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• Obecna sytuacja i wyzwania w produkcji mleka

• Badanie i rozwój

• Wdrożenie interaktywnego i innowacyjnego modelu w praktyce -
chronologia



Idea narzędzia EkonMOD w praktyce (video) 

http://madobis-sk.cvzv.sk/hd/?menu=o_video
http://madobis-sk.cvzv.sk/hd/?menu=o_video


Systemy produkcji mleka w Słowacji

Źródło: Zrównoważone systemy hodowli bydła mlecznego w Słowacji (2016)

Wskaźnik Intensywne Ekstensywne Średnio-intensywne

Dzienny koszt żywienia >7 € <4 € 5-6 €

Wielkość stada (krowy 

mleczne)
>200 1-100 <200

Lokalizacja geograficzna południowe niziny górzysta i pagórkowata wyżyny i przedgórza

Zarządzanie żywieniem
całoroczne TMR bazuje 

na kiszonkach

Krowy mleczne i jałówki na 

sezonowych pastwiskach o 

minimalnej ilości paszy 

treściwej

Jałówki na sezonowych 

pastwiskach (dla krów 

mlecznych tylko dodatkowo)

Cel zarządzania
20 kg wydajności 

dziennej w okresie życia

Długi okres produktywności, 

zdrowe krowy, dobra motoryka
Różne kombinacje

Poziom technologiczny
Wysoki poziom 

innowacyjności
Nieskie koszty technologii Różne kombinacje

Przeważająca rasa Holstein Pinzgau, Simmental-Fleckvieh Różne krzyżówki 

Sprzedaż mleka -

obróbka
Przemysłowa

Własne przetwórstwo, 

sprzedaż bezpośrednia
Różne kombinacje



Związek między wiekiem pierwszego wycielenia (Age at First Calfing) 
a wydajnością stad mlecznych krów rasy holsztyńskiej w Słowacji

AFC (dni) Laktacje
Wydajność życiowa 

(kg)

Wydajność za 

laktację (kg)

Wydajność na 

dzień doju(kg)

22 2,31 21 119 9583 14,33

23 2,44 21 847 9259 13,86

24 2,53 22 202 8950 13,29

26 2,54 21 696 8686 12,34

27 2,49 21 559 8551 11,98

29 2,52 20 537 8378 11,05

Źródło: Huba et al, 2017



Zastępowalność dla każdej grupy wiekowej w 
momencie wycielenia w stadzie liczącym 300 krów 

Źródło: własne obliczenia

Uwaga: Całkowita liczba jałówek w stadach o różnej liczebności przy 35-procentowej wymianie 

rocznej dla krów w pierwszej laktacji i 25-procentowej wymianie rocznej dla krów w pozostałych 

etapach laktacji. Inne parametry hodowlane pochodzą z poniższego założenia: 4 % poronień, 100 

% urodzeń krów mlecznych, 5 % śmiertelności cieląt, selekcja cieląt 4 %, 50 % - proporcja 

urodzonych jałówek, selekcja jałówek 20 %, krowy poddane ubojowi, które padły przed usunięciem 

20 %.

Miesiąc 24 26 28 30 32 35

Jałówki zastępcze 170 185 199 213 227 249



⇒
Większa produkcja

Większy zysk

a



„Koszty dzielą się głównie na stałe (koszty niezależne od wielkości produkcji stada) i 
zmienne (koszty związane z poprawą warunków hodowli).“



category of animals Dairy cows Suckler cows Sheep

Author

Daňo et al. 

(2010a)

Boudný 

(2010)

Burianová 

(2011) Poláčiková et al. (2006)

Daňo et al. 

(2010b)

Vláčil 

(2005)

Krupov

á et al. 

