklady paszy przy wzroscie wyda,inosci mleka. 

Naswietlenie tych zagadnien jest oczywiscie j-edynie wtedy mozliw,e, 
gdy material liczbowy dotyczqcy produkcji i zuzycia pasz oraz wydajnosci 
rnleka jest dostatecznie sci.sly. Materialy zebrane w Zakladzie Doswiad
czalnym Ko1uda Wielka (pow. Inowroclaw) pozwalajq na szersze i bair
dziej szczieg6lowe zanalizowanie zagadnienia 1poruszonego przez mgr Mar
tyn~. Chodzilo nam o ustalenie (na podstawie danych z 1955 r.): 

j.aki w.plyw na koszty produkcji ml~ka ma udzial w zywieniu pasz zie
lonych i okopowych; 

jaka jest wsip-61zaleznosc mi~dzy wy:sokosciq produkcji ·mleka a ikosz
tarni pasz. 

Produkcja mleka jest cz~sciq skladowq proces6w produkcyjnych go
spod:arstwa i zr6dla jej tkwiq nie tylko w ipowiqzaniu z c.aloksztaltem pro
dukcji zwierz~cej , ale w gl6wnym stopniu wiqzq si~ z charakt,erem pro
dukcji roslinnej. Dlateigo tez pom-ini~cie . organizacji gospodarstwa, !br.ak 
naswietlenia jak ukladajq si~ pro,porcje w produkcji oderwalo'by zagadnie
ni,e koszt6w produkcji mleka od ca11osci proces6w produkcyjnych. 

Gospodarstwo rolne Zakladu Doswiadczalnego Koluda Wielka obej
muje powieTzchni~ 446 ha ,grunt6w orny,ch oraz 19 h.a lqk i pastwisk trwa.:-.. 
~ych. Gleby zy.zne, typu igliniasto-piaszczystego (na podglebiu gliny) o du
~ej sprawnosci zapewniajq wysokq produ'kcj~. Czynnikiem niekorzys-tnym 
J·est mala ilosc opad6w (srednia roczna pow. Inowroclaw wynosi 420 mm). 

Mala powierzchni.a trwalych uzytk6w zielonych, mala ich wydajnosc 
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(podtopione), stosunkow.a duza obsada wysoko 1produkcyjnych zwierzqt 
(na 100 ha uzytk6w rolnych 70 jednostek zwierz~cych a 500 kg zywej wa
gi) zmusz.ajq do szerokiego zainteresowania gospodarki polowej produkcjq 
pasz w plonie gl6~nym, przy powaznym wykorzystaniu przed- i poplo
n6w. Struktura zasie\v6w (195b r.) -charakteryzuj-e udzial gospodarki po
loW€j w iprodukcji pasz: 

zbozowe og6lem 
w tym chlebowe 
w tym pas,tewne 

motylkowe og6lem 

43,3% 
24,7% 
18,6 % 
27,8 % 

w tym gruboziarn,iste 
w tym drobnoziarniste 

okopowe 

6,1 % 
21,7 % 
19,1 % 

- 9,8% inne 

Og6lem - 100,0% 

Produkcja pasz w plonie .gl6wnym obejmowala 83 ha (18,6%) zh6z pa
stewnych, 15 ha (3 ,4 1/() ) mieszanki strqc.zkowej jarej i 97 ha (21, 7%) motyl

kowych drobnoziarnistych (w tym 
Tabela 1 lucerna siewna 68 ha, koniczyna 

Rozw6j poglowia zwierzqt - 1955 r. czerwona 23 ha i lucerna chmi.elowa 
6 ha). W areal upraw pastewnych po
nadto wchodzHo 30 ha (6,4 % ) ikon
skiego z~bu i .slonecznilka (na zielonq 
p.asz~ i kiszonki), 17 ha (3,6 % ) ·bura
k6w p6lcukrowych i marchwi oraz 
8 ha (1,7 % ) ziemniak6w. Na cele pa
stewne zuzytkowuje si~ ponadto zbi6r 
lisci burak6w cukrowych oraz ,przy
sluguj qce z tytulu umowy wyslodki 
buraczane {areal burak6w cukro
wych wynoisil 24 ha). Wyr6WJI1anie 
potrzeb p.aszowych dal w 1955 r. 
.przedplon z mieszanki ozimej (13 ha) 
i pastwiska ;przemiennego (15 ha), o
raz ,poplon z 1ucerny chmielowe.i (100 
ha) z wiosennych wsi€wek w zyta i 
l)szen1ce. 

Rodzaj zwierzqt 

rogate og6-
lern szt. 
wt ym krowu ,, 

Trzod 
og6 

a chlewna 
lern szt. 

w ty m maciorg ,, 

Ou;ce og6lem s1t. 
w t ym matki " --

Dr6b (ktiry) og6-
lern szt. 

Konie og61em szt. 
wt ym 3-letnie 
i st arsze 

" - -
Rodzi 

le 
ny pszcze-

szt . 

y pracowni-lfrow 
k6w szt. 

Trzod a chlewua 
pra cownik6w szt. 

-

' 1. I. 
1955 r. 

ll4 
49 

243 
29 

760 
345 

760 

58 

43 

60 

32 

100 

31. XII, 
1955 r. 

146 
71 

2E4 
30 

720 
345 

553 

53 

40 

70 

36 

100 

Organi.zacja produkcji pasz byla w 
1955 r dostateczna w stosunku do 
potrwb obsady i wysolkos-ci produkc.ii 
inwentarza. Charakteryzujq to tabele 
1, 2 i 3. 

