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Wstęp

W warunkach niskonakładowego gospodarowania na użytkach zielonych
jedną z racjonalnych form eksploatacji ich runi jest wypas bydła mięsnego [JILG,
BRIEMLE 1993; GOLIŃSKI 1997; NIX 1997; MILIMONKA

i in. 1998; MCINERNEY

2000; TRO-

XLER, JANS 2000]. Ze względów organizacyjnych racjonalne jest jak najdłuższe
utrzymywanie zwierząt na pastwisku w ciągu doby oraz wydłużanie sezonu wypasowego. Taki sposób chowu zwierząt jest najlepszy z żywieniowego punktu widzenia, stanowi przyjazną dla środowiska przyrodniczego technologię produkcji, a
przede wszystkim jest gwarancją uzyskania dobrego jakościowo mięsa [Nix 1997;
MCINERNEY 2000; TROXLER, JANS 2000]. W dobie kryzysu na rynku wołowiny w Pol-

sce interesującą kwestią jest opłacalność tej formy wykorzystania użytków zielo-

nych.

Celem pracy jest ocena efektywności opasu jałówek na ekstensywnym pastwisku zlokalizowanym w obszarze chronionego krajobrazu.
Materiał i metodyka

Badania prowadzono w latach 1998-2000 w Rolniczym Gospodarstwie Doś-

wiadczalnym

w

Brodach

AR

w

Poznaniu

w

warunkach

produkcyjnych.

Na

pastwisku o powierzchni 42,4 ha położonym w otulinie Rezerwatu im..B. Papiego, prowadzono w okresie wegetacyjnym wypas jałówek negatywnie ocenionych
podczas selekcji na użytkowanie młeczne. Zwierzęta kupowano w pierwszej połowie maja i sprzedawano po zakończeniu sezonu pastwiskowego. Zielonka pastwiskowa stanowiła dla nich wyłączną paszę. Wypas prowadzono systemem kwaterowym, wykorzystując do dzielenia pastwiska ogrodzenia stałe i przenośne. Jałówki
rasy nizinnej czarno-białej wypasano na sześciu kwaterach o zbliżonej wielkości.
W ciągu dnia dwukrotnie dowożono zwierzętom wodę. Na okólniku z wiatą, w
których jałówki przebywały w ciągu nocy, podawano im także słomę na zakładkę
oraz dodatki mineralne. Obsługą stada zajmowała się jedna osoba, średnio 4
godziny dziennie.
Pastwisko zlokalizowano na glebie murszowej (pH w KCI — 6,5; N ogólny
- 6,8 gkg!; P — 232 mgkg!; K - 168 mgkg!; Mg — 47 mg'kg-!). Założono je
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w roku 1988 metodą pełnej uprawy. Wysiano wówczas mieszankę o następującym
sktadzie: Bromus inermis Leyss. 10%, Dactylis glomerata L. 10%, Festuca pratensis
Hups.

15%, Lolium perenne

L. 20%, Phleum pratense

L. 15%, Poa pratensis

L.

20%, Trifolium repens L. 10%. W latach 1993 i 1998 na pastwisku wykonano sposobem tradycyjnym podsiew koniczyną białą w ilości 3 kg'ha-!. W ostatnich latach
nawożenie mineralne ograniczono do podania w okresie. wiosny pod pierwszy
odrost dawki 50 kgrha-! azotu.
Skład botaniczny runi oznaczano metodą punktową [LEvY 1933]. Produkcyjność pastwiska wyceniono metodą zootechniczną [FILIPEK 1983]. Przyrosty zwierząt określano poprzez ważenie przed i po zakończeniu sezonu pastwiskowego.
Analizę ekonomiczną efektywności opasu jałówek przeprowadzono na bazie cen
z pierwszego kwartału 2001 roku, przyjmujac cenę zakupu i sprzedaży na jednakowym, interwencyjnym poziomie — 3,08 PLN-kg-!. W analizie zastosowano metodę obliczania kosztów całkowitych i wskaźników opłacalności technołogicznej
podawaną przez STRÓBLA [1987]. Uwzględnione w niej elementy kosztów bezpośrednich i stałych, zarówno w odniesieniu do użytkowania pastwiska, jak i opasu

jałówek, scharakteryzowano w innej pracy [GoLIŃski 1995].
Wyniki i dyskusja

Zmiany w składzie botanicznym runi w okresie badań przedstawiono na
rysunku 1. Dominantę runi stanowiła Poa pratensis, zwiększając swój udział

z 32,4%

w roku

1998

do 43,8%

w ostatnim

roku badań.

