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NAKŁADY PRACY ŻYWEJ I MECHANICZNEJ  
W CHOWIE BYDŁA MLECZNEGO  

W GÓRSKICH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH 
 
 

Streszczenie 
 
Celem badań przeprowadzonych w czterech górskich gospodar-
stwach o powierzchniach od 20 do 53 ha UR, specjalizujących się 
w produkcji mlecznej, była ocena jednostkowych nakładów roboci-
zny i zużycia energii na technologiczną obsługę 1 DJP oraz okre-
ślenie w nich poziomów mechanizacji. Tylko jedno gospodarstwo, 
nr 4 z obsadą 1,02 DJP·ha–1 UR, dysponowało oborą z V stopniem 
zmechanizowania obsługi zwierząt. Nakłady robocizny były w nim 
dwukrotnie mniejsze niż w pozostałych gospodarstwach, dysponu-
jących obiektami starymi, dostosowanymi do obowiązujących wy-
mogów sanitarnych i zootechnicznych, bez możliwości (niesprzyja-
jące warunki siedliskowe) wprowadzenia w nich istotnego postępu 
technologicznego oraz zwiększenia pogłowia zwierząt. Również 
jednostkowe nakłady energetyczne były w nim mniejsze lub porów-
nywalne ze wskaźnikami uzyskanymi w gospodarstwach o mniejszej 
obsadzie zwierząt i o uboższym technicznie, mniej energochłon-
nym, wyposażeniu maszynowym. Mimo najlepszych, w porównaniu 
z pozostałymi gospodarstwami, wskaźników ekonomicznego rozwo-
ju, gospodarstwo to może być w przyszłości poddane restrykcjom 
za ograniczanie dobrostanu zwierząt, utrzymywanych obecnie na 
stanowiskach z uwięzią. 
 
Słowa kluczowe: produkcja mleczna, obszary górskie, obsługa by-
dła, poziomy mechanizacji, nakłady pracy 

 
 
Wstęp 
 
Wciąż znaczący, pod względem obszaru, potencjał górskich użytków zielo-
nych, umożliwiający pozyskiwanie pasz objętościowych o dużych walorach 
żywieniowych oraz możliwości wykorzystania na tych terenach środowisko-
wych pakietów finansowych – stwarzają względnie korzystne warunki do 
rozwoju gospodarstw towarowych, specjalizujących się w produkcji mleka, 
w mniejszym zaś stopniu żywca wołowego. 
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Produkcja zwierzęca, szczególnie chów bydła mlecznego, jest – w porównaniu 
z kampanijnym spiętrzeniem robót polowych w produkcji roślinnej – działal-
nością bardzo pracochłonną w okresie całorocznym [Szlachta 2005, Winnicki 
2009]. 
 
W górskich gospodarstwach rolnych o tej specjalności, w których podstawę 
żywieniową stanowią pasze produkowane we własnym zakresie, 17% cał-
kowitych rocznych nakładów pracy własnej przypada na zabiegi polowe  
w produkcji roślinnej, ok. 5% na prace ogólnoprodukcyjne, a aż 78% cało-
rocznych nakładów pracy własnej stanowi technologiczna obsługa zwierząt 
[Król, Jucherski 2009]. 
 
Od kilku lat, początkowo w IBMER, a obecnie w ITP-GCB w Tyliczu, prowa-
dzone są badania efektywności ekonomicznej i produkcyjnej górskich go-
spodarstw mlecznych, zlokalizowanych w Beskidzie Sądeckim i Niskim. 
Przedmiotem tych badań jest również opis i ocena technicznego wyposaże-
nia kompleksowych technologii produkcji zwierzęcej i roślinnej, stosowanych 
w tych gospodarstwach [Król i in. 2008]. W niniejszej pracy wykorzystano ich 
wyniki w części dotyczącej samej produkcji zwierzęcej, oceniając praco-
chłonność technologicznej obsługi zwierząt w oborze oraz na pastwisku 
(w okresie wypasowym) w roboczogodzinach (roboczominutach), przypada-
jących na poszczególne rodzaje zabiegów i czynności obsługowych. Wy-
znaczono też poziomy mechanizacji w poszczególnych gospodarstwach 
(oborach) i wynikającą z nich energochłonność. 
 
