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KOSZTY WYPOSAŻENIA I EKSPLOATACJI  
LINII DO PRZYGOTOWYWANIA I ZADAWANIA PASZ  

W RÓŻNYCH SYSTEMACH ŻYWIENIA KRÓW 
 
 

Streszczenie 
 
Badania dotyczyły obór wolnostanowiskowych o zróżnicowanej ob-
sadzie i zróżnicowanym wyposażeniu, w których stosowano: A – wo-
zy paszowe mieszające, przygotowywanie pasz TMR (ang. „Total 
Mixed Ration” – wymieszana dawka całkowita, pasza pełnoskładni-
kowa), B – wozy paszowe mieszające, przygotowywanie pasz PMR 
(ang. „Partially Mixed Ration” – wymieszana dawka częściowa, pasza 
niepełnoskładnikowa) i bilansowanie dawki paszami treściwymi za-
dawanymi za pomocą linii technologicznej sterowanej komputerem,  
C – inne urządzenia do zadawania pasz objętościowych, jak wycinaki 
do kiszonki lub przyczepy i ładowacze, a do zadawania pasz treści-
wych – linie żywienia paszami treściwymi sterowane komputerem,  
D – zadawanie pasz objętościowych jak w przypadku C, a pasz treś-
ciwych ręcznie. Koszty wyposażenia i roczne koszty eksploatacji ma-
szyn i urządzeń do przygotowywania i zadawania pasz w przeliczeniu 
na 1 stanowisko w oborze w poszczególnych grupach obór były bar-
dzo zróżnicowane i zależały od zastosowanych maszyn i liczby krów. 
Największe koszty odnotowano w grupie obór B (1198–1213 zł),  
a najmniejsze – w grupie D (137–391 zł). 
 
Słowa kluczowe: bydło, obory wolnostanowiskowe, żywienie, kosz-
ty wyposażenia, koszty eksploatacji. 

 
 
Wprowadzenie 
 
W gospodarstwach rodzinnych powstało wiele nowoczesnych obór wolnosta-
nowiskowych o różnych systemach żywienia krów. Jedną z metod uzyskania 
dużej wydajności krów jest system żywienia zwany TMR (ang. „Total Mixed 
Ration” – wymieszana dawka całkowita). Polega on na dokładnym wymiesza-
niu wszystkich pasz tworzących dawkę pokarmową w wozach (przyczepach) 
paszowych mieszających. System żywienia TMR jest szczególnie przydatny  
w oborach krów wysoko wydajnych o zbliżonym poziomie genetycznym i zbli-
żonych wymaganiach żywieniowych. W oborach o dużym zróżnicowaniu krów 
pod względem wydajności dzieli się je na grupy o zbliżonych wymaganiach 
pokarmowych i sporządza mieszanki paszowe oddzielnie dla każdej grupy. 
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W oborach, w których dzielenie na grupy jest utrudnione, np. w oborach sta-
nowiskowych lub tam, gdzie zróżnicowanie wydajności krów jest duże, moż-
na stosować system żywienia PMR (ang. „Partially Mixed Ration” – wymie-
szana dawka częściowa). W tym systemie żywienia krów mieszaniu nie pod-
daje się całej dawki pokarmowej, a jedynie dawkę podstawową, pokrywającą 
zapotrzebowanie bytowe i produkcyjne na ustalonym poziomie, np. średniej 
wydajności od dojonej krowy. Krowy produkujące więcej mleka otrzymują 
dodatkowo odpowiednią do mleczności ilość pasz treściwych. Inne systemy 
żywienia nie zapewniają racjonalnego wykorzystania pasz i pełnego wyko-
rzystania potencjału produkcyjnego krów.  
 
W literaturze mało jest danych dotyczących kosztów wyposażenia obór wol-
nostanowiskowych w maszyny i urządzenia do przygotowywania i zadawania 
pasz oraz kosztów ich eksploatacji. Celem niniejszych badań było określenie 
tych kosztów. 
 