Powazne zainteresowanie gospo-
dark1i polnwej produkcjq pasz (55,4 % 
powierzclmi ~v plonie ,gl6wnym) jeSt 
uzasadnione obsaclc1 z.w.ierzq t, wysokij · 
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ich prodUlkcf ci ora,z duzc1 towarowo
sciq. Na podkreslenie zastuguje fakt, 
ze mi.mo tak duiego udzialu w pro
dukcji roslinnej roslin pastewnych, 
tow.arowosc zb6z chleborwych ,oraz ro
slin przemyslowych jest wysoka -
charakteryzuj e to tabela 4. 

Wysokie wyniki produkcji upraw 
,polowych Sei nie tylko rezultate.m 
wlasciwos-ci glebowych, .prawidlowe
go zmianowania, stos.owania wyso
kich dawek obornika i odpowiedlil~~h 
zabieg6w agrotechnicznych - powa
zne znaczenie maj cl zespo1y wielolet
nich roslin möty lkowo - trawia~tych 
oraz w szerokim zakresi1e st0isowane 
wsiew1ki roslin n1otylkowych (w 1955 
r . - 100 ha wsiewek lucerny chmie
lowej w oziminy). W tabeli 5 uj~to 
wydajnosc niekt6rych upraw. 

Ta pobiezna ch.arakterystyka calo
ksztaltu produkcji gospodarstwa Za
kladu Dos~iadczalnego Koluda Wie1-
ka wskazuje, .ze w 1955 r. nasüenie 
iproces6w produki:!yj:nych bylo na 
wszystkich odcinkach produkcji in
tensywne. Sto.sunl{owo wysokie ob
ciqzenie produkcji polowej upr.awq 
roslin ipastewny,ch, w warunlkach 
wlaisciw-ej organizacji gospodarstwa, 
nie jest czynnikiem oibciqzaj~cym 
wielkosc tow.arowosci zb6z chlebo
wy,ch, ziemni.ak6w 1 roslin prze-my
slowych - warunkuje natomiast wy-

Tabela 2 

W skazniki wydajnosci - 1955 r. 

Mleka srednio od krowy 
Prosiqt odsadzonych od 

5482 kg 

maciorg sred nio 20,6 szt. 
Welng od matki - owcg 

rasg merynos 4,6 kg 
Jsj od kurg srednio 153 S7.t . 

Miodu od l rodziny 20 kg 

Tabela 3 

. Towarowosc produkcji zwierz~cej 
1955- r. 

. 
Rodzaj pro

duktu 

A. Produkcja ho
dowfona 

knury ca 90 kg 
zywej wagi 

losz ki ca 80 lw 
•> 

zywej wagi 
warchlaki 35 

kg zvwej 
wagi 

tryki 1 roczne 
owce - matki 

i mlodziez 
koguty 
kury i mlodziez 
jaja w~glowe 

B. Produkcja 
ui.ytkowa 

mleko 
zywiec 
welna 
mied 
jaja konsum-

Jedno- Og6-
~tka lern 

s2. t . 

" 

" 
" 

,, 
,, 

" 
ll]S. szt. 

q 

', 

" 
,, 

77 

35 

239 
64 

77 
314 

1395 
18 

2787 599 
467 100 

19 4 
10 2 

pcyjne 1ys. szt. 55 

49 

12 

10 
sk6rki karaku-

lowe szt. 

Tabela 4 

Towarowosc. produkcji roslinnej 
1955 r. 

og6-· Na 100 ha 

Rodzaj produktu lern uzytk6w 

q rolnych 
(q) 

Zboia chlebowe 1630 351 
2ie mniaki 1404 302 
Buraki cukrowe 7759 1669 
Groch 268 58 
Oleiste 60 13 

Nasiona r6zne 722 154 
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s~~ cl produkc.i_<:; i towa_rovv~sc zwierz~cci. W tym swietle 0irga:nizacja produk
c,11 w Zakl adzt~ Koluda W1elka moze byc uwazan.a ,iako przyklad gospod.ar
shva b ezpastvv1skowego o wysokiej .produkcji roslinnej i zwierz~cej. 

Obora Zakladu obejmnw.a.la w 
Tabela 5 1955 r. sr,ednio 58,7 sztuk kr6w rasy 

Wydajnosc niek t 6rych upraw nizinne_i -czarno-bialej srednia 
w.aga zwierzqt \Vynosil.2 597 kg. Wy
soka mlecznosc, przy powaznym 
udziiale zwierzqt po p1erwszym wy-Roslina 

Pszc nica oz ima 

Zyto 

Buraki cukrorne 

Ziemniaki 

Groch 

Zbi6r q z 1 ha 

26 

332 

186 

20 

cieleniu (srednio w roku 17,5 sztuk) , 
wskazu_ie na duze 1n.ozliwosci· ,pro
dukcyjne stada. Wedlug zapisk6w 
zoowetre rynary_inych zwierz~ta wy
k.azaly p:rawidl:ow0isc procesu ro.z
mnazania (na 72 sztuki 71 wyciieLen). 

W szystkie zwierz~t.a byly zywio-
ne indywid ualnie, scißle wedlug eo 

dekad~ ustalanych norm. Pasze, poza szacunkowo okreslanym spozyciem 
zielonek pastwisk, byly wydawc1ne w ilosciach zgodnych z ustalonymi nor
mami. Przy obliczaniu wielkosci dawek ,pok.armowych stosow.ano nast~
pujcice zasady: 

1. W ciqgu 6 ostatnich tygodni okresu zasuszeinia krowy otrzymywaly 
dawk~ pasz nie mniejszci jak przy :produkcji 25 kg mleka - w wypadku 
gdy w poprzedniej lakt.acji produkcja byla wyzsza od 25 kg, dodatek byl 
odpowiednio wi~kszy. 

