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Streszczenie 
 
Racjonalny rozwój techniki i technologii produkcji zwierzęcej jest uwa-
runkowany postępem genetycznym, wymaganiami wynikającymi z po-
trzeby dobrostanu zwierząt, ograniczeniami związanymi z ochroną 
środowiska, a także jakością produkcji surowca. 
 
Słowa kluczowe: technika, technologia, produkcja zwierzęca, zrów-
noważony rozwój 

 
 
Wstęp 
 
Realizacja nowoczesnych obiektów inwentarskich, będących niezbędnym 
elementem w procesie produkcji mleka, mięsa, jaj lub innych surowców, po-
winna uwzględniać zrównoważony rozwój gospodarstwa. 
 
Na zrównoważony rozwój specjalistycznego gospodarstwa, w tym gospo-
darstwa rodzinnego składają się następujące zagadnienia: 
− ograniczenia środowiskowe, m.in.: emisja gazów (CO2, NH3, CH4, NOx, 

H2S), skażenie wód gruntowych, skażenie gleby, zapylenie i hałas; 
− ograniczenia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa produkcji, w tym: 

dobrostan zwierząt, bezpieczeństwo i komfort obsługi, jakość wyprodu-
kowanego surowca; 

− ograniczenia ekonomiczne: stabilność cen produktów (surowce rolne), 
stabilność cen surowców energetycznych oraz cen energii elektrycznej. 

 
W badaniach rozwojowych w zakresie zrównoważonego budownictwa inwen-
tarskiego, w tym techniki stanowiącej integralną jego część, należy uwzględ-
niać następujące spójne elementy, wpływające na efektywność i jakość pro-
dukcji: środowisko, ekonomię i rozwój społeczeństwa (rys. 1). 
 
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie głównych kierunków rozwoju tech-
niki i technologii produkcji zwierzęcej na przykładzie chowu bydła mlecznego 

                                                 
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2008–2011 jako projekt badaw-
czy nr NN313156535. 
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Zrównoważony rozwój budownictwa inwentarskiego,
w tym techniki i technologii produkcji

Ekonomia Środowisko Dobrostan zwierząt

• funkcjonalne i innowacyjne
technologie utrzymania
zwierząt, wraz z elementami
budowlanymi.
• zastosowanie systemów 
utrzymania zwierząt 
zapewniających zaspokojenie 
podstawowych potrzeb zwierząt
i obsługi, wraz z urządzeniami
do kształtowania mikroklimatu 
i warunków środowiskowych.

• zastosowanie zgodnie 
z wymaganiami 
ochrony środowiska
i standardami UE, w tym BAT, 
techniki i technologii 
do magazynowania, 
zagospodarowania 
nawozu naturalnego
(obornika, gnojowicy,
gnojówki i pomiotu)
poprzez kompostowanie
i fermentację metanową.
• zastosowanie 
ekologicznych
systemów do przygotowania, 
magazynowania 
i dystrybucji pasz 
objętościowych i treściwych.

• projektowanie budynków 
oraz ich realizacja w oparciu 
o najnowszą wiedzę
w zakresie 
dostępnych informacji 
i obowiązującego prawa.
• zastosowanie
niekonwencjonalnych
źródeł energii kompatybilnych
z elementami zasilania
energią konwencjonalną.
• minimalizacja kosztów
eksploatacyjnych.

Społeczeństwo

• mechanizacja zabiegów 
produkcyjnych
niezawodnymi 
maszynami i urządzeniami 
o wysokim poziomie
automatyzacji 
oraz instalacja do 
kształtowania mikroklimatu.

 
 
Źródło: opracowanie własne. Source: own elaboration. 
 
Rys. 1. Elementy kształtujące rozwój nowoczesnego systemu produkcji zwierzęcej 
Fig. 1. Elements shaping the development of modern animal production system            
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ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ BUDOWNICTWA INWENTARSKIEGO, 
W TYM TECHNIKI I TECHNOLOGII PRODUKCJI 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE LIVESTOCK BUILDINGS, 
INCLUDING PRODUCTION TECHNIQUE AND TECHNOLOGY 

• projektowanie budynków oraz ich 
realizacja w oparciu o najnowszą 
wiedzę w zakresie dostępnych infor-
macji i obowiązującego prawa 

• designing and realization of build-
ings, based on the latest knowledge 
concerning available information 
and legal regulations 

