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czyn nik eko no micz ny. Kon ku ren cyj ne ce ny ofe -

ro wa ne za mle ko su ro we stwa rza jà za kła dom

sprzy ja jà ce wa run ki do po zy ski wa nia no wych

do staw ców mle ka w te re nie. Jed no cze Ênie,

w po szu ki wa niu no wych do staw ców nie ba ga -

tel nà ro l´ peł ni iloÊç mle ka mo˝ li we go do od bio -

ru jed no ra zo wo z go spo dar stwa. Wzrost tej ilo -

Êci uza sad nia po zy ski wa nie i trans port mle ka

z go spo darstw po ło ̋ o nych w wi´k szej od le gło -

Êci od za kła du prze twór cze go. 

Nie ba ga tel ne zna cze nie ma w tym przy pad -

ku rów nie˝ od po wied nia or ga ni za cja pra cy au -

Wdro ̋ e nie sys te mu sku pu ba zu jà ce go

na wy ko rzy sta niu au to cy stern do bez po Êred -

nie go od bio ru mle ka od pro du cen tów jest uza -

sad nio ne sze re giem prze sła nek. Naj wa˝ niej szà

z nich jest uprosz cze nie or ga ni za cji sku pu mle -

ka w efek cie po mi ni´ cia po Êred nich ogniw, ja -

ki mi by ły zlew nie i współ pra cu jà cy wo za cy (do -

staw cy zbio ro wi). Ta kie uprosz cze nie prze kła da

si´ na znacz ne oszcz´d no Êci dla za kła dów

mle czar skich, któ re za miast po no sze nia kosz -

tów zwià za nych z utrzy ma niem kil ku lub kil ku -

na stu punk tów sku pu, ob słu gu jà cych je osób

i Êrod ków trans por to wych prze zna czajà znacz -

nie ni˝ sze na kła dy fi nan so we na pra c´ spe cja -

li stycz nych au to cy stern. Obok oszcz´d no Êci fi -

nan so wych szcze gól nie istot ne jest rów nie˝ to,

˝e w wy ni ku uprosz cze nia or ga ni za cji sku pu,

ogra ni cza si´ cz´ sto tli woÊç prze le wa nia mle ka

mi´ dzy na czy nia mi (kon wia mi, zbior ni ka mi), co

z ko lei zmniej sza ry zy ko do dat ko we go za nie -

czysz cze nia i po gor sze nia ja ko Êci su row ca. Po -

mi ni´ cie po Êred nich ogniw, ja ki mi sà wo za cy

i punk ty sku pu uła twia te˝ za cho wa nie łaƒ cu -

cha chłod ni cze go, tak istot ne go dla utrzy ma nia

od po wied niej ja ko Êci mle ka do star cza ne go

do prze twór stwa.