2. W okresie pierwszych 6 tygodni po wycieleniu stosowano dodatek 
pasz na rozdojenie - wysokosc tego dodatku odpowiadala potrzebom pro
dukcji 5 kg mleka. 

3. Pierwiastki otrzymyvvaly na dalszy wzrost dzienny dodatek w wy
soko.sci 1,5 jednostki ow.siane,i i 150 g bialka. 

4. W wypadku stwierdzenia spadk6w wagi zywej stosowano okreso
wy dodatek w wysokosci od 2 do 4 jednostek owsianych i 150 - 300 g 
bialka. 

W rezultacie stosowania zasad prawidlowego zywienia zwierz~ta ni_~ 
tylko wykazaly wysokq produkcj~ (np. krowa nr 185 w pierwszej laktac_JI 
dala w cicigu 335 dni 6480 kg mleka) , ale utrzymywaly dobrq kondycJ~ 
i sprawnosc proces6w rozmnaz.ania. 

Nalezy dodac, ze w okresie letnim zwierz~ta korzystaly z p6ldob~·~e
go pastwiska - dokarmianie bylo prowadzone cz~sciowo w oborze, cz~cio
wo na ok6lniku (zielonki). Od poczcitku m.aja do konca pazdziernika kro
wy sp~dzaly czas poz.a pastwiskiem na ok6Lnikach. W tym okresie byly one 
sp~dzane do obory jedynie na cz.as doju i dokarmiania. 

Jak wspomniano, kontrola uzytkowo,sci mlecznej wykazala w 1955 r. 
przeci~tnie od kro-wy 5482 kg mleka przy zawartosci 184,1 kg tlu_szcz~
W rezultacie roczna produkcja wyniosla 321 809 kg mleka - odpo-w1edn10 

do ilosci kr6w produkc.i~ t~ w rozbiciu na kwartaly przedstawia talbela 6· 
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T a bela 6 
!lose kr6w . i produkcja mleka - 1955 r . 

Srednia Produkcja Produkcj a Sr. dziennie 

Okres ilosc mleka s rednia ml e ka na t 
kr6w (kg) od l krowy sztuk~ 

(kg) (kg l 

1. I. - 31. III. 51,0 59 446 11 72 13,0 
IIV - 30. VI. 60,0 94 298 1578 17,3 
1.VII. - 30. IX. 61,0 89 604 1477 16,1 
1. X. - 31.XII. 62,8 78 461 1255 ,_ 13,6 

W Ci&gu 365 dni 58, 7 32 l 809 5482 
1 15,0 

Z tabeli 6 wyni:ka, ze wyz.szct ,produkc,i ~ mleka otrzym-clno w okr·esie 
letnim. Nie bez wplywu byl tu rozklad wycielen (na.silenie vv okresie ma
r.zec - czer\viec). Biorctc pod uwag~ wysokct ,vydajnosc rocznct , utrzymanie 
tak duzej sredni·ej produkcji dzienne_i w okresie letnim przemawia za 
slusznosciq naszych uwag ws t~pnych. Wlasciwy dob6r z:i:elonek, celowe 
rozlozenie czasu ich sprz~tu , dawkowanie w dostat-e,cznych do potrzeb ilo
sciach, dokarmianie kiszonymi wyslodkami buracza nymi dajq podstaw~ do 
wysokiej produkcji mlelka. 

Dostateczna scislosc rejestracji masy zbioru , analityczna ksi~gowosc 
oparta na szczeg6lowych zaoisach pozwalajq na ustal·enie dla roslin pa
stewnych wydajnosci oraz koszt6w produkcj i (tabela 7) - daje to podsta
wy do ustalenia n.aklad6vv w paszy na produkcj~ mleka. 

Zes.tawione w tabeli 7 dane wskazujq, ze wprawdzie najwyzszq ilosc 
zbioru jednostek ,poka•rmowych z powierzchni hektara wyk2.zujq okopow-e 
(korzeniste i ziemniaki), je dnakze w wyniku pracochlonnosci tych upraw 
koszt produkcji jednostki pokarmowej w tej g,rupie pasz. jest wyraznie 
najwyzszy. Podobnie ksztaltpjq si~ koszty produkcji kilogram.a bialka. Naj
tani,ej natomiast kalkulow.aly si~ zielon:ki, .sz.cz,eg6lnie roslin dwu- i wielo
letnich. W tej grupie pasz najdrozsza byla produkcja konskiego z~bu -
bylo to rezultatem duzych naklad6w uprawy (po przedplonach) oraz nie
zmechanizow anego z bioru. 

Roiniewaz sprawq waznq jest nie ,tylko wysokosc produkcji mleka, al1e 
i jej taniosc, ocena kosztow produkcji jednostki •ookarmowej pasz roslin
nych prowadzi do wniosku, ze szeroki,e stosowanie w zywieniu kr6w zie
lonek (sian i kiszonek z roslin zielonych) , 1przy r6wnoczesnym obnizaniu 
zu.zycia pastewnego okopowych, .i est istotnym czynnikiem o bnizenia kosz
t6w pasz n.a produkcj~ mleka. Sluszno.sc takiego poglqdu znajdujemy 
w analizie zywienia w kolejnych kw.artalach (tabela 9). 