Celem badań było określenie dziennych i rocznych nakładów robocizny 
i energii na obsługę bydła mlecznego w czterech górskich gospodarstwach 
rodzinnych, prowadzących towarową produkcję mleka w oborach ze stano-
wiskowym systemem utrzymywania krów, o różnym stopniu wyposażenia 
w środki techniczne, które decydują o pracochłonności i energochłonności 
podstawowych zabiegów i czynności obsługowych. 
 
Materiał badawczy, zakres i metodyka badań 
 
Materiał badawczy stanowiły dane uzyskane z chronometraży, wywiadów 
bezpośrednich, przeprowadzonych przez badających oraz zapisów dokony-
wanych przez rolników. 
 
W pracy określono i oceniono: 
− charakterystykę badanych obór w poszczególnych gospodarstwach, ob-

sadę bydła, systemy utrzymania zwierząt i technikę udojową, sposoby 
zadawania pasz i usuwania odchodów; 

− nakłady robocizny: całoroczne [rbh·rok–1] oraz w przeliczeniu na 1 dzień 
[rbmin·dzień–1] i na 1 DJP [rbmin·DJP–1]; 

− nakłady energetyczne: całoroczne [kWh·rok–1] oraz w przeliczeniu na  
1 dzień [kWh·dzień–1] i na 1 DJP [kWh·DJP–1]. 
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Badania zrealizowano na podstawie wybranych rozdziałów pracy Wójcickiego 
pt. „Metodyka badań postępu technologicznego w gospodarstwach rodzin-
nych” [Wójcicki 2008] oraz ogólnych zasad badań i oceny wskaźników eks-
ploatacyjnych w obiektach inwentarskich, stosowanych w pracach badaw-
czych IBMER. 
 
Charakterystyka gospodarstw 
 
Badaniami objęto dwa gospodarstwa ekologiczne: nr 1 – o powierzchni 
22,95 ha UR i nr 2 – o powierzchni 53,0 ha UR oraz dwa gospodarstwa 
konwencjonalne: nr 3 – o powierzchni 19,60 ha UR i nr 4 – o powierzchni 
52,55 ha UR. 
 
W gospodarstwach nr 1, 2 i 3 podstawową paszę stanowią: sianokiszonka, 
siano i pasze treściwe. W okresie letnim (przez ok. 165 dni), krowy są wy-
prowadzane z obór na pastwiska, a po powrocie do obór dokarmiane sia-
nem i paszami treściwymi.  
 
W gospodarstwie nr 4 bydło przebywa w oborze cały rok i jest karmione sia-
nokiszonką, sianem i paszami treściwymi rozdrobnionymi i wymieszanymi 
w wozie paszowym, z zadawaniem bezpośrednio do żłobów. 
 
Gospodarstwa te korzystają w zasadzie z rodzinnych zasobów pracy żywej. 
 
Charakterystykę obór w badanych gospodarstwach oraz rodzaje i sposoby 
przeprowadzania w nich zabiegów i czynności obsługowych przedstawiono 
w tabeli 1. 
 
Wyniki badań i dyskusja  
 
Wyniki badań składników nakładów robocizny i zapotrzebowania na energię 
podczas technologicznej obsługi zwierząt w oborach w badanych gospodar-
stwach rodzinnych przedstawiono w tabeli 2. 
 
O wielkości tych nakładów, poniesionych w poszczególnych gospodarstwach, 
decydowały: funkcjonalność technologiczna zaplecza inwentarskiego, poziom 
techniczny stosowanych środków mechanizacji oraz obsada bydła mlecznego. 
 
Na obecnym etapie rozwoju górskich gospodarstw mlecznych, szczególnie 
gdy brak jest dywersyfikacji przetwórstwa i korzyści z surowca pozyskiwane-
go z terenów uznanych za ekologicznie czyste, specyfika przyjętego syste-
mu gospodarowania (konwencjonalny, organiczny) nie ma istotnego wpływu 
na wielkość wskaźników ocenianych podczas badań. 
 