(2011c)

Buriano

vá 

(2011)

items of costing formula in relative terms, (%)

purchased feeds and beddings 9,3 13,5 9,3 1,4 3,6 - 3,3 2,3

own feeds and beddings 32 21,1 25,5 23,1 39,2 - 19,6 19,3

feeds and beddings in total 41,3 34,6 34,8 24,5 42,8 28,1 22,9 21,3

medicines and disinfectants - 1,6 1,4 - - - - 0,4

other direct material 3,4 2,6 3,2 2,8 1 3,4 10,7 3,1

repairs and service 1,4 - 1,4 2,3 0,7 3,5 1,1

other direct costs and service - 10,9 6,8 16 - 14,1 - 9,4

other direct primary cost 9,5 - - - 7,7 - 11,7 -

other direct secondary cost 9,6 - - - 9,5 - 13,6 -

labour costs 8,4 19,4 9,6 20,7 7,3 20,5 15,9 23,3

social costs - - 3 - 7,4 - 7,3

depreciation of long-term tangible property 7,2 4,9 6,2 0,8 4,7 3,2 9,7 4,2

depreciation of basic stock, 11 8,6 8,9 17,8 14,2 7,7 5,8 7,9

costs of ancillary activities - 2,9 8,5 - - 5,2 - 4

production overhead, 4,8 3,9 8,4 - 5,3 - 3,2 6,3

management overhead, 3,4 10,6 8 - 5,2 - 3 11,3

costs of overhead costs 8,2 14,5 16,4 17,5 10,5 9,7 6,2 17,6

total costs 100 100 100 100 100 100 100 100

Przegląd poszczególnych pozycji formuły kalkulacji kosztów oraz 
względnego udziału kosztu całkowitego w kategorii (%)

Żródło: Krupová, Z., Michaličková, M., Krupa, E. 2012. Przegląd metodologii obliczania kosztów w odniesieniu do przeżuwaczy na Słowacji. 

Journal of Central European Agriculture, 2012, 13(3), p.426-445 DOI: 10.5513/JCEA01/13.3.1068



„Klasyfikacja kosztów stałych 
i zmiennych jest 
rozpatrywana indywidualnie, 
a ich dokładne 
przyporządkowanie jest 
skomplikowane.“*

* KRUPOVÁ, Z., MICHALIČKOVÁ, M., KRUPA, E. 2012. Przegląd 
metodologii obliczania kosztów w odniesieniu do przeżuwaczy 
na Słowacji. Journal of Central European Agriculture, 2012, 
13(3), p.426-445 DOI: 10.5513/JCEA01/13.3.1068

http://www.fao.org/3/x6931e/X6931E01.htm
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Jaka jest moja 
optymalna struktura 

produkcji?

Różne poziomy dowodów 
analitycznych..

..ale jeden wspólny problem
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analiza 
gospodarstwa

identyfikacja 
możliwości

modelowanie 
kalkulacji

ocena scenariuszy

środki zarządcze
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"Wprowadzenie dostosowanych do potrzeb użytkowników narzędzi wspomagających 
podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania gospodarstwami mleczarskimi w celu usunięcia 
wąskich gardeł, aby zapewnić użytkownikom badania skupione na aspekcie praktycznym.“



Art. 71,72 i 113 są kluczową częścią zintegrowanego podejścia 
wspierającego modernizację, innowacje i przepływ wiedzy oraz stanowią 

jego integralną część



AKIS – Agricultural Knowledge and Innovation Systems in Slovakia 
(Systemy wiedzy i innowacji w rolnictwie w Słowacji)

Rodzaj Infrastruktury Nazwa Miejsce Sektor Właściciel Użytkownik Źródło 

finansowania

Cyfrowa www.agroporadenst

vo.sk

Brak Wszystkie Agroinstitut Nitra i 

Instytut Rozwoju 

Lasów i Edukacji 

Agricultural 

extension and 

food production

Agroinstitut Nitra i 

Instytut Rozwoju 

Lasów i Edukacji 

Miejsca pracy Terminale 

informacyjne

Wszystkie 

regiony i różne 

regiony

Wszystkie cześć Systemu 

Doradztwa 

Rolnictwa

Wszyscy Agroinstitut Nitra i 

Instytut Rozwoju 

Lasów i Edukacji 

Rozmowy Forum doradcze podczas 

targów, 

konferencji, dni 

otwartych

Wszystkie Agroinstitut Nitra i 

Instytut Rozwoju 

Lasów i Edukacji 

Wszyscy Agroinstitut Nitra i 

Instytut Rozwoju 

Lasów i Edukacji 

Spotkanie Na terenie 

całej Słowacji

Wszystkie Instytucje 

badawcze i 

agencje rozwoju 

rolnictwa

Wszyscy -

rolnicy i klienci

Instytucje badawcze 

i agencje rozwoju 

rolnictwa

Sieci Krajowa Sieć 

Obszarów Wiejskich

8 sekretariatów 

regionalnych

Wszystkie częściowo zlecanie 

i zarządzane przez 

Agencję Rozwoju 

Wsi

Wszyscy Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi Republiki 

Słowackiej
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zintegrowanefragmentaryczne