Z au to cy ster nà… bli ̋ ej do -
staw cy 

Opar cie sys te mu sku pu mle ka na sto so wa niu

au to cy stern uła twia po szcze gól nym za kła dom

na wià zy wa nie współ pra cy z pro du cen ta mi mle -

ka ze znacz nie bar dziej od le głych te re nów, ni˝

by∏o to w przy pad ku roz wià zaƒ or ga ni za cyj nych

z punk ta mi sku pu. Po szu ki wa nie no wych ob -

sza rów za opa trze nia i wy ni ka jà ca stàd kon ku -

ren cja o su ro wiec sà zresz tà uza sad nio ne. Gdy

w la tach 90. na stà pił dra ma tycz ny spa dek ilo Êci

pro du ko wa ne go w kra ju mle ka, po szcze gól ne

za kła dy prze twór cze, w ce lu utrzy ma nia do tych -

cza so we go po zio mu pro duk cji zo sta ły zmu szo -

ne do po szu ki wa nia no wych do staw ców mle ka,

nie jed no krot nie w bar dzo od da lo nych re gio -

nach pro duk cji. Jesz cze do nie daw na trud no

by ło so bie wy obra ziç sy tu acj´, by sà sia du jà cy

ze so bà w jed nej osa dzie wła Êci cie le go spo -

darstw mlecz nych od da wa li su ro wiec do ró˝ -

nych za kła dów. Tym cza sem obecnie ta kie przy -

pad ki nie sà ju˝ rzad ko Êcià, co w znacz nym

stop niu sta ło si´ mo˝ li we dzi´ ki u˝yt ko wa niu

au to cy stern i spraw no Êci do tar cia na wet

do znacz nie od da lo nych do staw ców. Głów nym

kry te rium mo ty wu jà cym do staw ców do współ -

pra cy z okre Êlo nym od bior cà mle ka jest na ogół

Dr inż. Marek Gaworski
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, SGGW

Gdy na początku lat 90. podjęto w Polsce stosowanie
autocystern do bezpośredniego odbioru i transportu mleka
od producentów powsta∏ nowy rozdział w procesie
doskonalenia systemu gospodarki mleczarskiej.
W rozdziale tym jest miejsce na wysoką jakość mleka,
automatyzację, wydajność, oszczędności i szereg korzyści
stanowiących o perspektywicznym rozwoju mleczarstwa. 
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organizacji skupu mleka 
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to cy stern, a kon kret nie od biór mle ka z go spo -

darstw co dru gi, a w nie któ rych re gio nach na -

wet co trze ci dzieƒ. Ob słu ga pro du cen tów mle -

ka co dwa -trzy dni prze kła da si´ na ob ni ̋ e nie

jed nost ko wych kosz tów sku pu, w efek cie wi´k -

szych ilo Êci od bie ra ne go jed no ra zo wo mle ka

z go spo darstw i ogra ni cze nia cz´ sto tli wo Êci

po ko ny wa nia tych sa mych tras w te re nie. 

Au to cy ster ny; po zy tyw ne
od dzia ły wa nie 

Wpro wa dze nie dzi´ ki au to cy ster nom or ga ni -

za cji od bio ru mle ka co dwa -trzy dni ma jesz cze

je den, nie zwy kle wa˝ ny aspekt prak tycz ny. Ta -

kie roz wià za nie or ga ni za cyj ne wy mu sza wy po -

sa ̋ e nie go spo dar stwa w schła dzal ni ki do mle -

ka, co oczy wi Êcie prze kła da si´ na speł nia nie

stan dar dów do ty czà cych tem pe ra tu ry su row ca

od sta wia ne go do sku pu. 

Ko niecz noÊç prze cho wy wa nia mle ka w go -

spo dar stwie ma tak ̋ e
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in ny, war to Êcio wy wy dêwi´k. Dłu˝ sze jed no ra -

zo we prze cho wy wa nie mle ka mo ty wu je do wy -

po sa ̋ a nia go spo darstw w wy so kiej spraw no Êci

sprz´t do schła dza nia, a wi´c ta ki, któ ry b´ dzie

ge ne ro wał mo˝ li wie naj ni˝ sze kosz ty u˝yt ko wa -

nia. Wy so koÊç po no szo nych kosz tów jest w tej

sy tu acji wy pad ko wà zu ̋ y cia ener gii elek trycz -

nej do za si la nia schła dzal ni ków. Po szu ki wa nie

ener go osz cz´d nych roz wià zaƒ sta je si´ tym

sa mym kry te rium do bo ru co raz no wo cze Êniej -

szych urzà dzeƒ schła dza jà cych w go spo dar -

stwach mlecz nych. Do roz wià zaƒ sprzy ja jà cych

mi ni ma li zo wa niu kosz tów zwià za nych z dłu go -

trwa łym prze cho wy wa niem mle ka za li cza si´

sto so wa nie schła dzal ni ków zbior ni ko wych.