• zastosowanie niekonwencjonalnych 
źródeł energii, kompatybilnych z ele-
mentami zasilania energią konwen-
cjonalną 

• application of unconventional energy 
sources compatible with the elements 
of conventional energy supply 

• minimalizacja kosztów eksploatacyj-
nych 

• minimizing of the operating costs 

 
• mechanizacja zabiegów produk-

cyjnych niezawodnymi maszynami 
i urządzeniami o wysokim pozio-
mie automatyzacji oraz instalacja 
do kształtowania mikroklimatu 

• mechanization of the production 
processes with reliable machines 
and devices of high automation  
level, as well as with the installa-
tions creating microclimate 

• zastosowanie – zgodnie z wymaganiami 
ochrony środowiska i standardami UE,  
w tym BAT – techniki i technologii do 
magazynowania, zagospodarowania 
nawozu naturalnego (obornika, gnojowi-
cy, gnojówki i pomiotu) przez kompo-
stowanie i fermentację metanową 

• application – in accordance with the en-
vironment protection requirements and 
the EU standards (BAT inclusive) – of 
techniques and technologies for storage 
and management of organic fertilizers 
(dung, slurry, liquid manure, poultry 
droppings) by composting and methane 
fermentation 

• zastosowanie ekologicznych systemów 
do przygotowania, magazynowania  
i dystrybucji pasz objętościowych i treś-
ciwych 

• application of the ecological systems for 
preparation, storage and distribution of 
the roughages and concentrated feeds 

 
• funkcjonalne i innowacyjne technologie 

utrzymania zwierząt wraz z elementami 
budowlanymi 

• functional and innovative technologies  
of animal housing, structural elements inclu-
sive 

• zastosowanie systemów utrzymania zwie-
rząt, zapewniających zastosowanie podsta-
wowych potrzeb zwierząt i obsługi, wraz  
z urządzeniami do kształtowania mikrokli-
matu i warunków środowiskowych 

• application of the animal keeping systems 
ensuring basic requirements of the                 
animals and operating staff to be satisfied, 
including the equipment to creating micro-
climate and environmental conditions 

▼ ▼ ▼ ▼
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oraz kierunków prac naukowo-badawczych w zakresie rozwoju zrównowa-
żonego budownictwa inwentarskiego. 
 
Zastosowanie techniki i technologii w produkcji zwierzęcej wynika z potrzeby 
mechanizacji zabiegów produkcyjnych procesu technologicznego w chowie 
bydła, trzody chlewnej, owiec, drobiu, koni. Proces technologiczny, np. w cho-
wie bydła mlecznego, można podzielić na cztery podstawowe zabiegi: 
Zabieg I  – Dój i wstępna obróbka mleka. 
Zabieg II  – Żywienie (przygotowanie i zadawanie pasz). 
Zabieg III  – Usuwanie i magazynowanie nawozu naturalnego. 
Zabieg IV  – Prace różne. 

 
Zabieg I. Dój i wstępna obróbka mleka 
 
Zabieg ten występuje tylko w chowie bydła i owiec i jest najbardziej praco-
chłonny, wymaga bowiem odpowiednio dużych nakładów w celu jego prawi-
dłowego zrealizowania. W zależności od koncentracji stada krów i zastoso-
wanych rozwiązań technologiczno-budowlanych stosowane są różne typy 
dojarek, o różnym poziomie automatyki w oborach stanowiskowych, dojarnie 
(hale udojowe) oraz roboty w oborach wolnostanowiskowych. Ten ostatni sys-
tem doju bardzo dynamicznie rozwija się w Polsce i jego dalsze rozwijanie jest 
uzależnione m.in. od stabilności cen mleka na rynku krajowym. 
 
Rozwój zabiegu I jest uzależniony od kompleksowego rozwoju produkcji zwie-
rzęcej, ale także przetwórstwa rolno-spożywczego, a zwłaszcza przetwór-
stwa mleka. Badania tego zabiegu będą zmierzały w kierunku racjonalnego 
wykorzystania energii konwencjonalnej oraz pozyskania energii z chłodzenia 
mleka. Prace rozwojowe w zakresie robotyzacji trafiają na bardzo podatny 
grunt, umożliwiający ograniczenie pracochłonności i uzyskanie wysokiej ja-
kości produktu (mleka). 
 