Prz.y analizi•e tych koszt6w, dla pasz produkcji gospodarstwa przyj~to 
ce,ny wlasne 1 (t.abela 7). Koszt kwintala siana ustalono prz~z pon1no.zenie 
ceny kwintala odpowiedniej zielonki pr2:ez wsp6-lczynnik 5 - jest to zgod
~e z wskaznikiem iprzerobu (z 100 kg zielonki otrzymujemy srednio 20 kg 
sian.a). Koszt kwintala kiszonek (z zielonek i surowych W~$lodk6w bura
?Zanych) otrzymano przez wprowa,dzenie mnoznika 1,43 (przy zalozeniu, 
z-e w rezultacie procesu kiszeni.a oraz :przechowania w.aga zakiszonej masy 
2:tn.niejsz.a si~ o okolo 30 % ). Wartosc jednostki wagowei slo1n pas tewnych, 
lisci buraczanych wyslodk6w surowych przyj'~to w edlug ccn planowych. 
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Produkcj a i ko s.zty upraw rosl i n pastewnych - 1955 r. 

Produkt 

Z iarna 
j ~czmien 
owies 
mieszanka zbozowa 
m ie szanka straczkowa 

Okopowe korzeniste 
buraki p6kukrowe 
marchew paste wna 

Zie mniak i 

Zielonki 
mieszanka ozima 
p astwisko przemiennc 
lu cern1 chmieloma 
mieszanka strqczkowa 
lucerna siewna 
konicz;yna czerwona 
ko r'1s ki zctb 
pas twis ko t rw nlc 
hika trwala 

32 

31 

23 

45 

1 

483 

461 

,..-... 

. -""O N 
0 '--' 
1-< CO 
P. -CO .......... 
N C:: 
(/) ..... 
0 3 

;::c:~ 

69 ,08 

80,43 

45 ,58 

57,69 1 

24,60 

18,36 

186 1 66,36 / 

129 13,71 

l l2 2 ,54 

1 lO 3,44 

160 7, 15 
359 4,89 
273 7, 18 
550 15,25 

277 5,54 

245 11,27 

, v artosc po
karmowa t q 

\Vart. pok. 
zbioru (zl) 

V 
C: 
CO 

c:: --""O (/) 
V 3 
·-- 0 

119,0 

100,0 

t 10,0 

112,0 

14,0 

15,2 

30,01 

14,0 
20,5 

15,5 
12,0 

15;5 

16,3 
14,0 
20,0 

20,0 

1 

V 
c:: 
ctl 

..... ·-.... 'J'J 

] 3 
·-- 0 

7,60 3808 

7,00 : 3100 
7,30 1 2530 

1 
12,00 1 5040 

0,40 6762 
0,47 7007 

0,341 5) 80 1 

(lJ 

0 c:: 
...!:I:: 3 
- CO CC 1-< -- ..... ..Cl (/) 

243 

217 

168 

540 

193 
217 

63 

1,50 1806 , !94 
1,95 2296 218 

2,50 1703 275 
1,80 1920 288 
2,20 556i 790 
2, 15 4450 587 
0,54 7700 297 

J ,70 5540 471 

/ 1,70 4900 417 

1 

Taibela 7 

Koszt p ro 
dukcj i l zt) 

0,58 9,09 

0,80 11 ,49 
0,41 6 ,24 

0,52 4,8 1 

1,76 6 1,56 

1,21 39.00 

2,21 I 195 ,92 

0,98 9, 12 

- 0, 12 1,30 

0,22 1,37 

0,60 3,97 

0,32 2,22 

0,44 3,34 

1,09 28,24 

0,28 3,26 

0,56 6,62 

U w a g a : m iesza nka i pastwisko przemienne - przedplony , lucerna chmielowa i mieszanka 

str.=1 czkowa - poplony. 

Przy oeenie koszt6w zuzycia pasz tresciwych kupnych poslug~w.ano si~ 
wlasciwymi kosztan1i zakupu (cena za 100 kg) - odpowied,nie dane za
mieszczono w tabeli 8. 

Koszt jednostki pokarmowej pasz zuzytych w okresie letnim jes t pra
wie o polow~ nizszy niz ,v czasie zywien ia zimowegq_ - w rezultacic ,po
dobnie ksztaltujq si~ koszty produkcj i kilo.gr.ama mleka. 

Dla ustalenia przyczyn wysokich koszt6w ;zimowej produkcji m1eka 
poddano a nal izie dob6r pasz, ich zuzycie i koszty w pierwszym kwartale. 
Koszt jednostki pokarmow·ej pasz wynosi w tym okr,esie 1,01 zl - odpo
wiednio do tego koszt pasz na produkcj~ kilograma mleka zamyka si~ su
m q 1,03 zt W kosztach pasz pozycj~ najwyzszq s.t.anowiq okopowe (korze
niste i w niewielkiej ilosci ziemniaki) - sredni koszt kwintala tych p~sz 
w ynosil sum~ 30,47 zl. Jak w skazuje tabel~ 10, udz.ial okopowych v, o~01: 
nei wartosci pokarmowej zuzytych pasz jes t niewsp6hni·2rnie n 1;k1 

(23 ,11 1/t ) w por6wnaniu z analogicznie obli czonymi . udzi alami kosztow 
(47,55 % ). 
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Tabela 8 
Koszty pasz z produkcji ubocznej oraz kupnych - 195.5 r. 