Metoda badań 
 
Badania prowadzono w latach 2002–2008 [Gancarz i in. 2002–2008; Gan-
carz 2002; 2007] w oborach gospodarstw rodzinnych na terenie województwa 
mazowieckiego i podlaskiego (tab. 1). Koszty wyposażenia obór w maszyny 
i urządzenia do przygotowywania i zadawania pasz oraz koszty ich eksplo-
atacji obliczono metodą podaną w opracowaniu Muzalewskiego [2009].  
 
Obory, w zależności od wyposażenia i sposobu żywienia, podzielono na nas-
tępujące grupy: 
A –  wozy paszowe mieszające – przygotowywanie pasz TMR (obory 13. i 15.; 

80 i 232 krów); 
B –  wozy paszowe mieszające – przygotowywanie pasz PMR + linie ży-

wienia paszami  treściwymi sterowane komputerem (obory 9. i 14.; 
60 i 109 krów); 

C –  inne urządzenia do zadawania pasz objętościowych, jak wycinaki do 
kiszonki lub przyczepy i ładowacze, a do zadawania pasz treściwych – 
linie żywienia paszami treściwymi sterowane komputerem (obory 3., 5., 
6., 8., 10., 11., 12.; 50–80 krów); 

D –  zadawanie pasz objętościowych jak w przypadku C, a pasz treściwych 
ręcznie (obory 1., 2., 4., 7.; 35–60 krów). 

 
Wyniki badań  
 
Koszty wyposażenia linii do przygotowywania i zadawania pasz w przeliczeniu 
na 1 stanowisko w poszczególnych grupach obór wynosiły: A – 1486–1780 zł,  
B – 4259–5982 zł, C – 1460–3317 zł, D – 823,3–1188,6 zł (tab. 2). 
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Tabela 1. Charakterystyka badanych obór, stosowane pasze, mechanizacja żywienia 
Table 1. Characteristics of surveyed cow barns, feeds used and feeding mechanization 

Nr 
obory 
Cow 
barn 
no. 

Opis obory  
(miejsca badań) 

Cow barn description 
(place of investigations)

Powierzchnia 
gospo-
darstwa 

Farm acreage  
[ha] 

Stosowane pasze 
Feeds used 

Maszyny i urządzenia  
do przygotowywania i zadawania pasz 

Machines and devices  
for feed preparing and distribution 

1 2 3 4 5 

1 

obora w cyklu zamknię-
tym, wolnostanowiskowa 
ściółkowa dla 35 krów 
(Parczew) 
free-stall, littered cow 
barn of closed cycle,  
for 35 cows (Parczew) 

35 

lato – wypas na pastwisku, pasze treściwe,  
zima – sianokiszonka, kiszonka z kukurydzy,  
pasze treściwe 
summer – pasture grazing, concentrates,  
winter – haylage, ensiled maize, concentrates 

ciągnik Zetor 7340, ładowacz czołowy Tur 2, wózek 
ręczny, poidła, drabina paszowa – poprzeczka karkowa 
tractor Zetor 7340, Tur 2 front-loader, hand-operated 
carriage, drinking bowls, feed ladder – nape cross-bar 

2 

obora w cyklu zamknię-
tym, wolnostanowiskowa 
boksowa dla 44 krów 
(Kąty Wielgi ) 
cow barn of closed cycle, 
free-stall boxes for 44 
cows (Kąty Wielgi ) 

34 

lato – zielonki z traw, sianokiszonka, kiszonka  
z kukurydzy, siano, młóto, pasze treściwe, 
zima – jak w lecie bez zielonek  
summer – green grass, haylage, ensiled maize,  
hay, muto, concentrates, 
winter – the same as in summer, without green 
forage 

ciągnik MF-255, wycinak bloków kiszonki, poidła dwu-
komorowe 2 szt., drabina paszowa samozatrzaskowa  
45 stanowisk 
tractor MF-255, silage block cutter, double drinking 
bowls (2 units), self-locking feed ladder 45 stands 

3 

obora w cyklu zamknię-
tym, wolnostanowiskowa 
ściółkowa dla 50 krów 
(Dobrocinek) 
cow barn of closed cycle, 
free-stall littered for 50 
cows (Dobrocinek) 

b. d. 