Gospodarstwa nr 1, 2 i 3 mają ograniczone możliwości zwiększenia dotychcza-
sowego poziomu mechanizacji, gdyż musiałyby wybudować nowe obory lub 
gruntownie zmodernizować dotychczas użytkowane. Z tego względu, szcze- 
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Tabela 1. Charakterystyka obór oraz rodzaje czynności obsługowych w badanych go-
spodarstwach 

Gospodarstwa rodzinne 
ekologiczne nr konwencjonalne nr 

1 2 3 4 
powierzchnia gospodarstwa [ha UR]  

Wyszczególnienie 
 

22,95 53,00 19,60 52,55 

Rodzaj obory stanowiskowa bez przejazdu1) stanowiskowa  
z przejazdem 

Liczba stanowisk  
w oborze/liczba krów 
dojnych  

16/15 22/21 19/18 40/40 

Średnioroczny stan 
bydła/DJP·ha–1 UR 15,9/0,69 28,4/0,54 22,3/1,14 53,81/1,02 

System utrzymania stanowiskowy, uwięziowy, ściółkowy 

Sposób doju krów 
dojarka  
Alfa Laval  
dwubańkowa 

dojarka  
Alfa Laval  
trzybańkowa 

dojarka przewo-
dowa Alfa Laval 
z rurociągiem 
mlecznym (3 apa-
raty udojowe) 

dojarka przewo-
dowa Westfalia  
z rurociągiem 
mlecznym (4 apa-
raty udojowe) 

schładzarki zbiornikowe [l] Schładzanie mleka 500 380 2 x 220 1600 
Liczba dojów  
w ciągu dnia 2 

Mycie urządzeń  
udojowych ręcznie automatycznie + ręcznie 

Zadawanie pasz 

C-360  
– 38 kW + chwy-
tak-rozwijacz bel 
+ wózek paszowy

MF-375DT  
– 44 kW + łado-
wacz czołowy  
+ wózek paszowy 

U-3512  
– 34,6 kW + noś-
nik bel + wózek 
paszowy 

C-360 3p  
– 35 kW + łado-
wacz czołowy  
+ wóz paszowy  

Usuwanie odchodów ręcznie + taczka przenośnik  
zgarniakowy ręcznie + taczka przenośnik  

zgarniakowy 
1) Obecny układ funkcjonalny i rozmieszczenie stanowisk w tych oborach nie pozwalają na 
pełne zmechanizowanie wszystkich czynności obsługowych. Nie ma możliwości przejazdu lub 
wjazd do obory jest ograniczony. 

Źródło: wyniki własne.  
 
gólnie gospodarstwa nr 1 i 2, nie mają już możliwości zwiększenia obsady 
zwierząt (do zalecanego wskaźnika 1,2 DJP·ha–1), co po możliwym zmecha-
nizowaniu usuwania obornika (gospodarstwo nr 1) i po zautomatyzowaniu 
mycia elementów udojowych (gospodarstwo nr 2) mogłoby skrócić w nich 
czas jednostkowej obsługi zwierząt. Podobne problemy występują w gospo-
darstwie nr 3 z korzystną obsadą zwierząt, lecz brakiem mechanizacji usu-
wania odchodów. W gospodarstwie tym zastosowano jednak bardziej nowo-
czesne urządzenia udojowe, myjące i do zadawania pasz, co umożliwiło 
zmniejszenie w nim (w porównaniu z gospodarstwami nr 1 i 2) nakładów 
robocizny na te zabiegi. System pastwiskowo-oborowy wydatnie zmniejsza 
nakłady robocizny na technologiczną obsługę bydła, a określone w gospo-
darstwach nr 1, 2 i 3 jednostkowe nakłady robocizny (na 1 DJP) są w okre-
sie letnim o 30% mniejsze niż nakłady ponoszone w okresie przebywania 
bydła wyłącznie w oborze. 
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Table 1. Characteristics of the cow barns and maintenance activities in surveyed 
farms 

Family farms 
ecological, no. conventional, no. 