Cena "artosc pokarmowa Warcosc w zl 
- - ---- - -

Rodzaj paszy za 1 q bialka str. 
(zl) jedn. ows. 1kg) jedn. ow s. l kg bialka 

-- - · -
Slomp pastewae (zbozo-

we) 10,00 30,0 0,8 0,3; 11.90 
Li sc:ie burak6w cukro-

WJ)C h 9,00 14,0 1,4 0,64 6,28 
Wuslodki buraczane 

(su rowe) 3,00 13,3 0 ,5 0,23 5,59 
0 tr~by pszenne 45,50 99,0 9,8 0,46 4,64 
0 tr~lm zylnie 37,50 73,0 9 ,2 0,51 4,08 

Makuch lniany 77,10 120,0 23 ,7 0,64 3,25 

" sojowu 77,10 109,0 39,5 0 ,7 1 1,95 

" arrachidowy 86,90 115,0 45,9 0,76 1,89 
Mac zk a kostna 134,50 38,0 11 ,4 3,54 11 ,80 

Droi<lze pastewne 503,60 11 "i,O 42,2 4,38 11 ,93 

Flatki zie mnlaczane 310, 13 121,0 1,1 2,56 28 1,94 

Miesza nka ,,B" 62 ,00 100,0 15,0 0,62 4,13 

Z danych zestawionych w tabeli 10 wynika, ze wysoki koszt produkcji 
mleka w okresie zimowego zywi,enia jest rezultatem d uzego ud z.ialu oko
powych w dawce pokar,mowej. Redukcja zuzycia pastewnego tych p asz, 
przy r6wn9-czesnym z.astosow.a:niu r6winovvaznik.a poka rmo\vogo w in.nych , 

Tabela 9 

Koszty pasz zuzytych na produkcj~ 1 k ilograma m leka - 1955 r. 

Rod zaj paszy -
1.1.-31 .3 ).4 . - 30 6. 1.7. - 30.9. J.10 - 31.12 Og6lem 

-t- - - -- - - -- - --

q 1 zl q 1 
zl q I zl q 

1 
zl q 1 zl 

-

Zielon ki 240 - 1486 11373 2485 15128 - - 3971 26501 

Kiszon ki z zielonek 940 12160 860 11060 - - 329 7 169 2129 30389 

Siana "160 3912 67 3234 116 2762 372 9897 71 5 19805 

Slomy pastewne 227 2270 205 2050 370 3700 207 2070 1009 10090 

0kopowe 954 29064 15 995 45 1107 1439 36610 2453 67776 

WHslod ki buracz. 
surowe 204 875 470 2016 1129 3387 925 3968 2728 10246 

Ziarno zb6 i. 15 684 5 228 40 2763 20 1382 80 5057 

Tresciwe kupne 171 12158 323 25197 206 13701 253 16469 958 67525 

Wartosc pasz - zl - 61123 - 56153 - 42548 1 - 77565 -- 237389 - - -

Wartosc pasz -
jedn. pok. 60366 - 84146 - 94143 - 86466 - 3251 21 -

---I{ -
oszt jedn. pokar. 
- zl - 1.01 - 0.67 - 0.45 - 0.90 - 0.73 - 1 - - -p -

- ~~ukcja mleka-kg 59446 - 94298 - 80604 - 17e461 - 321809 -
- - -

1 0.47 1 Koszt 1 kg mleka- zl - 1.03 - 0.60 - - 0.99 - 0 .74 
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Tabela 10 
Udzial okopowych w zywieniu - 1 kwartal 1955 r. 

Wartosc pokarmowa 
Koszt zuzytych pasz zuzytych pasz 

Wyszczeg6lnienie 
jednostki owsiane w zl 

-
og6lem 1 % og61em 1 % 

Og6l skarmionych pasz 60 366 100,00 61123 100,00 
\V ty m okopowe 13 950 23,11 29 064 47,55 
R eszta pasz 46 416 76,89 32 059 52,45 

tanszy ch paszach produkcji roslinnej, jest wi~c czynnikie1n obnizki kosz
t6w produkcji mleka. Analiz.a sredniej dziennej dawki stosowanych 
w pierwszym kwartale pasz wykazuje nast~pujq,cy dobor pa.sz oibj~toscio
wych soczystych: 

kiszonk,i z zielonek 20,5 1kg 
okopowe (korzeniste i ziemniaki) 19,3 „ 
kis zorie wyslodki buraczane 4,1 „ 

og6lem 43,9 kg 

Przy takim ustosunkow.aniu w dawce pokarmowej :J.osci kiszonek 
z roslin zieloinych do okopowych zastctipienie cz~sci, a nawet c.alosci okopo
vvych kiszonkct z zielonek jest nie tylko mozliw·e, ale biorqc pod uwagE: ko
rzystri'iejsze w por6wnaniu z okopowymi wlasciwosci pokarmowe kiszo
nek - w wysokim stopniu wskazane. 

Rozp.atrzmy jak bE;dq si~ ukladac koszty pasz zuzytych na produkcj~ 
kilograma mleka w warunkach zastqpienia kiszonkq z zielonelk 25, 50, 75 
i 100 5a okopowych. Odpowiednie obliczenie ujE;to w tabel.i 11. 

W ukladzie takim odpowi·ednio do dokonanych zmian otrzymuj,emy 
przeliczone na dobE; i sztuk~ .spozycie 1pasz objE;tosciowych so-czystych (ta
bela 12). 

Z przeprowadzonej analizy (tabel.a 11) wynika, ze .zastqpienie w ·zy
wieniu kr6vv mlecznych kosztownych okopowych zn.acznie od nich tanszy
mi kiszonkami z zielonek powoduje wyr.azne obniz·enie koszt6w paszy zu
zytej na produkcj~ mleka. Sprawq istotnq z punktu widzenia zootechn~c~
nego jest powazna poprawa wlasciwosci biologkznych k.army. Korzys~lq 
dodatkowq jest r6wnolegly z podnoszenie1n spozycia kiszonek z rosli~ zie
lonych wzrost w dawce pokarmowej udzialu bialka pochod:cenia roshnne
,go. W iskrajnym wy1padku (przy c.alkowitym usuni~ciu z karmy o~op?
wych) wzrost ten wynosi 16, 1 °;a. Pozwala on :n.a ograniczenie w zyw1en1u 
uclzialu kosztownych pasz tresciwych kupnych - w rezultacie ·mamy do
datkowy czynnik obnizenia koszt6w produkcji. 