lato – wypas na pastwisku, pasze treściwe, 
zima – kiszonka z siana, kiszonka z kukurydzy, 
pasze treściwe 
summer – pasture grazing, concentrates,  
winter – haylage, maize silage, concentrates 

ciągnik C-360, przyczepa jednoosiowa, ładowacz  
Cyklop, linia żywienia paszami treściwymi 
tractor C-360, one axle trailer, loader Cyklop, concen-
trate feeding line 

4 

obora w cyklu zamknię-
tym, wolnostanowiskowa 
boksowa dla 50 krów 
(Transbór)  
cow barn of closed cycle, 
free-stall boxes for 50 
cows (Transbór) 

50 

lato – wypas na pastwisku, pasze treściwe, kiszonka 
z siana, 
zima – sianokiszonka, kiszonka z kukurydzy, pasze 
treściwe 
summer – pasture grazing, concentrates, haylage, 
winter – haylage, ensiled maize, concentrates 

ciągnik C-360, rozwijacz bel, wózek ręczny UWG-3, 
drabina paszowa samozatrzaskowa – 52 stanowiska, 
poidła dwukomorowe 2 szt. 
tractor C-360, unroller of bales, hand-operated carriage 
UWG-3, self-locking feed ladder – 52 stands, double 
drinking bowls (2 units) 

     

Koszty w
yposażenia i eksploatacji... 
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cd. tab. 1 
 2 3 4 5 

5 

obora wolnostanowisko-
wa z płytką ściółką, pełną 
podłogą na 59 krów 
(Wieczfnia Kościelna) 
free-stall cow barn with 
shallow litter and full 
floor, for 59 cows 
(Wieczfnia Kościelna) 

80 

lato i zima w oborze – kiszonka z kukurydzy, siano-
kiszonka, pasze treściwe 
summer and winter in cow barn – maize silage, 
haylage, concentrates 

ciągnik C-330, przyczepa jednoosiowa 4 m3, linia żywie-
nia paszami treściwymi (2 dozowniki do pasz, przeno-
śnik spiralny, silos 8 m3), poidła dwukomorowe stałopo-
ziomowe 2 szt., poidła miskowe 8 szt., drabina paszowa 
tractor C-330, one axle trailer 4 m3, concentrate feeding 
line (2 feed batchers, spiral conveyor, 8 m3 silo), double 
drinking bowls (2 units), bucket drinkers (8 units), feed 
ladder 

6 

obora wolnostanowiskowa, 
w cyklu zamkniętym dla  
60 krów; krowy  –  system 
bezściółkowy, cielęta i mło-
dzież – na ściółce (Juch-
najcie, gmina Gołdap) 
free-stall cow barn of closed 
cycle, for 60 cows; cows – 
litterless system, calves and 
young cattle – on litter 
(Juchnajcie, gmina Gołdap) 

580 

lato – wypas na pastwisku, kiszonka z kukurydzy, 
pasze treściwe,  
zima – sianokiszonka, kiszonka z kukurydzy pasze 
treściwe, wysłodki suszone  
summer – pasture grazing, maize silage, concen-
trates,  
winter – haylage, maize silage, concentrates, dried 
beet pulp 

ciągnik Zetor 10540, ładowacz czołowy TUR-6, przycze-
pa jednoosiowa, linia do żywienia paszami treściwymi, 
stacja pojenia cieląt 
tractor Zetor 10540, front loader Tur-6, one axle trailer, 
concentrate feeding line, calf drinking station 

7 

obora w cyklu zamknię-
tym, wolnostanowiskowa 
ściółkowa dla 60 krów 
(Kalnik k. Pasłęka) 
free-stall, littered cow barn 
of closed cycle, for 60 
cows (Kalnik k. Pasłęka) 

55 

lato – wypas na pastwisku, kiszonka z kukurydzy, 
pasze treściwe, 
zima – sianokiszonka, kiszonka z kukurydzy, pasze 
treściwe 
summer – pasture grazing, maize silage, concen-
trates,  
winter – haylage, maize silage, concentrates 

ciągnik C-360, wycinak do kiszonki 
tractor C-360, silage block cutter 

8 

obora na 60 krów wolno-
stanowiskowa bezściółko-
wa – krowy dojne, płytka 
ściółka – jałówki, cielęta, 
krowy zasuszane (Chosz-
czowe p-ta Zabrodzie) 
free-stall cow barn for 60 
cows, litterless for milking 
cows; shallow litter for 
heifers, calves, dried off 
cows (Choszczowe  
p-ta Zabrodzie) 