Zabieg II. Żywienie (przygotowanie i zadawanie pasz) 
 
Ostatnio nastąpił znaczący postęp techniczny i technologiczny obejmujący: 
rozwój urządzeń mobilnych (agregatowanych z ciągnikiem i samobieżnych) 
do wybierania kiszonki i sianokiszonki oraz wolnostanowiskowych systemów 
utrzymania, kompatybilnych z systemem zadawania pasz, zwłaszcza obję-
tościowych w formie TMR (ang. Total Mixed Ration – całkowita wymieszana 
dawka). 
 
Komputerowy system zarządzania fermą, stadem bydła lub grupą w trzodzie 
chlewnej umożliwia również racjonalizację żywienia, w zależności od wydaj-
ności mlecznej lub przyrostów dziennej masy. 
 
Odpowiednio zbilansowana pasza, w zależności od potrzeb zwierząt i kie-
runku produkcji, powinna być zaprogramowana za pomocą systemu kompu-
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terowego, a jej wydawanie jest coraz częściej realizowane za pomocą mo-
bilnych wozów i automatów stacjonarnych. W niektórych krajach (np. w Ho-
landii) są stosowane rozwiązania techniczne umożliwiające dostarczanie raz 
na tydzień paszy objętościowej (kiszonki) lub sianokiszonki w postaci kostek 
sześciennych. Zastosowanie żłobu ruchomego, sterowanego komputerem, 
umożliwia codzienne dozowanie paszy poprzez ruch drabin paszowych, co 
minimalizuje pracochłonność tego zabiegu. Pasza treściwa, stanowiąca uzu-
pełnienie dawki żywieniowe, jest podawana w stacjach paszowych zgodnie  
z założonym programem, wynikającym z charakterystyki krowy. 
 
Zabieg III. Usuwanie i magazynowanie nawozu naturalnego 
 
W nowoczesnym chowie bydła i trzody chlewnej stosowany jest system bez-
ściółkowy i ściółkowy. 
 
Utrzymanie właściwych warunków środowiskowych zależy od prawidłowo 
(niezawodnie) działających urządzeń do usuwania i magazynowania nawozu 
naturalnego. 
 
Gospodarka nawozami naturalnymi wynika z przestrzegania przepisów for-
malno-prawnych (zawartych np. w ustawie o nawozach i nawożeniu, w dy-
rektywie azotanowej, dyrektywach unijnych, BAT) oraz ustawy o ochronie 
zwierząt zgodnie ze standardami o dobrostanie zwierząt [Romaniuk, Overby 
2005; Romaniuk 2008]. 
 
Rozwój nowoczesnych technologii chowu zwierząt powinien być skojarzony 
z racjonalnym magazynowaniem i zagospodarowaniem nawozu poprzez 
kompostowanie i fermentację metanową, pozwalającą na produkcję energii 
w postaci biogazu. 
 
Zabieg IV. Prace różne 
 
Obejmują one następujące czynności: pielęgnacja zwierząt, okresowe wa-
żenie zwierząt, konserwacja urządzeń i obiektu, ogólne porządki, dezynfek-
cja pomieszczeń itp. Prace te są wykonywane przeważnie ręcznie lub zleca-
ne wyspecjalizowanym jednostkom. Czynności związane z pielęgnacją zwie-
rząt, ważeniem, codzienną lub okresową obsługą weterynaryjną są nato-
miast bardzo często wykonywane w nieodpowiednich warunkach. Brak in-
stalacji (węzłów) terapeutycznych uniemożliwia codzienną lub okresową 
pielęgnację zwierząt a obsługę naraża na urazy. 
 
Budowa nowoczesnych obiektów inwentarskich (obór dla krów mlecznych), 
zgodnie z wymaganiami zrównoważonego budownictwa, może być realizo-
wana według koncepcji przedstawionych na rysunku 2. Są to obory wolno-
stanowiskowe ściółkowe i bezściółkowe, spełniające podstawowe wymagania 
dobrostanu zwierząt.  
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Źródło: opracowanie własne. Source: own elaboration. 
 