Przeprowadzona fragrhentaryczni·e analiz.a zaleznos,ci kosztow · produk
cji mleka od udzialu w zywieniu p.asz zielonych wskazuje, ze istot~yrn 
czy,nnikiem obnizenia koszt6w jest zwiE;kszenie zuzycia pastewnego zielo
nek. Im wiE;kszy jes.t udzial tych rpasz w zywieniu - r6wnocz•esnie im fbar
dziej j,est ograniczone spo-zycie kosztownych w produkcji okopowych, tyrn · 
tansza jest produkcja mleka. , 
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Tabela 11 

Zniiany koszt6w pasz na produkcj~ kilograma mleka w zaleznosci ad wzrostu 
spozycia kiszonek z roslin z:ielonych - pierwszy kwartal 1955. 

Rzeczy-

Rodzaj p&sz wi1te 
spozycie 
pasz (q) 

Kiszonki_ z zielonek 940 
Okopowe 954 
WHslodki buraczane 

kiszone 204 
Siana 160 
Slomg pastewne 227 
Ziarna zb6z 15 
Tresciwe (kupne) 171 

Wartosc pasz-w jedn. 
ows. 60 366 

W paszy - bialka -strawn. 
(kg.) 531Q, 

Wartosc pasz (zl) 61123 1 

Koszt jedn. ows. pasz (zl) 1,01 1 

Koszt pasz na produkcj~ 
1 kg mleka (zlJ 1,0; 

1%) 100 

Rzeczg-

Wyszczeg6lnienie 
wiste 0 

spozycie 
w I kwar. 

Kiszonki z zielonek kg 20,5 

Okopowe " 
19,3 

Wgslodki buracz . kisz.,, 4,1 

Razem 43,9 

Wysokosc zastcipienia (%) spozycia okopowych 
r6wnowaznikiem pokarmowym kiszonek z zielonel< 

25% 
1 

50% 
1 

75% 
1 

100% 

1223 1506 1789 2074 
716 478 240 -

204 204 204 204 
160 160 160 160 
227 227 227 2.a 

- 15 15 15 15 
171 171 171 171 

60 366 60 366 60 366 60 366 

5523 5736 5949 6163 

57 553 53 963 50 373 46 747 

0,95 0,e9 0,83 0,77 

0,97 0,91 0,85 0,79 
94,2 82,3 82,5 76,7 

Tabela 12 

Wysokosc zastc1pienia ( 
r6wnowaznikiem pokarm 

%) spozvcia okopowych 
owvm kiszonek z zielonek 

25% .! 50% 75% 100% 

26,2 31,8 37,7 43,2 

14,S 9,7 4,9 

4, 1 4,1 4, 1 4, I 

44,8 1 45,6 46,7 47,3 

Oczywiscie czynnikiem decydujqcym jest koszt iprodukcji je-dno.stki 
~ago-wej pa.sz - zalezy on nie tylko od naklad6w bezposrednich w.arunku
Jqcych najwyzszy sprz.~t, ale- w stopniu :n.ajwi~kszym od wysokosci produk
cj i in.a j ednostce ipowierzchni. 

· Podnoszeni,e wydajnosci pasz zielonych, najszersze za.stqipienie nin1i 
kosztownych okopowych - to jedna ze skutecznych dr6g o bnizki koszt6w 
P:todukcji mleka. W tym swi,etle zagadnie.nie popr.awy trw.alych uzytk6w 
z1elonych, proipo-rcjonalny do potrzeb rozw6j uprawy roslin zielonych po
za-i w plonie gl6wnym (,przy dobo1rze upraw odpowiednich do w.arunk6w 
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przyrodniczych gospodarstwa), w warunkach ograniczania powierzchni 
uprawy 1pas tewnych okopowych korzienistych, jest dla rozwoju produkcj i 
mleka i obnizki koszt6w tej produkcji zagadnienie.m pierwszorz~dnego 
znaczenia. 

Z punktu widze nia ekonomii sprawq nie mniejszej wagi jest wsp6lza
leZJnosc, jaka istnieje mi~'CJzy wysokosciq produkcji mleka a ksztaltowa
nien1 .si~ koszt6w te.i produkcji. Wsp6lzaleznosc ta polega na tym, z.e kosz
ty okreslane µaszq 1bytowq ro~kladajq :si,E; w miar~ wzrostu produkcji na 
coraz wi~ikszq ilosc produkowanych jednostek. W rezultacie w 1niarE; wzro
stu produkc.i t mleka zmniejsza si~ naklad paszy na produkowanct ·jednost
kE;. w ,edlug H. M ö.larskiego (Wskazowki dla uklad.ajqcych dawki pasz. 
PWRiL, 1952) odpowiednie dane dla krowy o wadze 600 kg i produkujqcej 
1nleko o zawartosci 3,5 % tluszczu z-estawiono w tabeli 13. 

W miar~ wi~c wzrostu wydajnosci oibniza j q si~ 
Tabela 13 koszty produkcj r kilograma mleka. Szczeg6lnie 

Wymagania pokarmowe ostro zjawisko to przebiega przy produkcjach nis-
przy r6znej produkcji kich. Srednia kraj owa wydajnosci mleka j est 

Dzien n a 
produk-

cj a mleka 
(1< g) 

5 

10 

15 

20 

23 

m leka u nas bardzo _niska - dlatego tez kazde jej prze
suniE;cie w g6rE; ma dla gospodarki narodowej bar
dzo istotne znaczenie. Jednostek 

ows ianych 
na 1 kg 

mleka 

1,49 

0,97 

0,80 

0,71 

0,66 

Interesujqce jest - jak proporcje te ukladaly 
siE; w produkcji obory Zakladu Doswiadczalnego 
Koluda Wielka. Jak wynika z tabeli 9 przy sred
niej rocznej produkcji mleka 5482 kg kosz t pasz 
na kilogram mleka wynosil 0,74 zl. 