Inne

gatunki wysiane

w mieszance występowały w runi w niewielkiej ilości — średnio 6,3%. W latach
badań odnotowano znaczny udział Trifolium repens w zakresie 10,8-18,6%.
W runi pastwiska wyróżniały się ponadto Agropyron repens (L.) PB., Festuca

rubra L. i Turaxacum

składzie botanicznym.
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Zmiany sktadu botanicznego runi pastwiska w kolejnych latach uzytkowania
Changes in botanical composition of pasture sward in succesive years of the
utilization

Produkcyjność pastwiska w poszczególnych latach badań była podobna
i wahała się w wąskim zakresie 4,641—5,083 t s.m. z hektara. Stanowiła ona efekt

EFEKTYWNOŚĆ OPASU JAŁÓWEK ...

67

naturalnego potencjału plonotwórczego siedliska, wzbogacanego corocznie dawką
50 kgrha-! azotu podawanego wiosną w nawozach mineralnych. Na produkcyjność
pastwiska składały się efekty wypasu jałówek w sezonie pastwiskowym oraz plon
runi zebrany wiosną z tytułu nadwyżki paszy na kwaterach. Proporcje tych elementów w poszczególnych latach były jednak zróżnicowane. W roku 1998 pasące

się zwierzęta z całkowitego plonu runi pastwiskowej wykorzystywały 3,990 t-ha-!
s.m., w 1999 — 3,662 t'ha"! s.m., a w 2000 — 4,111 t*ha-! s.m.

Charakterystykę uwarunkowań technicznych i ekonomicznych wypasu jałówek na pastwisku zamieszczono w tabeli 1. Konsekwencją różnej ilości zwierząt
wypasanych oraz Średniej masy jałówek przed sezonem i po jego zakończeniu

była zróżnicowana obsada pastwiska w zakresie 1,84—2,31 SD:ha-t. W latach
badań średnie dzienne przyrosty żywca wahały się od 596 g w roku 1999 do 754 g
w roku 1998.
Tabela 1; Table 1
Dane charakteryzujące produkcję żywca wołowego
na ekstensywnym pastwisku
Characteristics of beef production on an extensive pasture
Wyszczególnienie
Item
Liczba jałówek w stadzie
Number of heifers in the herd
Masa jałówki przy zakupie
Buying weight of heifers
Masa jałówki przy sprzedaży
Selling weight of heifers
Długość sezonu pastwiskowego
Grazing period
Przyrosty dzienne
Daily gains
Obsada pastwiska

Stocking rate

Zapotrzebowanie robocizny

Labour requirement
Robocizna zaangażowana w produkcję
Labour engaged in production
Przeciętny kapitał zaangażowany w produkcję
Average capital engaged in production

Jednostka
Unit

1998

1999

2000

szt.
heads
kg

126

120

133

281

271

296

kg

422

380

439

dni
days
5

187

183

196

754

596

730

SD:ha"!

2,09

1.84

2,31

rbhrszt.-!

5,9

6,1

5,9

743

732

785

LU-ha"!
Th-heads“!
rbh
№
PLN

111550 | 102662 |

123753

Zróżnicowane w latach badań były również efekty produkcji żywca w odniesieniu do poszczególnych czynników produkcji (tab. 2). Najwyższą produktywność, w przeliczeniu na jednostkę powierzchni pastwiska oraz pracy, uzyskano w
roku 2000, odpowiednio 448,5 kg żywca z hektara i 24,2 kg żywca z roboczogodziny. Natomiast największy efekt opasu jałówek w stosunku do 100 PLN zaangażowanego w produkcję kapitału osiągnięto w roku 1998 — 15,9 kg żywca. Najniższe wskaźniki odnotowano w roku 1999. Podobnie kształtowała się produktywność wyrażona w wartościach pieniężnych. W odniesieniu do pastwiska i pracy
najlepsze rezultaty uzyskano w roku 2000, odpowiednio 1381,6 PLN'ha" i 74,6
PLN='rbh"', a w przypadku kapitału, w roku 1998 - 49,1 PLN-100 PLN“.
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Tabela 2; Table 2
Produktywność czynników produkcji na ekstensywnym

pastwisku

Productivity of production inputs on extensive pasture

Czynnik produkcji

Jednostka

Production factor

Unit

e

1028

нЕ

kg-ha-!
kg'rbh-'; kg:lh"

419,0
23,9

308,5
17,9

448,6
24,2

zł-ha”!; PLN'ha"!
ztrbh-!; PLN-Ih-!

