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MECHANIZACJA I ORGANIZACJA PRAC W OBORZE  
WYPOSAŻONEJ W ROBOTA UDOJOWEGO 

 
 

Streszczenie 
 
W oborze wyposażonej w robota udojowego przeanalizowano za-
chowanie się krów związane z dojem oraz organizacją żywienia. 
Odstęp czasu między dojami ustalano indywidualnie na podstawie 
aktualnej mlecznej wydajności dobowej krowy. W czerwcu 2010 r. 
minimalny odstęp mieścił się w przedziale 320–800 minut. Faktyczny 
średni odstęp wynosił 393–921 minut, co oznacza od 1,5 do 3,6 do-
jów na dobę. Żywienie odbywało się w trzech miejscach. Podstawo-
wą dawkę PMR krowy dostawały do żłobu. Na stanowisku udojo-
wym zadawano pierwszą mieszankę treściwą dla wszystkich krów, 
w zróżnicowanej ilości zależnie od wydajności. W stacji paszowej 
drugą mieszankę paszową otrzymywały krowy o wydajności powy-
żej 20 kg, w ilości zróżnicowanej zależnie od mleczności. W pierw-
szym roku eksploatacji obory średnia wydajność 66,8 krów wynosiła 
10 346 kg mleka.  
 
Słowa kluczowe: krowa, system PMR, białko w mleku, VMS, mocz-
nik w mleku  

 
 
Wstęp 
 
Postęp techniczny i informatyczny umożliwia przejście w produkcji mleka na 
etap tzw. rolnictwa precyzyjnego [Majewski 2005]. Oznacza ono racjonalne 
zużycie środków produkcji i odpowiada kryteriom „przyjazności dla środowi-
ska”. 
 
W odniesieniu do produkcji mleka stanowi to indywidualizację częstości doju 
oraz ilości i rodzaju skarmianej paszy, zgodnie z aktualną wydajnością krowy. 
Możliwości stosowania zasad rolnictwa precyzyjnego w oborach wolnosta-
nowiskowych klasycznych i z robotem udojowym przedstawiono w tabeli 1. 
 
Wydajność mleczna krów zależy m.in. od krotności doju w ciągu doby, a jego 
zwiększenie powoduje wzrost wydajności. W praktyce najczęściej stosuje 
się 2-krotny dój, znacznie rzadziej 3-krotny. Różnice między 2- i 3-krotnym 
dojem zależą od poziomu wydajności. Doležal i in. [2002] wykazali, że w wa-
runkach wydajności do ok. 5,5 tys. kg mleka nie ma różnicy w ilości mleka oraz 
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Tabela 1. Porównanie niektórych elementów produkcji w oborach wolnostanowisko-
wych klasycznej i z robotem udojowym 

Table 1. Comparison of some production elements in free-stall cattle barns, traditio-
nal one and equipped with milk yielding robot 

Obora  Cattle barn Wyszczególnienie 
Specification klasyczna  traditional z robotem  with robot 

Organizacja stada 
Herd organization 

w większych stadach podział  
na kilka grup technologicznych,  
z okresową zmianą składu grupy 
greater herds divided into few  
technological groups, with periodic 
change of  group composition 

całe stado tworzy jedną grupę 
krów w fazie laktacji 
whole herd creates one group  
of lactating cows 

Ciąg funkcjonalny doju 
Functional course  
of milking 

− stała krotność doju 
constant multiplication factor  
of milking 

− stałe godziny doju 
permanent milking hours 

− długi czas oczekiwania na dój 
long time waiting for milking 

− konieczność dopędzania zwierząt
necessity of animals driving in 

− dój klasyczny całego wymienia 
traditional milking of whole udder 

− zmienna krotność doju 
variable multiplication factor  
of milking 

− dój trwa całą dobę 
milking duration over day and 
night 

− krótki czas oczekiwania na dój 
short time waiting for milking 

− dój tzw. ”ćwiartkowy”  
milking “by quarters” 

Karmienie 
Feeding 

tradycyjne, PMR i stacja paszowa, 
TMR 
traditional PMR and feeding station, 
TMR 

PMR z dokarmianiem na stano-
wisku udojowym i ze stacji pa-
szowej 
PMR with extra feeding on milk-
ing stand and from the feed 
station 