Dla ustalenia zwiqzku miE;dzy wysokosciq pro
dukcji a jej kosztami wybrano z danych 1955 r. 
dziesiE~c kr6w, charakteryzujqcych siE; zblizoncl 
v✓agct (okolo 600 kg) i prawidlowym przebiegiem 
laktacji . Dob6r byl tak przeprowadzony, aby uzys-
kac skal~ rocznej mlecznosci .ad 7868 do 3366 kg 

mleka, J:)rzy r6inicach mi~dzy kolejnymi pr.:>dukcjami przeciE;tnie o·~olo 
500 kg (p.atrz rtabela 14). Srednia arytmetyczna tak wybranych wydaJn°
sci wynosil.a 545·5 kg., 1by!a w~c ·ziblizona do sredniej rocznej cal-ego sta
da (5482 kg). 

Z materialu zestawionego w tabeli 14 wynika, ze w miarE; spadku wy
da,inosci wzras.ta zuzycie pasz oraz bi.alka na produkcjE; kilograma ml~ki 
Ocena statystyczna tego zj.awiska w.skazuje, ze w badanych ;produkcJac 
ma ono prz-ebieg podany w tabeli 15. 2 

odpowiednie r6wnanie regresji: y = 1,8263 - 0,1216x - 0,0019 x 

pr.zy r2 . 0,883. 

Otrzymanych wynik6w nie mozna por6wnywac z wskaznika,mi z~Ie
cen zywieniowych H . Malarskiego. Wynika to stqd, ze w ko.sztach analtzo
wanych rocznych produkcji mlelka ,miesci si~ nie tylko zuzycie ,~asz n_a pro; 
d ukcj ~ mleka, ale wchodzq tu naklady pasz na okres z.asuszen1a zwierz~ ' 
przygotowania do laktacji, ro~dojenia, wyr6wnania wagi itp. - zgodn: e 
z podanymi na w.st~pie wyjasnieniiarni zasad zywien1a 1przyjE;tych w oborze 
Zakladu Doswi~dczalnego Kohtda Wielka. 
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Tabela 14 
Zuzycie pasz i koszty produkcji mleka przy r6znych wydajnosciach rocznych 

Nr krowv 97 135 122 

--- - ---

Roczna wgdajnosc 
mleka kg 7868 7025 6782 

Cälkornite spozycie 
pasz - jcdn. 
owsiane 6299 6165 616J 

\V paszg bialka 
strawnego (kg) 685 669 (J79 

\Va rtosc pobranych 
pasz (zl) 4398 4527 3949 

Na produkcj~ 1 kn 
mleka jedn. ow-
sianych 0,80 0,88 0,9 

Na produkcj~ 1 kg 
mleka bialkn 
s trawnego (kg) 87 95 100 

Bialka strawnego 
w jedn. ows. (g) 109 108 110 

Koszt jedn. owsia-
nej · (zl) 0,70 ' 0,73 0.6 

Koszt J kg mleka 

j 

4 

(zl) 0,56 0,64 0, 58 

143 

6195 

6320 

692 

4399 

1,02 

112 

109 

0,70 

0, 71 

62 65 164 120 1i8 181 

--- -~- -

1 
5667 :5169 450-1 4251 3719 3366 

6067 ,5312 5263 5286 5279 5086 

660 571 549 560 57 3 547 

4210 3383 3337 3356 32~8 3037 

1,07 1,03 l, 17 1,24 1,42 1,51 

116 tlO 122 132 154 163 

1(;9 107 104 106 108 108 

0,69 0,64 0,63 0,64 0,62 0,60 
* 

0,74 0,66 0,74 0,79 r,ss 0,90 

Pow,aznnym zr6dle1n obnizenia koszt6w produkcji mleka jest zwi~k
szcnie wydajnos,ci mlecznej na,szych kr6w. Zagadnieni,e to ma w gospodar
ce kr.ajo,wej , duiJe znaczenie. Jak 
wskaz.uje obliczenie, 'vVzrost sredni1ej 
roczne.i wydajnosci 1nleka ,o, kazde 
tysiqc kilogr.am6w daje -o.szcz~dinosc 
w zuzyciu paisz pozwalajqcq bez do
datkowych naklad6w w paszy na 
zwi~kszenie obs.ady kr6w o okol o 
8 - 9 % . BLOTqC po,d uw.ag~, ze moz
liwoscii produkcyjne nasz,ego, bydla 
Sq jeszcze w maly1n .~topniu ·v,yko
rzystane, 1spraw.a nawet bardzo powa
iznego podn~e.si1eniia wyd.ajno,s•ci bydra 
nie na1suwa trudno·sci. Zwlas:zcza, ze 

Wusokosc rocznej 
produkcji mleka 

w kg 

Tabela 15 

Zuz!Jcie jednostek 
owsianych paszy 

na produkcj~ 
1 kg mleka 

jedn. ows.J % _ _______ ...:.___ 

2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 

1,58 
1,44 

1,31 
1. 17 
1,03 
0,88 
0,73 

100,0 
91, 1 
82,9 
74,0 
65,2 
">5,7 

46,2 
podniesienie wydajnosci w obecnym 

etapie, gdy srednia kraj owa nie prze
kracza 2000 kg mlek.a, mnze byc o-
trzymane hez z.wü~ks.zani.a udzialu w .zywieniu pasz produkcji przemyslo
wej - .a .i edynie ty lk.o na drodze popraw.y zyw.ie:1ia przy racjonalnym 
\Vykorzystaniu pasz -13rodukcji gos.podar.stwa. 