1290,5
73,6

950,2
55,0

1381,6
74,6

Żywiec wołowy; Beef
Pastwisko; Pasture
Praca; Labour

Kapitał; Capital

kg:100 PLN='

15,9

12,7

15,4

Pieniądze; Money
Pastwisko; Pasture
Praca; Labour

Kapitał; Capital

PLN:100 PLN-'

49,1

39,2

47,3

W ekonomicznej ocenie efektywności opasu jałówek na pastwisku ważniejsze od produktywności są inne wskaźniki [STRÓBEL 1987; GOLIŃSKI 1997; MCINERNEY 2000]. Jednym z nich jest nadwyżka bezpośrednia, która w odniesieniu do
średniej sztuki fizycznej osiągnęła największą wartość w roku 2000 — 415 PLN.
Podobną

wielkość

uzyskano

w roku

1998

- 409

PLN,

natomiast

zdecydowanie

niższą w roku 1999 — 313 PLN. Duże zróżnicowanie wystąpiło także w przypadku
wynagrodzenia poszczególnych czynników produkcji w latach badań (tab. 3). Uzyskane dane wskazują, że najlepszą efektywność opasu jałówek osiągnięto w latach
1998 i 2000, przy czym wynagrodzenie powierzchni pastwiska i pracy w odniesieniu do sztuki fizycznej było najwyższe w roku 2000 — odpowiednio 618, PLN'ha-!
i 49,1 PLN'ha"!, a wynagrodzenie kapitału zaangażowanego w produkcję żywca

wołowego — w roku 1998 (33,4 PLN:100 PLN~).

Tabela 3; Table 3
Wynagrodzenie czynników produkcji żywca wołowego na ekstensywnym pastwisku
Return of beef production factors on extensive pasture
Czynnik produkcji

Jednostka

Production factor

Pastwisko; Pasture
Praca; Labour

Kapitał; Capital

Unit

1328

eee

a

PLN'ha"!
PLN-rbh-!; PLN'lh-!

613,2
48,7

374,2
33,0

618,8
49,1

PLN-100 PLN-!

33,4

23,5

31,6

Opłacalność opasu jałówek na pastwisku najlepiej odzwierciedla relacja
wartości progowych do rynkowych cen żywca wołowego [STRÓBEL 1987; NIX 1997;
MCINERNEY 2000]. Jak się okazało, próg opłacalności produkcji, jak i próg zysku,
znacznie różniły się w poszczególnych latach badań. W roku 1998 kształtowały się
one, odpowiednio,

na poziomie

2,30 i 2,51 PLN'kg-', w 1999 roku — 2,46 i 2,69

PLN'kg*', a w 2000 roku — 2,33 i 2,53 PLN'kg-'. W stosunku do obowiązującej
ceny interwencyjnej

na wołowinę

na poziomie

3,08 PLN*kg"!

należy uznać pro-

dukcję żywca w warunkach wypasu jałówek na ekstensywnym pastwisku jako ekonomicznie efektywną gałąź produkcji zwierzęcej.

Jak już wspomniano, na wartości progowe ogromny wpływ mają uzyskiwane

przyrosty pasących się zwierząt [Nix 1997; MCINERNEY 2000]. W tym celu przeprowadzono analizę zależności wartości progowych od dziennych przyrostów wypasa-
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nych jałówek na tle interwencyjnej i krytycznej ceny żywca w skupie. Jak się okazuje, interwencyjna cena skupu przy bardzo niskich kosztach produkcji żywca
wołowego na ekstensywnym pastwisku i stosunkowo dobrych przyrostach, gwarantuje uzyskanie zadowalającej opłacalności (rys. 2). Jednakże nawet niewielkie
obniżenie ceny zbytu spowoduje drastyczne pogorszenie opłacalności produkcji
wołowiny. W warunkach konieczności sprzedaży jałówek w cenie krytycznej —
2,20 PLN'kg-', występującej na wielkopolskim rynku na początku 2001 roku, opas
jałówek na pastwisku okazuje się całkowicie nieopłacalny, nawet w warunkach
uzyskiwania rekordowych przyrostów zwierząt.
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Zależność wartości progowych (PLN'kg"') od dziennych przyrostów jałówek
Dependence of profitability thresholds (PLN-kg”) on daily gains of the heifers