1 2 3 4 
farm acreage [ha AL]  

Specification 

22.95 53.00 19.60 52.55 

Kind of cattle barn stalls, without passage1) stalls,  
with passage 

Number of stalls  
in barn/number  
of milking cows 

16/15 22/21 19/18 40/40 

Average annual cattle 
stock/LU per ha AL 15.9/0.69 28.4/0.54 22.3/1.14 53.81/1.02 

Housing system stalls, tying, littering 

Manner  
of milking cows 

Alfa Laval, two-
bucket milking 
machine 

Alfa Laval, 
three-bucket 
milking machine 

Alfa Laval milk 
pipe-line instal-
lation, 3 milking 
machines 

Westfalia milk 
pipe-line installa-
tion, 4 milking 
machines 

tank coolers [l] Milk cooling 
500 380 2 x 220 1600 

Number of milkings 
per day 2 

Washing of milking 
equipment manually automatically + manually 

Feeding 

C-360  
– 38 kW + buck-
rake-bale unroller 
+ forage carriage 

MF-375DT  
– 44 kW + front 
loader + forage 
carriage 

U-3512  
– 34.6 kW  
+ bale carrier  
+ forage carriage

C-360 3p  
– 35 kW + front 
loader + forage 
truck 

Manure removal manually  
+ wheel-barrow scraper-conveyor manually  

+ wheel-barrow scraper-conveyor 

1) Actual functional system and stand arrangements in those cattle barns make impossible full 
mechanization of all works by the animals. No possibility of passing over or the entrance into 
cow barn building is reduced. 

Source: own study. 
 
W gospodarstwie nr 4, w którym bydło przebywa cały rok w oborze, nie ma 
takich możliwości, jednak dzięki funkcjonalnej oborze i dostosowanej do niej 
technice, osiągnięto w nim najwyższy – V poziom mechanizacji, pozwalający 
skrócić czas dziennej jednostkowej obsługi 40 krów dojnych (53,81 DJP) do 
10,4 rbmin·DJP–1. 
 
Wraz ze wzrostem poziomu mechanizacji zwiększa się odpowiednio zapo-
trzebowanie na energię niezbędną do jej wykorzystania. Roczne nakłady 
energetyczne na mechanizację technologicznej obsługi zwierząt w gospo-
darstwie o najwyższym V poziomie były prawie dwukrotnie większe niż w go-
spodarstwach znajdujących się na III poziomie. 
 
Jedną z możliwości zmniejszenia jednostkowych nakładów energetycznych  
i jednocześnie zmniejszenia poziomu jednostkowych kosztów mechanizacji,  
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Tabela 2. Nakłady robocizny i zapotrzebowanie na energię podczas technologicznej 
obsługi bydła mlecznego w badanych gospodarstwach 

Gospodarstwa rodzinne  
ekologiczne nr konwencjonalne nr 

1 2 3 4 1) 

liczba krów dojnych/DJP 

Składniki pracochłonności  
oraz poziom i energochłonność mechanizacji 

zabiegów technologicznych 
15/15,9 21/28,4 18/22,3 40/53,8 

Dój wraz ze wstępną obróbką mleka: 
– codziennie w przeliczeniu na 1 krowę dojną 

[rbmin⋅dzień–1]2) 

 
 

17,1 

 
 

17,8 

 
 

15,0 

 
 

10,9 
Mycie urządzeń udojowych: 
– codziennie w przeliczeniu na 1 krowę dojną 

[rbmin⋅dzień–1]2) 

 
 

1,6 

 
 

1,8 

 
 

0,9 

 
 

0,4 
Przygotowanie i zadawanie pasz: 
a/ w okresie przebywania w oborze (ok. 200 dni): 
    – codziennie w przeliczeniu na 1 DJP  

[rbmin⋅dzień–1] 
b/ w okresie pastwiskowym wraz z dokarmianiem  
    w oborze (ok. 165 dni): 

– codziennie w przeliczeniu na 1 DJP  
[rbmin⋅dzień–1] 