IloÊç ener gii elek trycz nej zu ̋ y wa nej przez te

schła dzal ni ki wy no si ok. 0,015-0,025 kWh/l

i jest to ok. 2-3-krot nie mniej w po rów na niu ze

schła dzal ni ka mi kon wio wy mi, któ re by ły roz po -

PRO-WAM w Ko sza li nie jest

czo ło wym pro du cen tem

urzà dzeƒ dla sze ro ko po j´ te -

go prze my słu spo ̋ yw cze go.

Pro fil pro duk cyj ny fir my

obej mu je: au to cy ster ny

do sku pu mle ka, cy ster ny – na cze py spo ̋ yw cze,

cysterny do wody, tan ko si lo sy ma ga zy no we, zbior -

ni ki pro ce so we i fer men ta cyj ne oraz sta cje my cia

CIP. Dys po nu je my ze spo łem wy kwa li fi ko wa nych

pra cow ni ków ma jà cych spe cja li stycz nà wie dz´

i wie lo let nie do Êwiad cze nie w kon stru owa niu i pro -

duk cji z wy so ko ga tun ko wej sta li kwa so od por nej

zbior ni ków oraz cy stern. Re ali zu je my po nad to nie -

stan dar do we in dy wi du al ne zle ce nia pro duk cyj ne

wdra ̋ a ne we dług pro jek tów klien ta lub wła snych.

Wpro wa dza my wszel kie go ro dza ju in no wa cje do na -

szej ofer ty, by jà uatrak cyj niç. 

Na si klien ci spo Êród sze ro kie go wa chla rza ofert

wy bie ra jà na szà kie ru jàc si´ m.in. uni wer sal no Êcià

ofer ty, tzn. wy ko nu je my au to cy ster ny o do wol nej

po jem no Êci z mon ta ̋ em na do wol nym do st´p nym

na ryn ku pod wo ziu sa mo cho du ci´ ̋ a ro we go. Na -

sze cy ster ny mo gà byç wy po sa ̋ o ne w urzà dze nia

od bior cze do mle ka, naj cz´ Êciej ste ro wa ne apa ra -

tu rà po mia ro wà. Ja ko je dy na fir ma na ryn ku opra -

co wa li Êmy wła sny kom pu ter PK -3, roz wià zu jà cy

pro blem trans mi sji da nych w naj prost szy spo sób

– za po mo cà po wszech nie do st´p nych no Êni ków

pa mi´ ci „pen dri ve” USB. 

Je ste Êmy rów nie˝ in no wa to ra mi w opra co wa niu

bar dzo do kład ne go sys te mu iden ty fi ka cji do staw -

ców za po mo cà sys te mu GPS, umo˝ li wia jà ce go

do kład noÊç od czy ta nia po zy cji do 4 m. Urzà dze nia

do st´p ne na ryn ku umo˝ li wia jà iden ty fi ka cj´ z do -

kład no Êcià do 50 m. Po nad to za pew nia my: wy so -

kà ja koÊç wy ko na nych wy ro bów, spraw ny ser wis

(do je˝ d˝a my do sie dzi by klien ta), do bre wa run ki

gwa ran cyj ne oraz atrak cyj nà ce n´ pro duk tów.

Marek Las, Prezes Zarządu Spółki PRO-WAM

wszech nio ne głów nie w go spo dar stwach o sto -

sun ko wo nie wiel kiej ska li pro duk cji. 

Gdy au to cy ster na
nie mo ̋ e do je chaç…

… to i na ta kà oko licz noÊç sà przy sto so wa ne

od po wied nie roz wià za nia, a za li cza si´ do nich

wy ko rzy sta nie mo bil nych schła dzal ni ków nur -

ni ko wych, przy sto so wa nych nie tyl ko do ozi´ -

bia nia mle ka, ale i je go prze miesz cza nia na do -

wol ne od le gło Êci po za gre ga to wa niu np. z cià -

gni kiem. Je Êli za tem au to cy ster na nie jest

w sta nie do je chaç do schła dzal ni ka, to schła -

dzal nik mo ̋ e do je chaç do au to cy ster ny. 