Rys. 2. Koncepcja rozwiązań funkcjonalnych obór stanowiskowych realizowanych w budownictwie zrównoważonym 
Fig. 2. Idea of functional solutions for the free-stall cow barns realized in sustainable buildings 
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Ściółkowe dla cyklu zamkniętego lub otwartego 
Littered – for the open or closed cycle 

Ściółka 
Litter 

Ściółka 
Litter 

Podłoga pełna 
Leak-proof floor 

Podłoga szczelinowa
Slatted floor 

Kierunki zrów
now

ażonego rozw
oju... 



 
Wacław Romaniuk 

 

 126

Przedstawione koncepcje są obecnie realizowane w nowoczesnych gospo-
darstwach. Wybór konkretnego rozwiązania jest uzależniony od: potencjału 
finansowego inwestora, wielkości produkcji, zasobu siły roboczej, zastoso-
wanego poziomu mechanizacji poszczególnych zabiegów produkcyjnych 
oraz ograniczeń wynikających z ochrony środowiska.  
 
Podsumowanie i wnioski 
 
Analiza stanu i potrzeb w zakresie technologii i budownictwa w chowie zwie-
rząt i bezpieczeństwie produkcji wymaga badań dotyczących: 
− warunków środowiskowych w budynkach inwentarskich i określenia kie-

runków poprawy ich stanu; 
− minimalizacji nakładów ekonomicznych, w tym energetycznych, w pro-

dukcji mleka i innych surowców zwierzęcych; 
− pozyskania energii niekonwencjonalnej (np. biogazu) ze znaczącym 

udziałem substratu z nawozu naturalnego; 
− efektywności zastosowania robotów do doju, żywienia i usuwania nawo-

zu naturalnego; 
− kompleksowego opracowania i wdrażania wzorców (modeli) rozwiązań 

obiektów inwentarskich o różnym poziomie mechanizacji, automatyzacji  
i robotyzacji, spełniających określone kryteria: ekonomiczne, energetycz-
ne, dobrostanu zwierząt, ekologiczne i inne. 

 
Podstawowy model do oceny nowoczesnej innowacyjnej technologii produk-
cji zwierzęcej prowadzonej w obiekcie budowlanym uwzględniający ograni-
czenia wynikające z potencjału ekonomicznego inwestora, ochrony środowi-
ska, ograniczeń energetycznych (paliwo, prąd elektryczny), można sformu-
łować następująco: 
 

ke  = 
N

kk eteb +
→ min 

gdzie: 
ke  – jednostkowe koszty eksploatacyjne [zł·DJP–1], [zł·dm–3 mleka]; 
keb  – koszty eksploatacyjne budynku (obory) z elementami infrastruktury 

technicznej; 
ket  – koszty eksploatacji wyposażenia technologicznego; 
N  – liczba krów. 
 
Wskaźnikami ograniczającymi ocenę przedsięwzięcia mogą być nakłady ener-
getyczne wyrażone np.: 
 

x1 (kWh·DJP–1) ≤  x0 (kWh·DJP–1)  

lub 

x1 (kWh·1 dm–3 mleka) ≤  x0 (kWh·1dm–3 mleka) 
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gdzie: 
x1  – jednostkowe uzyskane nakłady energetyczne;  
x0  – jednostkowe stanowiące ograniczenia nakłady energetyczne, zmierza-

jące do poprawy efektywności energetycznej produkcji. 
 
Założenia do 2020 r.: 

%
x

xOZE 15
1

≥  

gdzie: 
xoze – udział zużycia energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energetycz-

nych.  
 
Całkowite nakłady robocizny na proces technologiczny są sumą nakładów 
robocizny na poszczególne zabiegi i przyjmują następującą formułę: 
 

ΣRc = RI zabieg + RII zabieg + RIII zabieg + RIVzabieg 

gdzie: 
RIV zabieg = 10% (RI zabieg + RII zabieg + RIII zabieg); 
ΣR – wyrażona w rbmin·DJP–1 lub rbmin·1 dm–3 mleka lub na 1 kg mięsa. 
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DIRECTIONS OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
IN MECHANIZATION TECHNIQUES AND STRUCTURAL ENGINEERING 

FOR ANIMAL PRODUCTION 
 
                                                  Summary 
 
Rational development of the technique and technology in animal production 
is conditioned by the genetic progress, requirements resulting from the ne-
cessity of animal welfare, restrictions connected with the environment pro-
tection as well as by the quality of raw material production.  
 
Key words: engineering, technology, animal production, sustainable devel-
opment 
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