 
 
 

3,7 
 
 
 

2,4 

 
 
 

2,3 
 
 
 

1,4 

 
 
 

2,8 
 

 
 

1,5 

 
 
 

0,7 
 
 
 

0,7 
Usuwanie odchodów : 
– codziennie w przeliczeniu na 1 DJP  

[rbmin·dzień–1] 

 
 

2,3 

 
 

0,7 

 
 

1,9 

 
 

0,4 
Pozostałe prace (pojenie, ścielenie, zamiatanie, 
zabiegi zootechniczne, pielęgnacja zwierząt  
i inne): 
– codziennie w przeliczeniu na 1 DJP  
 [rbmin⋅dzień–1] 

 
 
 

2,3 

 
 
 

1,4 

 
 
 

1,8 

 
 
 

0,7 

Ogółem nakłady robocizny na obsługę  
technologiczną: 
– całorocznie [rbh⋅rok–1] 
– przypadające na 1 DJP w ciągu dnia  

[rbmin·dzień–1] 

 
 

2 451 
 

25,3 

 
 

3 208 
 

20,2 

 
 

2 545 
 

18,7 

 
 

3 341 
 

10,4 
Poziom mechanizacji w oborach  II III III V 
Energochłonność mechanizacji zabiegów  
obsługowych: 
– całorocznie [kWh⋅rok–1] 
– codziennie w przeliczeniu na 1 DJP 
   [kWh⋅dzień–1] 

 
 

6 746 
 

1,2 

 
 

7 479 
 

0,7 

 
 

7 462 
 

0,9 

 
 

14 825 
 

0,8 
1) W gospodarstwie 4. bydło przebywa cały rok w oborze. 
2) Dotyczy krów dojnych. 

Źródło: wyniki własne.  
 
które są bardzo istotnym (stanowiącym średnio 23%) składnikiem bilansu 
finansowego każdego z gospodarstw, jest zwiększenie obsady bydła mlecz-
nego na jednostkę powierzchni UR. 
 
W gospodarstwie nr 4, w którym obsadę krów dojnych i stopień zmechani-
zowania prac obsługowych uznano za optymalne, dzienne jednostkowe na-
kłady energetyczne (0,8 kWh·DJP–1) były podobne do nakładów ponoszo-
nych w gospodarstwach nr 2 i 3, będących na III poziomie zmechanizowania  
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Table 2. Labour inputs and energy demand at technological maintenance of the dairy 
cattle in surveyed farms 

Family farms 
ecological, no. conventional, no. 

1 2 3 41) 

number of milking cows/DJP 

Elements of labour inputs, level and demand 
of energy on mechanization  

of technological maintenance functions 

15/15.9 21/28.4 18/22.3 40/53.8 

Milking with preliminary milk treatment: 
– every day per 1 milking cow [workmin·day–1]2) 

 
17.1 

 
17.8 

 
15.0 

 
10.9 

Washing of milking installation: 
– every day per 1 milking cow [workmin·day–1]2) 

 
1.6 

 
1.8 

 
0.9 

 
0.4 

Feed preparation and distribution:  
a/ along the period of staying in cattle barn  
    (about 200 days):  
    – every day per 1 LU [workmin·day–1]  
b/ in pasture grazing period, feeding in cattle barn 
    inclusive (about 165 days): 
    – every day per 1 LU [workmin·day–1] 

 
 
 

3.7 
 
 

2.4 

 
 
 

2.3 
 
 

1.4 

 
 
 

2.8 
 

 
1.5 

 
 
 

0.7 
 
 

0.7 

Removal of animal wastes: 
– every day per 1 LU [workmin·day–1] 

 
2.3 

 
0.7 

 
1.9 

 
0.4 

Other works (watering, littering, sweeping out, 
zootechnical treatments, animal’s care, etc.): 
– every day per 1 LU [workmin·day–1] 

 
 

2.3 

 
 

1.4 

 
 

1.8 

 
 

0.7 

Labour inputs on technological animal atten-
dance:  
– yearly [workhrs·year–1]  
– per 1 LU daily  [workmin·day–1] 