słabe

mocne
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https://is.uniag.sk/auth/lide/clovek.pl?id=1611
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https://t.co/bnfctebKsg
https://t.co/bnfctebKsg
https://spu.fem.uniag.sk/mvd2018/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=60&lang=en
https://spu.fem.uniag.sk/mvd2018/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=60&lang=en
http://agrobiznis.sk/index.php/component/content/article/69/4369-komentar-ekonomika-chovu-v-suvislostiach
http://agrobiznis.sk/index.php/component/content/article/69/4369-komentar-ekonomika-chovu-v-suvislostiach


Uzasadnienie narzędzi platformy mlecznej EkonMOD: 

- lepsze rozumienie dynamiki struktury stada

- racjonalne podejmowanie decyzji uwarunkowanych ekonomicznie 

- skorzystanie z kalkulatora emisji GHG dla gospodarstw rolnych

Podejście to mogłoby przyczynić się do skutecznego wykorzystania 
istniejącej wiedzy naukowej i praktycznej. 



Wiek pierwszego wycielenia (AFC) i okres chowu jałówek (cieląt)

Source: calculations performed by EkonMOD milk tool

Dane 

rzeczywiste Scenariusz „co gdyby" 1 Scenariusz „co gdyby” 2

Liczba krów mlecznych 423 423 423

Ubój (1. laktacja) 36% 36% 36%

Ubój (pozostałe laktacje) 30% 30% 30%

Urodzenia żywe krów mlecznych 95% 95% 95%

Martwe porody 7% 7% 4%

Śmiertelność cieląt 11% 11% 5%

Selekcja cieląt 14% 14% 9%

stosunek narodzonych jałówek 50% 50% 50%

Selekcja jałówek 20% 20% 18%

krowy do uboju, które umierają przed ubojem 20% 20% 20%

AFC (wiek pierwszego wycielenia - dni) 789 days 733 days 733 days

Liczba jałówek potrzebnych do zastępowania 290 269 269

Nadwyżka lub deficyt jałówek zastępczych -31 -21 3



Analiza ekonomiczna – EkonMOD rezultaty I.

Źródło: obliczenia wykonane w narzędziu EkonMOD

Deficyt lub nadwyżka zastępowalnych jałówek

Śmiertelność cieląt

Selekcja jałówek 

porody martwe

Selekcja cieląt

Wyniki ekonomiczne

Dane 

rzeczywiste

Scenariusz „co 

gdyby” 1

Scenariusz „co 

gdyby” 2



EkonMOD milk – Number of heifers needed for replacement

Source: EkonMOD milk screenshot



Analiza – Masa Ciała (BW) a Wiek Pierwszego Wycielenia (AFC)

Źródło: obliczenia wykonane w narzędziu EkonMOD

Dane Co-gdyby scenariusz 3 Co-gdyby scenariusz 4

Masa ciała dojrzałej krowy mlecznej 700 kg 700 kg 700 kg

Cena mleka (prognozowana) 0,28 € 0,28 € 0,28 €

Dzienna produkcja mleka (prognozowana) 18,5 kg 18,5 kg 18,5 kg

Dzienny koszt żywienia krowy 8 € 8 € 8 €

Dzienny koszt żywienia ciężarnej krowy 3,50 € 3,50 € 3,50 €

Wielkość stada 432 432 432

Średnia liczba wycieleń jałówek w roku 172 172 172

Docelowy procent masy ciała dorosłej krowy 85% 85% 85%

Wiek Pierwszego Wycielenia 789 days 733 days 733 days

Masa ciała podczas pierwszego wycielenia 560 kg (80 %) 560 kg (80%) 585 kg (84%)

Docelowy Wiek Pierwszego Wycielenia 733 days 733 days 733 days

Strata /1 krowę -35 € - 25 € - 6 €



Źródło: obliczenia wykonane w narzędziu EkonMOD

Analiza ekonomiczna – EkonMOD wyniki III.