W tym miej scu na su wa si´ py ta nie: dla cze go

au to cy ster na, po mi mo wy po sa ̋ e nia go spo dar -

stwa w sta cjo nar ny schła dzal nik oraz od po -

wied nio du ̋ e go wo lu me nu od sta wia ne go jed -

no ra zo wo mle ka nie jest w sta nie bez po Êred nio

Utrzymanie dojazdowej drogi do gospodarstwa w nale˝ytym stanie,

szczególnie w okresie wiosennych bàdê jesiennych roztopów mo˝e byç dla

wielu producentów mleka znaczàcym wyzwaniem. Istotne jest równie˝

przygotowanie odpowiednio du˝ego placu przeznaczonego na podjazd pod

budynek ze sch∏adzalnikiem i zawracanie pojazdu po odebraniu mleka.

Przyk∏adowo, autocysterny o du˝ej pojemnoÊci (powy˝ej 40 tys. litrów

mleka), a do takich zalicza si´ pojazdy obs∏ugujàce gospodarstwa mleczne

w Kanadzie wyró˝niajà si´ minimalnym promieniem skr´tu wynoszàcym

ponad 25 metrów. Dlatego nie przez przypadek w perspektywiczny rozwój

gospodarstw mlecznych trzeba wpisaç sieç dróg dojazdowych jak

i infrastruktury obejÊcia, w której powinno si´ równie˝ znaleêç miejsce dla

autocysterny, z uwzgl´dnieniem jej funkcji roboczych.
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ob słu ̋ yç go spo dar stwa? Od po wiedê jest pro -

sta: trze ba speł niç co naj mniej je den klu czo wy

wa ru nek, któ rym jest przy go to wa nie dro gi do -

jaz do wej do go spo dar stwa i to w ta ki spo sób,

aby mo gła po niej bez piecz nie prze je chaç au -

to cy ster na. Stwier dze nie „bez piecz nie” nie jest

w tym miej scu przy pad ko we. Ma sa u˝yt ko wa -

nych w na szych wa run kach au to cy stern prze -

kra cza nie jed no krot nie kil ka na Êcie ton, a w nie -

któ rych kra jach (np. w Ka na dzie) mo ̋ e do cho -

dziç do 60 ton i wi´ cej. 

Au to cy ster na: ba rie ra
chro nià ca od bior ców
przed… 

… mle kiem su ro wym niespeł nia jà cym pod -

sta wo wych stan dar dów ja ko Êci. Au to cy ster ny,

dzi´ ki za in sta lo wa niu czuj ni ków tem pe ra tu ry

i kwa so wo Êci w ukła dzie po bie ra nia mle ka sta -

no wià klu czo we ogni wo w do pusz cze niu

do dal sze go ob ro tu je dy nie te go su row ca, któ -

ry od po wia da szcze gó ło wym wy ma ga niom

norm. A te sà jed no znacz ne: tem pe ra tu ra mle -

ka od bie ra ne go od do staw cy co dzien nie nie

po win na prze kra czaç 8°C, zaÊ gdy mle ko nie

jest od bie ra ne co dzien nie je go tem pe ra tu ra po -

win na wy no siç 6°C lub mniej. 

Roz po wszech nio ny jesz cze kil ka na Êcie lat

te mu na sze ro kà ska l´ od biór mle ka za po Êred -

nic twem zlew ni miał t´ ce ch´, ˝e od da niu mle -

ka z po ran ne go udo ju, je Êli na wet nie zo sta ło

schło dzo ne przed prze ka za niem do punk tu

sku pu, nie to wa rzy szy ły na ogół ja kie kol wiek

kon se kwen cje dla pro du cen tów. Nie ste ty, od -

by wa ło si´ to cz´ sto ze szko dà dla dal sze go

pro ce su prze twa rza nia mle ka i rów no cze Ênie

dla wszyst kich kon su men tów, je Êli zlew nia nie

by ła wy po sa ̋ o na w zbior nik przy sto so wa ny

do schła dza nia przyj mo wa ne go su row ca. Au to -

cy ster na i jej po ten cjal ne wy po sa ̋ e nie sta ły si´

tym sa mym sku tecz nà ba rie rà przed po zy ski -

wa niem mle ka su ro we go niespeł nia jà ce go

pod sta wo wych wy ma gaƒ norm. 