Wnioski, j.akie nasuwajq si~ z oce,ny czynnik6w ksztaltujqcych koszty 
produkcji mleka w oborze Zaklad1,,1 ·Doswiadczalnego Koluda Wielka, moz-
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na ujqc nast~pujqco. Koszty kazdej .paszy produkowanej w gospodars-twie 
rolnym zalezq nie tylko od naklad6w bezposrednich oraz obciqzenia kosz
tami o,g6lnymi .przedsi~biorstwa - najwi~·ksze znaczenie ma ilosc i wartosc 
pokarmowa zebranej z jednostki powierzchni masy sprz~tu. Potrzeba ob
nizenia koszt6w og6lnych pro-dukcj i nie wymaga komentarzy - wysokosc 
ich w znacznym stopniu decyduje o oplacalnosci produkcji. Kompresja ko
szt6w bezposrednich na produkcj~ jest r6vvni·ez konieczna, ale yv gr.anicach 
zapew,niaj&cych uzyskanie naj"wyzszej wydajnosci. 

0 wyniku produkc.ii, a wi~c o maksymalnosci zbioru, poza c•zynnika
mi klimatu decyduje odpowiedniosc doboru roslin do warunk6w srodowi
ska, dokladnosc i terminowosc .prac wchodzqcych w zakres uprawy, nawo
zenia, siewu i piel~gnacji, v.rr-eszcie umiej~tnosc przeprowadzenia zbioru 
i jego konserwacji . Trzeba stwierdzic, ze w zakresie zbiorn zielonych ro
slin pastewnych praktyka nasza ma .powazne jeszcz.:e zaniedbania. 

Sprawq decydujqcq o kosztach produkcji mleka jest nie tylko wyso
kosc udzialu w zywieniu pasz produkc.ii gospodarstwa, ale doh6r pasz naj
tanszych. Zielone rosliny p.astewne da.i& z jedno,stki powterzchni nie tylko 
wysokie w por6wnaniu z innymi sprz~ty suchej m.a.sy posiadajqcej cenne 
wlasciwosci pokarn1owe i biolo.giczne, ale s& r6winiez paszami najtanszymi. 
Jak najwi~kszy udzial tych pasz w zywieniu bydla mlecznego, szcz,e.g61nie 

) w okresie zimowym, poza korzystnymi wlasciwos-ciami dla zdrowia zwie
rzqt , ma powaznv wplyw na ksztaltowanie si~ kos.zt6w produkc.ii. Uprawa 
roslin okopowych, najdrozszych z-e wzgl~du na pracochlonnosc, powinna 
byc red ukowana na ko~zysc z,nacznie tanszych zielonek. 

Dob6r zielonek p0-winien byc zgodny z mozliwosciami osiq.gni~-cia naj
wyzsze.i produkcji suchej m.asy, r6wnoczesnie - najwyzszego zbioru z po
wierzchni jednostek pokarmowych i bialka. 

W tym swietle zasadnicz-e- znaczenie ma sprawa uporz&dkow.ania go
spodarki na trwalych uzytkach zielonych. Produkcja ich jest najt.ansza 
i za,p-ewnia pasz~ o naikorzystniejszych wlasciwosciach biologicznych. 
Dlatego tez trwale uzytki zi·elone powinny byc ,podstawq zywienia bydla. 
Nie mnieisze znaczenie m.a.icl dwu- i wieloletnie rosliny .pastewne, j.ak lu
cerna i koniczyna. W z.ielonkach jednorocznych pierwsZienstwo nalezy dac 
konski emu z~bowi , roslinie o bardzo wvsokich wydajnosdach. 

Jak najszersze wykorzystanie produkcji zirelonek z po.z.a plonu .gl-6wne
go iest na;tanszq i naiwlasciwsza forma wykorzystania moiliwosci produk
cyinych ,gospodarstwa , bez zmnie-jsz.ani a w olonie gl6wnym are.alu upraw 
jinnych. Kos.zty produkcii tych zielonek ksztaltujq si~ w por6v, naniu z upr.a
wami w plonie gl6wnym znacznie korzystniej. 

Czynnikiem ostatecznie d,ecvduiacyrn jest umiej~tnosc zywienia. Do
b&r p.asz , wielkosc daw·ek, rozlozenie ich w ciqgu dnia, orzygotowanie pasz 
do sk.armienia - to c.zynniki kszta!towania ,produkcji. Umiej~tnosc ich s:t~
~ow·a,nia v-J praktyce zywieniowei w powa znym stopniu decyduie o mo~h
,Nosci wykäza.ni a przez zwierz~ ,ie,go zdolin0isci :produkcyjnej, kt6r.a lest 
przewa:,nie bardzo duza, w vkr.acza on.a oow.aznie poz.a produkcie wvkazv
w.ana. Otrzvmanie w ,vyniiku organiz.acji gospoda.rsitv.rai i racjonaln0isci iy
wienia produkc,ii maksvm.alnej .stw,arza warunki dla -produkcji taniej. 

CzuiP. sie w obowia7ku podziekow.ac wso6loracowni;kom w :asobar.h 
mgr B. Musiala , me-r J. Taibiszew.skie_i i ob. J. Bilskiego za cennct wsp6l
prac~ _przy uporzqdko,vaniu i obliczeniu m.aterial6w cyfrowy.ch. 