80 

lato i zima w oborze – kiszonka z kukurydzy, siano-
kiszonka, pasze treściwe 
summer and winter in cow barn – maize silage, 
haylage, concentrates 

ciągnik Zetor 5718, wycinak do kiszonki, nośnik bel, linia 
żywienia paszami treściwymi (1 dozownik do pasz, 
przenośnik spiralny, silos 8 m3) poidła dwukomorowe, 
poidła miskowe, drabina paszowa 
tractor Zetor 5718, silage block cutter, bale loader, 
concentrate feeding line (1 feed batcher, spiral con-
veyor, silo 8 m3), double drinking bowls, bucket drinkers, 
feed ladder 
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cd. tab. 1 
 2 3 4 5 

9 

obora w cyklu zamkniętym, 
wolnostanowiskowa na 
głębokiej ściółce dla 60 
krów (Zawady Dworskie) 
free-stall, deep litter cow 
barn of closed cycle for 
60 cows 
(Zawady Dworskie) 

32 

lato i zima – kiszonka z kukurydzy, sianokiszonka 
oraz pasze treściwe 
summer and winter – maize silage, haylage and 
concentrate feeds 
 

ciągnik MTZ 82, wóz paszowy BVL V- Mix 10 m3, ciągnik 
Zetor 8441, ładowarka czołowa TL-220, linia żywienia 
paszami treściwymi (1 dozownik do pasz, przenośnik 
spiralny, silos 13 m3), poidło dwukomorowe, poidła 
miskowe, drabina paszowa 
MTZ 82 tractor, feed carriage BVL V-Mix 10 m3, Zetor 
8441 tractor, front loader TL-220, concentrate feeding 
line (1 feed batcher, spiral conveyor, silo13 m3), double 
drinking bowls, bucket drinkers, feed ladder 

10 

obora w cyklu zamknię-
tym, wolnostanowiskowa 
na głębokiej ściółce dla 
60 krów (Bożenica) 
free-stall, deep litter cow 
barn of closed cycle for 
60 cows (Bożenica) 

47 

lato – zielonka, pasze treściwe, 
zima – kiszonka z kukurydzy, sianokiszonka,  
pasze treściwe 
summer – green forage , concentrates,  
winter – ensiled maize, haylage, concentrates 
         

przyczepa zbierająca PRP-3, ciągnik MTZ 82, wycinak 
do kiszonki, ładowacz czołowy TUR-6, linia żywienia 
paszami treściwymi  
pick-up trailer PRP-3, tractor MTZ 82, silage block  
cutter, front loader TUR-6, concentrate feeding line 
 

11 

obora w cyklu zamknię-
tym, wolnostanowiskowa 
ściółkowa dla 70 krów 
(Załuski Lipniewo) 
free-stall, littered cow barn 
of closed cycle for 70 cows 
(Załuski Lipniewo) 

70 

lato – sianokiszonka, kiszonka z kukurydzy, siano, 
pasze treściwe, 
zima – sianokiszonka, kiszonka z kukurydzy, pasze 
treściwe, 
summer – haylage, maize silage, hay, concentrates, 
winter – haylage, maize silage, concentrates 

ciągnik Ursus 1233, wycinak do kiszonki, chwytak  
do bel siana, linia żywienia paszami treściwymi 
tractor Ursus 1233, silage block cutter, baled hay loader, 
concentrate feeding line 

12 

obora wolnostanowisko-
wa ściółkowa dla 80 krów 
(Ludwinów, gmina Leśna 
Podlaska) 
free-stall, littered cow barn 
for 80 cows (Ludwi-nów, 
gmina Leśna Podlaska) 

 
200 

lato – zielonki z traw, kiszonka z kukurydzy, pasze 
treściwe, 
zima – kiszonka z kukurydzy, wysłodki, pasze tre-
ściwe 
summer – green grass, maize silage, concentrates, 
winter – maize silage, beet pulp, concentrates 

ciągnik C-360, przyczepa jednoosiowa, linia żywienia 
paszami treściwymi  
tractor C-360, one axle trailer, concentrate feeding line 