Kosz ty trans por tu mle ka 
Wie le in te re su jà cych in for ma cji do ty czà cych

trans por tu mle ka w Pol sce i w in nych kra jach

mo˝ na zna leêç w ra por tach Mi´ dzy na ro do wej

Fe de ra cji Mle czar skiej (FIL -IDF). Do wa˝ nych

in for ma cji za li cza si´ cho cia˝ by to, kto jest od -

po wie dzial ny za trans port mle ka, kto i w ja kim

za kre sie po no si kosz ty trans por tu mle ka do za -

kła dów, a tak ̋ e jak roz wià zu je si´ pro ble my

schła dza nia mle ka w po wià za niu z obo wià zu jà -

cy mi w tym za kre sie stan dar da mi (ogra ni cze -

nia mi tem pe ra tu ry mle ka przyj mo wa ne go

w sku pie). 

W wi´k szo Êci kra jów za od biór i prze wóz

mle ka od po wie dzial ny jest za kład prze twór czy

dys po nu jà cy wła snà, cz´ sto zró˝ ni co wa nà

pod wzgl´ dem wiel ko Êci po jaz dów flo tà trans -

por to wà. Sà jed nak i ta kie re gio ny, w tym rów -

nie˝ w Eu ro pie, gdzie za trans port mle ka od po -

wie dzial ny jest sam pro du cent. Sta no wi to do -

dat ko we ob cià ̋ e nie fi nan so we i zwi´k sza obo -

wiàz ki w za kre sie do sta wy su row ca do prze twa -

rza nia. W nie któ rych kra jach dzia ła jà rów nie˝

z po wo dze niem nie za le˝ ne fir my, dla któ rych

Êwiad cze nie usług trans por to wych (mi´ dzy

pro du cen ta mi a prze twór ca mi mle ka) sta no wi

for m´ za rob ko wa nia. 

In te re su jà cym aspek tem sà spo so by okre -

Êla nia kosz tów trans por tu mle ka. Naj cz´ Êciej

sto so wa nà me to dà roz li cza nia kosz tów jest

sys tem po trà ceƒ od pod sta wo wej ce ny mle ka

pła co nej pro du cen tom w sku pie. Po trà ce nia te

mo gà mieç jed nak ró˝ ne płasz czy zny od nie sie -

nia. Przy kła do wo, w Ka na dzie, Ho lan dii i nie -

któ rych re gio nach Da nii ob li cze nio wà kwo t´

za trans port od no si si´ do ki lo gra ma lub li tra

prze wie zio ne go mle ka. W nie któ rych kra jach

afry kaƒ skich (co jest nie wàt pli wie cie ka wost kà)

kosz ty ob li cza ne sà od po wied nio wed∏ug po ko -

na nej tra sy, co z pew no Êcià mo gà uza sad niaç

wa run ki kli ma tycz ne stre fy pod zwrot ni ko wej,

gdzie pro wa dzo na jest zwóz ka mle ka. Po dob -

ny sys tem, ró˝ ni cu jà cy kosz ty trans por tu

wed∏ug od le gło Êci dzie là cej do staw ców i za -

kład prze twór czy, ale w po wià za niu z po ten cja -

łem pro duk cyj nym go spo darstw jest rów nie˝

sto so wa ny w nie któ rych cz´ Êciach Eu ro py.