 
 

2 451 
25.3 

 
 

3 208 
20.2 

 
 

2 545 
18.7 

 
 

3 341 
10.4 

Mechanization level in cattle barns II III III V 

Energy consumption by animal attendance treat-
ments:  
– yearly [kWh·year–1] 
– every day per 1 LU [kWh·day–1] 

 
 

6 746 
1.2 

 
 

7 479 
0.7 

 
 

7 462 
0.9 

 
 

14 825 
0.8 

1) On farm no.4 the cattle remain in the barn all year round. 
2) Concerning milking cows only. 

Source: own study. 
 
(0,7 i 0,9 kWh·DJP–1). W porównaniu z gospodarstwem nr 1, będącym na II po-
ziomie mechanizacji z małą obsadą zwierząt (0,69 DJP·ha–1 UR), nakłady te 
były mniejsze aż o ok. 33%. 
 
Wnioski 
 
1. Ograniczenia funkcjonalno-techniczne w istniejących obiektach inwen-

tarskich, a także niekorzystne uwarunkowania terenowe i lokalizacyjne 
zaplecza produkcyjnego w użytkujących je gospodarstwach utrudniają 
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wprowadzanie postępu technologicznego, w tym nowoczesnych maszyn 
i urządzeń, podnoszących poziom mechanizacji prac w oborach. Poziom 
mechanizacji oraz obsada zwierząt decydują zarówno o wielkości jed-
nostkowych nakładów robocizny, jak i o jednostkowej energochłonności  
i kosztach technologicznej obsługi zwierząt.  

2. Najmniejsze dzienne nakłady robocizny (10,4 rbmin·DJP–1) oraz stosun-
kowo małe dzienne nakłady energetyczne (0,8 kWh·DJP–1) stwierdzono 
w gospodarstwie nr 4, którego stan wyposażenia technicznego lokuje go 
w górnej granicy V poziomu mechanizacji i które dysponuje obsadą zwie-
rząt = 1,02 DJP·ha–1 UR (40 krów dojnych/ 53,81 DJP). 

3. Dalsze zmniejszanie dziennych nakładów robocizny na obsługę 1 DJP  
w oborze tego gospodarstwa, poniżej 10 minut, byłoby możliwe po zwięk-
szeniu pogłowia krów dojnych i zmianie uwięziowego systemu utrzymania 
zwierząt na wolnostanowiskowy [Romaniuk 1996]. Jednak w tym konkret-
nym gospodarstwie jest to niemożliwe ze względów środowiskowo-loka-
lizacyjnych.  
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INPUTS OF HUMAN LABOUR AND MECHANICAL WORK  
ON DAIRY CATTLE RAISING  

IN THE MOUNTAIN FAMILY FARMS 
 

Summary 
 
Investigations were conducted in four mountain dairy farms of agricultural 
land (AL) areas from 20 to 53 ha. The study aimed at evaluating the labour 
inputs and energy consumption on dairy herd maintenance as accounted per 
1 livestock unit (LU), and determination of mechanization level in surveyed 
farms. Only in one farm (no.4), with livestock density of 1.02 LU per 1 ha AL, 
the cow barn was equipped with the technical means assuring 5th degree of 
mechanization level. The labour inputs on keeping cows in this farm were 
twice lower, as comparing to other farms having at disposal old cow barn 
buildings, adapted only to meeting recent sanitary and zootechnical re-
quirements, without any chances (because of unsuitable habitat conditions) 
on essential implementation of technical progress and increasing livestock 
population. The individual energy inputs (at stocking rate of 1.02 LU·ha–1) 
were also lower or comparable to indices obtained by the other farms with 
smaller livestock density, having the barns equipped with poorer technically 
and less energy consuming machinery. Nevertheless, in spite of economi-
cally optimistic results, this farm may be subjected to some restrictions in the 
future because of reducing welfare of the animals housed permanently on 
the tying stands so far. 
 
Key words: dairy farming, mountain areas, cattle maintenance, mechaniza-
tion level, labour inputs 
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