Wnioski
Ekstensywne pastwisko pozwala na uzyskanie dobrych efektów opasu jałówek, które wyrażone dziennymi przyrostami zwierząt kształtowały się w zakresie 596-754 g. Warunkiem osiągnięcia lepszej efektywności produkcji
żywca wołowego jest odpowiednie dopasowanie obsady zwierząt do potencjału plonotwórczego siedliska.
W odniesieniu do interwencyjnej ceny skupu wołowiny na poziomie 3,08
PLN za kg żywca wołowego, opas jałówek na ekstensywnym pastwisku był
opłacalny, nawet w przypadku niskich przyrostów zwierząt. Obniżenie ceny
skupu powoduje jednak drastyczne pogorszenie efektywności ekonomicznej
tej technologii.
Wypas jałówek należy uznać za ekonomicznie uzasadnioną i optymalną
ze względów ekologicznych formę wykorzystania użytków zielonych położonych w rejonach prawnie chronionych.
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Streszczenie

W latach 1998-2000 na pastwisku położonym w otulinie Rezerwatu im. B.
Papiego w RGD Brody AR w Poznaniu prowadzono badania nad efektywnością
opasu jałówek negatywnie ocenionych podczas selekcji na użytkowanie mleczne.
Zielonka pastwiskowa stanowiła wyłączną paszę dla zwierząt. Prowadzono wypas
na sześciu kwaterach. W trakcie sezonu pastwiskowego o długości 183-196 dni
uzyskano dzienne przyrosty zwierząt w zakresie 596-754 g. W odniesieniu do
interwencyjnej ceny skupu wołowiny (3,08 PLN-kg~), opas jalowek na ekstensywnym pastwisku był opłacalny, nawet w przypadku niskich przyrostów zwierząt.
Stwierdzenie to odnosi się głównie do wynagrodzenia poszczególnych czynriików
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produkcji: powierzchni pastwiska (374-619 PLN'ha"), pracy (33-49 PLN:rbh"') i
kapitału (24-33 PLN'100 PLN=t). O efektywności produkcji żywca wołowego
decyduje w największym stopniu cena skupu, której spadek powoduje drastyczne
pogorszenie wskaźników opłacalności. Warunkiem osiągnięcia lepszej efektywności produkcji żywca wołowego jest odpowiednie dopasowanie obsady zwierząt
do potencjału płonotwórczego siedliska. Wypas jałówek należy uznać za ekonomicznie uzasadnioną i optymalną ze względów ekologicznych formę wykorzystania użytków zielonych położonych w rejonach prawnie chronionych.
EFFECTIVENESS OF HEIFER FATTENING
ON AN EXTENSIVE PASTURE
Piotr Goliński, Józef Biniaś

Department of Grassland Sciences, Agricultural University, Poznań
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Summary

The experiments were carried out in 1998-2000 on fattening effectiveness
of the heifers, earlier negatively evaluated during selection for milk performance.
The experiment was conducted on a pasture situated in the protection zone of
the B. Papi Reservation, on Brody experimental farm, belonging to the
Agricultural University of Poznari. Pasture forage was the only feed fed to experimental animals. Heifers were pastured on six paddocks. During pasturing
season lasting 183-196 days, the daily gains of animal body weight ranged from
596 to 754 g. Bearing in mind the subsidized purchase price of beef (3.08
PLN kg“), the fattening of heifers on extensive pastures was profitable even at
relalively low weight gains of the animals. This refers primarily to the return of
individual production factors: pasture area (374-619 PLN-ha"); labour (33-49
PLN'lh-') and capital (24-33 PLN-100 PLN~). Beef production efficiency is most
affected by the purchase price as its drop results in a dramatic deterioration of
profitability indices. Better production effectiveness of beef depends on the proper adjustment of animal stocking rate to the site yield-forming potentials.
Heifer pasturing may be treated as an economically justified and ecologically
optimal of utilizaton form of grasslands situated on the areas protected by law.
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