W Bel gii, w Ir lan dii i cz´ Êcio wo w Da nii po trà ce -
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nia za trans port mle ka wy zna cza si´ z ko lei

ogól nie w sto sun ku do po je dyn cze go ła dun ku

ode bra ne go z go spo dar stwa. 

Au to cy ster ny… w wie lu
kra jach Êwia ta 

Au to cy ster no wy sys tem sku pu mle ka jest

roz po wszech nio ny w wie lu kra jach Êwia ta. Mle -

czar ska ba za su row co wa w po szcze gól nych

paƒstwach wy ka zu je jed nak znacz ne zró˝ ni co -

wa nie, co nie po zo sta je bez wpły wu na efek -

tyw noÊç wy ko rzy sta nia spe cja li stycz nych po -

jaz dów do bez po Êred nie go od bio ru mle ka

od pro du cen tów, ich pa ra me try u˝yt ko we,

a tak ̋ e funk cjo nal noÊç wy po sa ̋ e nia. Wy st´ pu -

jà ce w tym za kre sie ró˝ ni ce mo˝ na przed sta wiç

na przy kła dzie au to cy stern u˝yt ko wa nych

w Pol sce i Ka na dzie. 

Au to cy ster ny sto so wa ne w Pol sce cha rak te -

ry zu jà si´ znacz nie bar dziej zło ̋ o nà bu do wà,

w po rów na niu z po jaz da mi u˝yt ko wa ny mi

w Ka na dzie. W po czàt ko wym okre sie wpro wa -

dza nia au to cy stern w Pol sce, tj. w pierw szej po -

ło wie lat 90., je˝ d˝à ce po na szych dro gach po -

jaz dy by ły wy po sa ̋ a ne w ze spół urzà dzeƒ

do mo ni to ro wa nia tem pe ra tu ry i od czy nu (pH)

mle ka, co wy ni ka ło z ob słu gi du ̋ ej licz by drob -

nych pro du cen tów, od któ rych od bie ra no jesz -

cze mle ko z kon wi. Wià za ła si´ z tym rów nie˝

ko niecz noÊç in sta lo wa nia w po jaz dach elek tro -

nicz nych urzà dzeƒ do iden ty fi ka cji do staw ców

mle ka, któ rych na tra sie au to cy ster ny by ło nie -

jed no krot nie kil ku dzie si´ ciu. 

Rów nie zło ̋ o ny ele ment sta no wi in sta la cja

do au to ma tycz ne go po bie ra nia pró bek mle ka,

wy po sa ̋ o na w ko mo r´ do ich prze cho wy wa nia

w wa run kach chłod ni czych. R´cz ne po bie ra nie

pró bek przez ope ra to ra au to cy ster ny, przy du -

˝ej licz bie ob słu gi wa nych pro du cen tów za li cza

si´ do pra co chłon nych i ucià˝ li wych czyn no Êci,

stàd wy ni ka ko niecz noÊç au to ma ty za cji tych

za daƒ w au to cy ster nach sto so wa nych w Pol -

sce. 

Au to cy ster ny wy ko rzy sty wa ne w Ka na dzie

ce chu je znacz nie prost sza bu do wa in sta la cji

ro bo czych, przede wszyst kim zaÊ wi´k sza po -

jem noÊç zbior ni ków do trans por tu mle ka. Przy -

kła do wo, w re gio nie Bri tish Co lum bia mle ko

od bie ra ne jest z farm au to cy ster na mi o łàcz nej

po jem no Êci zbior ni ków prze kra cza jà cej 40 tys.

li trów. Ty po wa ka na dyj ska au to cy ster na skła da

si´ z trzech po łà czo nych ze so bà nie za le˝ nych

mo du łów: jed nost ki po cià go wej (z sil ni kiem

o mo cy 550 KM), na cze py oraz przy cze py.