Narzędzie EkonMOD – masa ciała a wiek pierwszego wycielenia moduł autonomiczny

Źródło: zrzut ekranu narzędzia EkonMOD



Emisja Gazów Cieplarnianych w zależności od 
produkcji mleka w roku (w litrach)

Źródło: obliczenia wykonane w narzędziu EkonMOD
Uwaga: Suma emisji metanu stada krów mlecznych w zależności od wielkości produkcji mleka liczone dla stada 
składającego się ze 100 krów 

Średnia produkcja mleka w roku (litry)
3500 4500 5500 6500 7500 8500

Suma emisji metanu (CH4 ton/rok)

23,629 23,759 24,194 24,678 25,510 25,914



Analiza – emisja metanu w zależności od wielkości produkcji mleka

Źródło: obliczenia wykonane w narzędziu EkonMOD

emisja metanu na 1 litr mleka

Suma emisji metanu ze stada  (CH4 ton/rok)



Źródło: obliczenia wykonane w narzędziu EkonMOD

Emisja Gazów Cieplarnianych a zmiany w zarządzaniu gospodarstwem

Parametry zastane zmiana wynik

Waga żywa (kg) + 20 +0,165 (CH4 ton/rok)

Zawartość tłuszczu w mleku (%) -0,2 -0,241 (CH4 ton/rok)

Przerwa na wycielenie (dni) - 25 -0,011 (CH4 ton/rok)

Krowy na pastwisku - 30 -0,201 (CH4 ton/rok)

-0,078 (NH3 ton/rok)

Sezon na pastwisku (dni) - 50 -0,067 (CH4 ton/rok)

-0,043 (NH3 ton/rok)

Obornik od krów utrzymywanych na głębokiej ściółce i 

gnojowica gromadzona w zbiorniku w  stosunku (20:80)
50:50 -0,700 (CH4 ton/rok)

-0,238 (NH3 ton/rok)

+49,5 (N2O kg/rok)

Uwaga: Łączna emisja gazów cieplarnianych z gospodarstwa mleczarskiego - średnia produkcja mleka 8500 litrów/krowa dla 
stada liczącego 100 krów mlecznych 



Kalkulator emisji gazów cieplarnianych (GGE) przez gospodarstwa mleczarskie 

Źródło: zrzut ekranu wykonany w narzędziu 
EkonMOD



Platforma EkonMOD w sposób ciągły 

integruje aplikacje dedykowane hodowli krów 

mlecznych w jedną platformę pod nazwą

Interaktywny model gospodarstwa 

mleczarskiego
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Aplikacja EkonMOD pomaga przewidzieć
ekonomiczne konsekwencje różnych strategii w gospodarstwie.

Wahania rynkowe oznaczają, że "optymalne decyzje" dla poszczególnych 
gospodarstw mlecznych stale się zmieniają. Nawet warunki panujące w 

gospodarstwie szybko się zmieniają.

Aby zapewnić wydajność, hodowcy bydła mlecznego muszą być stale świadomi 
przydatnych dostosowań, których można dokonać.

Dlaczego?
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Podstawy naukowe opracowane we współpracy 
z 30 gospodarstwami mleczarskimi

Regularne spotkania w celu informowania zespołu programistów o 
wszelkich zmianach

Dobrze zaplanowane i zaplanowane podróże w terenie jako niezastąpiona część 
wdrożenia oprogramowania

Interaktywne warsztaty mające na celu przedstawienie nowych pomysłów i 
zapewnienie udoskonaleń

Jak?



Ewaluacja wskaźników produkcji i reprodukcji  – stan zastany

Co możemy ulepszyć i jak to zrobić?

Określenie ram finansowych

Potencjalne skutki ekonomiczne dla każdego z dostępnych wariantów

Działanie!