13 

obora w cyklu zamknię-
tym, wolnostanowiskowa 
ściółkowa dla 80 krów 
(Niewęgłosz) 
free-stall, littered cow 
barn of closed cycle for 
80 cows (Niewęgłosz) 

 
80 

lato i zima – kiszonka z siana, kiszonka z kukurydzy, 
pasze treściwe 
summer and winter – haylage, maize silage, concen-
trates 

ciągnik MTZ 82, ładowacz czołowy, wóz paszowy  
Sgariboldi 7M3 
tractor MTZ-82, front loader, Scaribaldi 7M3 forage 
carriage 

Koszty w
yposażenia i eksploatacji... 
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cd. tab. 1 
 2 3 4 5 

14 

obora na 109 krów wol-
nostanowiskowa bez-
ściółkowa  
(Bobino-Grzybki) 
free-stall, litterless cow 
barn for 109 cows  
(Bobino-Grzybki) 

82 

lato i zima – kiszonka z kukurydzy, sianokiszonka, 
pasze treściwe 
summer and winter – maize silage, haylage,  
concentrates 

wóz paszowy Siloking 12 m3, ciągnik Ursus 1634,  
ciągnik Zetor 7140, ładowacz Tur 4, linia żywienia  
paszami treściwymi (2 dozowniki do pasz, przenośnik 
spiralny, silos 12,5 m3), poidła dwukomorowe stałopo-
ziomowe 2 szt., poidła jednokomorowe stałopoziomowe 
2 szt., drabina paszowa 
forage carriage Siloking 12 m3, tractor Ursus 1634, 
tractor Zetor 7140, TUR-4 loader, concentrate feeding 
line (2 feed batchers, spiral conveyor, silo 12.5 m3 ), 
double drinking bowls (2) of stable level, single drinking 
bowls (2) of stable level, feed ladder   

15 

obora wolnostanowisko-
wa ściółkowa dla 232 
krów (Wróblik gmina 
Lidzbark Warmiński) 
free-stall, littered cow 
barn for 232 cows 
(Wróblik gmina Lidzbark 
Warmiński) 

 
940 

lato – zielonki, sianokiszonki i kiszonki z kukurydzy, 
pasze treściwe, 
zima – sianokiszonka, kiszonka z kukurydzy, pasze 
treściwe  
summer – green forage, haylage, maize silage, 
concentrates, 
winter – haylage, maize silage, concentrates 

ciągnik Ursus 1614, wóz  paszowy Keenan 5 m3,  
ciągnik Ursus C-360, ładowacz Cyklop, zbieracz poko-
sów Krone Turbo 500 
tractor Ursus1614, forage carriage Keenan 5 m3, tractor 
Ursus C-360, Cyklop loader, Krone swath pick up Turbo 
500 

Objaśnienia: b.d. – brak danych. Explanations: b.d. – no data available. 

Źródło: badania własne. Source: own study. 
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Tabela 2. Koszty wyposażenia i eksploatacji linii do przygotowywania i zadawania pasz 
w różnych systemach żywienia krów w badanych oborach 

Table 2. Equipment and operation costs of feed preparation and distribution line in diffe-
rent systems of feeding cows in surveyed cow barns 

Nr 
obory 
Cow 
barn 
no. 

Obsada obory 
(liczba krów) 

[szt.] 
Livestock density 
(number of cows) 

[heads] 

Koszt wyposażenia linii 
do przygotowywania 

i zadawania pasz 
w przeliczeniu 

na 1 stanowisko w oborze 
[zł] 

Equipment cost  
of feed preparation  

and distribution line,  
as counted per 1 stand  

in the cow barn 
[PLN] 

Roczne koszty eksploatacji 
linii do przygotowywania 

i zadawania pasz 
w przeliczeniu 

na 1 stanowisko w oborze  
[zł] 

Annual operating costs  
of feed preparation  

and distribution line,  
as counted per1 stand  

in the cow barn  
[PLN] 

1 35 2478,6 391,0 

2 44 1188,6 252,0 

3 50 1460,0 434,0 

4 50 822,3 137,0 

5 59 1952,0 321,0 

6 60 3316,5 764,8 

7 60 823,3 142,4 

8 60 2234,6 420,0 

9 60 5982,0 1198,0 

10 60 2386,4 647,0 

11 70 2510,3 687,0 

12 80 3298,0 701,0 

13 80 1780,0 499,8 

14 109 4259,0 1213,0 

15 232 1486,0 422,0 

Źródło: badania własne. Source: own study. 
 