Wszyst kie jed nost ki sà łàcz nie wy po sa ̋ o ne

w osiem osi, tak ̋ e w ukła dzie tan dem. Wy peł -

nio na mle kiem au to cy ster na wa ̋ y po nad 60

ton. Dla te go dla po jaz dów wy ma ga ne jest przy -

go to wa nie od po wied nie go pod ło ̋ a w miej -

scach od bio ru mle ka na far mach, jak rów nie˝

sys te mu dróg do jaz do wych. Au to cy ster na jest

przy sto so wa na tyl ko do od bio ru mle ka ze

schła dzal ni ków zbior ni ko wych za po mo cà

prze wo du po łà czo ne go z pom pà ssà cà o wy -

daj no Êci ok. 1000 li trów na mi nu t´, a wi´c

na ogół znacz nie wy˝ szej w po rów na niu z pol -

ski mi au to cy ster na mi. Po miar ilo Êci od bie ra ne -

go mle ka od by wa si´ po przez od czyt wska za -

nia na ba gne cie za nu rzo nym w zbior ni ku schła -

dzal ni ka oraz je go prze li cze nie na pod sta wie

od po wied nich ta bel. Po bie ra ne r´cz nie ze

schła dzal ni ka prób ki mle ka sà prze cho wy wa ne

w skrzyn ce z lo dem. To zresz tà nie je dy ne

uprosz cze nia, któ re ce chu jà in sta la cj´ ro bo czà

au to cy stern ka na dyj skich. Jest ona tak ̋ e po -

zba wio na sond do kon tro li za rów no od czy nu

jak i tem pe ra tu ry przyj mo wa ne go mle ka. Po -

dob nie jest ju˝ zresz tà w co raz wi´k szej licz bie

au to cy stern wy ko rzy sty wa nych w Pol sce,

szcze gól nie w re gio nach, gdzie ob słu gi wa ne

sà go spo dar stwa o du ̋ ym po ten cja le pro duk -

cji, wy po sa ̋ o ne w sta cjo nar ne schła dzal ni ki.

Da ne do ty czà ce ilo Êci od bie ra ne go mle ka sà

wpi sy wa ne do prze no Ênej pa mi´ ci kom pu te ra

po kła do we go. Au to cy ster na ob słu gu je na da -

nej tra sie na ogół je dy nie kil ku pro du cen tów,

od sta wia jà cych jed no ra zo wo (co dru gi dzieƒ)

od kil ku do kil ku na stu ty si´ cy li trów mle ka.

Przy kła do wo, naj wi´k szy pro du cent w re gio nie

ob słu gi wa nym przez za kład mle czar ski w Van -

co uver – Bar na by – od sta wia jed no ra zo wo 42

tys. li trów mle ka, co wy star cza do cał ko wi te go

wy peł nie nia au to cy ster ny przy je˝ d˝a jà cej

na far m´. Co dzien nie po jaz dy ob słu gu jà dwie

lub trzy tra sy, po ko nu jàc ok. 300-400 km. 

Te raê niej szoÊç i przy szłoÊç sku pu mle ka

w Pol sce jak i w wie lu in nych kra jach na le ̋ y

z pew no Êcià do au to cy stern. Do st´p do no wo -

cze snych au to cy stern i to znacz nie zró˝ ni co wa -

nych pod wzgl´ dem funk cjo nal no Êci u˝yt ko wa -

nia, czy cho cia˝ by mo˝ li we go do wy bo ru pod -

wo zia spra wia, ˝e skup mle ka mo ̋ e staç si´

biz ne sem. Tym bar dziej biz ne sem, je Êli zo sta -

nie od po wied nio za pla no wa ny i zop ty ma li zo -

wa ny, by osià gnàç mo˝ li wie naj wy˝ szà efek -

tyw noÊç przy obo pól nym za do wo le niu za rów -

no do staw ców jak i od bior cy mle ka. 

©
 fo

ru
m

 m
le

cz
ar

sk
ie

 b
iz

ne
s