Powtarzalność procedury
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Koncepcja odtworzenia agroekosystemów górskich przez 
niskoemisyjny system inteligentnej technologii hodowli 
bydła mlecznego 

zaprojektowanie i stworzenie modelowego 
gospodarstwa mleczarskiego z wykorzystaniem 
najnowocześniejszych urządzeń technologicznych i 
pastwisk

zarządzanie transformacją w kierunku robotów 
udojowych i automatycznego żywienia oraz ocena 
możliwych kombinacji wypasu pastwiskowego z 
systemami doju



Szczegółowa i długofalowa współpraca z 
gospodarstwami mleczarskimi - rozwój jest 
przedmiotem rozmów z rolnikami

Wymiana wiedzy dotyczącej hodowli bydła 
mlecznego między Holendrami a Słowakami w 

2014 w Bratysławie

Nagroda Złotego Sierpa w kategorii „Nauka i badania 
naukowe” przyznana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
na międzynarodowej wystawie w 2015 r.



Przedstawienie pomysłu podczas Seminarium EIP-AGRI

‚Rewolucja w danych: nowe modele biznesowe dla sektora

rolniczego’, Sofia (2015)EIP-AGRI Seminar 'Data revolution: emerging 

new business models in the agri-food sector' -

copyright European Commission

EU Agriculture: Food & Farming:
Potrzeba przyjaznego dla użytkownika 
narzędzia wspomagającego podejmowanie 
decyzji stała się w rzeczywistością; teraz 
słowaccy hodowcy bydła mlecznego mogą 
lepiej zarządzać strukturą stada i zmiennością 
rynku! 

Punkt kontaktowy EIP-AGRI:  EkonMOD to inspirujący pomysł



„Osobowość Nauki i Technologii poniżej 35 roku życia”, 
nagroda wręczona przez Martinę Lubyovą, Minister 
Edukacji, Nauki, Badań i Sportu Republiki Słowackiej i 
Sekretarza Generalnego Ministerstwa Mario Schrenkela. 

Prezentacja i dyskusja dotycząca EkonMOD podczas 
festiwalu Agrofilm dla Agricultural Experts Club na 
Słowackim Uniwersytecie Rolniczym

Interaktywny warsztat amerykańsko-słowacki w 
2017 o narzędziu wspierającym w podejmowaniu 

decyzji w nowoczesnych gospodarstwach 
mlecznych w 2017 



Specjalna strona internetowa z zaktualizowanymi 
informacjami na temat cen mleka (obserwacja rynku 
mleka, międzynarodowy handel mlekiem…)

Członek tematycznej grupy roboczej EIT w Słowacji

Source: NRDN SR

Kilka spotkań dwustronnych podczas których zaprezentowano 
pomysł i zaproponowano współpracę





Warsztaty EIP-AGRI ‚Wzmacnianie rolników przyszłości w erze cyfrowej: rola AKIS”
Zrozumienie i dostęp do digitalizacji: czego potrzebują rolnicy



Konferencja MODERNÝ AGROBIZNIS o innowacyjnym wsparciu z nowym CAP



Source: EkonMOD milk screenshot

Aplikacje edukacyjne dla dzieci prezentujące stada Pinzgau podczas 45. 
Międzynarodowej Wystawy Rolniczej  Agrokomplex 2018



Aplikacje edukacyjne dla dzieci prezentujące stada Pinzgau podczas 45. 
Międzynarodowej Wystawy Rolniczej  Agrokomplex 2018
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member of the Knowledge 
Innovation Panel (KIP) of the 
EURAKNOS Horizon 2020 EU 

thematic network

Projekt EUREKA - Łączenie wielopodmiotowych sieci tematycznych jak źródeł wiedzy;
Europejski System Innowacji w Dziedzinie Wiedzy Rolniczej.

showcased as one of the 175  interactive project 
approaches within the EU
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Kontakt:

dr inż. Miroslav Záhradník

Narodowe Centrum Rolnictwa i Żywności 

Instytut Badań Nad Produkcją Zwierzęcą w Nitrze 

Hlohovecká 2, Lužianky 

Słowacja

Tel. ++421 37 6546371 

Mail: miroslav.zahradnik@nppc.sk

Dziękuję!