Roczne koszty eksploatacji linii do przygotowywania i zadawania pasz w zł na 
1 stanowisko w poszczególnych grupach obór wynosiły: A – 422–499 zł, B – 
1198–1213 zł, C – 321–764,8 zł, D – 137–391 zł (tab. 2). 
 
Wnioski 
 
Koszty wyposażenia i roczne koszty eksploatacji linii do przygotowywania  
i zadawania pasz (w zł na 1 stanowisko) w poszczególnych grupach obór 
były bardzo zróżnicowane i zależały od zastosowanych maszyn i liczby krów. 
Największe koszty wyposażenia linii i ich eksploatacji odnotowano w grupie 
obór B, w których zwierzęta żywiono paszami PMR, przygotowywanymi  
w wozach paszowych i uzupełnianymi paszami treściwymi podawanymi z au-
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tomatów paszowych. Najmniejsze koszty stwierdzono w grupie obór D,  
w których pasze objętościowe zadawano za pomocą urządzeń takich jak wy-
cinaki do kiszonki lub przyczepy i ładowacze ciągnikowe, a pasze treściwe – 
ręcznie. 
 
W grupie obór, w których użytkowano wozy paszowe (A i B), mniejsze kosz-
ty wyposażenia i eksploatacji linii żywienia (w PLN na 1 stanowisko) odno-
towano w grupie A, w której zwierzęta żywiono paszami pełnoskładnikowymi 
(TMR). W grupie obór B, w których zadawano pasze niepełnoskładnikowe 
(PMR), bilansowane do pełnej dawki paszami treściwymi z automatów ste-
rowanych komputerem, koszty te były ok. 3-krotnie większe. Jednak z uwagi 
na zalety żywienia paszą PMR (nie trzeba dzielić zwierząt na grupy żywie-
niowe i przygotowywać paszy oddzielnie dla każdej grupy), mimo wyższych 
kosztów, system ten jest najczęściej stosowany w małych gospodarstwach. 
W systemie PMR wszystkie krowy (z wyjątkiem krów zasuszonych) dostają 
jednakową paszę zbilansowaną na poziomie średniej wydajności, a krowy 
dające więcej mleka są dokarmiane paszą treściwą, do zadawania której 
stosowano dodatkowo linie żywienia sterowane komputerem, stąd też więk-
sze koszty wyposażenia i eksploatacji. 
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COSTS OF THE EQUIPMENT AND OPERATION  
OF FEED PREPARATION AND DISTRIBUTION LINE  

AT VARIOUS SYSTEMS OF FEEDING COWS 
 

Summary 
 
The investigations dealt with the free-stall cattle barns of differentiated live-
stock density and equipment, where following technical solutions were ap-
plied: A – feed mixing carriages preparing TMR (Total Mixed Ration – full 
component feed); B – feed mixing carriages preparing PMR (Partially Mixed 
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Rations – partially mixed diet, incomplete feed) and balancing diet with the 
concentrates supplied by a computer controlled technological line; C – other 
devices for roughage feeds distribution, such as silage cutters or the trailers 
and loaders, while for the concentrate feed supply – special computer con-
trolled lines; D – supplying of roughages as in case C, and the concentrates 
– by hands. The costs of equipment and annual operating costs of the ma-
chines and devices for feed preparing and distribution, counted per 1 stand 
in a cattle barn, were highly differentiated for particular cow barn groups and 
depended on the machinery used and the number of cows. The highest 
costs (1198–1213 PLN) were noted for cow barns of group B, whereas the 
lowest for those of group D (137–391 PLN). 
 
Key words: dairy cattle, free-stall cow barns, feeding, costs of equipment, 
operation costs 
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