Objaśnienia: PMR – częściowo wymieszana dawka; TMR – całkowicie wymieszana dawka. 
Explanations: PMR – partly mixed ration; TMR – totally mixed ration. 
Źródło: opracowanie własne. Source: own elaboration. 
 
zawartości w nim tłuszczu i białka. Od wydajności ok. 6,5 tys. kg różnica 
między 2- i 3-krotnym dojem wynosi ok. 7–8%, a od ok. 7,5 tys. kg – ponad 
15%. Stosowanie 4-krotnego doju krów wysokowydajnych prowadzi do stresu 
zwierząt, zaburza ich rytm dobowy oraz prowadzi do skrócenia czasu prze-
znaczonego na pobieranie paszy [Kanswohl i in. 2008], w związku z czym nie 
zaleca się tego.  
 
Zwiększenie częstości doju w oborach wolnostanowiskowych klasycznych 
wiąże się z niedogodnościami dla krów w wyniku długiego przebywania w po-
czekalni przedudojowej [Winnicki i in. 2004]. Dój robotem umożliwia zróżni-
cowanie częstości oraz elastyczne zmiany, w dostosowaniu do aktualnej wy-
dajności krowy. Nie dochodzi również do zmęczenia zwierząt długim oczeki-
waniem na dój.  
 
Stabilizację trawienia przez bydło zapewnia się przez skarmianie paszy o jed-
nakowym składzie przez długi okres. Paszę stosuje się w formie mieszanki 
pasz gospodarskich strukturalnych treściwych jako TMR [Krzyżewski 2010]. 
Obecnie PMR i TMR są uważane za rozwiązania standardowe [Łuczak i in. 
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2009]. W przypadku dużego zróżnicowania wydajności w stadzie zaleca się 
stosowanie PMR wraz z dokarmianiem krów o wyższej wydajności w auto-
matycznych stacjach paszowych [Aerts 2008; Kowalski 2009]. 
 
Celem badań była analiza produkcji i zachowanie się krów w oborze w wa-
runkach stosowaniu jednostanowiskowego robota udojowego.  
 
Materiał i metody badań 
 
Badania przeprowadzono w oborze gospodarstwa Szołdry, w którym w paź-
dzierniku 2008 r. zamontowano jednostanowiskowy robot udojowy VMS firmy 
DeLaval. Po modernizacji obora ma następujący układ: płytko ścielona płaska 
płyta legowiskowa w budynku oraz na zadaszonym wybiegu ze strefą kar-
mienia PMR i z dwoma stacjami paszowymi na zadaszonym wybiegu (rys. 1). 
Wyjściowe stado składało się z krów w pierwszej i drugiej laktacji. Ma ono 
dość stały skład – średni stan w 2009 r. wyniósł 66,8 sztuk. Na okres zasu-
szenia i wycielenia krowy przechodzą do innej obory z takim samym syste-
mem utrzymania. Wracają do stada już w okresie siarowym, są dojone robo-
tem z oddzielnym spływem siary do pojemnika.  
 
Materiał do analizy uzyskano z zasobu komputera robota udojowego oraz 
wyników urzędowej kontroli użytkowości mlecznej krów za lata 2009 i 2010. 
 

Źródło: opracowanie własne. Source: own elaboration. 
 
Rys. 1. Rozplanowanie ciągów funkcjonalnych w oborze z robotem VMS “feed first”: 

1 – strefa wypoczynku, 2 – strefa żywienia, 3 – bramka jednokierunkowa,  
4 – bramka „inteligentna”, 5 – poczekalnia, 6 – strefa żywienia – stacje pa-
szowe, 7 – bramka selekcyjna, 8 – pomieszczenie zabiegowe, 9 – robot VMS 

Fig. 1. Arrangement of functional passages in the cattle barn equipped with VMS 
“feed first” robot: 1 – resting zone, 2 – feeding zone, 3 – one-way gate, 4 – “in-
telligent” gate, 5 – waiting room, 6 – feeding zone, 7 – selecting gate, 8 – in-
tervention room, 9 – VMS robot 

 
 

Silosy paszy treściwej  Silos of concentrate feeds 

Płyta obornikowa 
Dung plate 
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Wyniki i ich omówienie  
 
Dój. Na podstawie aktualnej wydajności dobowej ustalony jest minimalny 
odstęp czasu między kolejnymi dojami. W badanej oborze w czerwcu 2010 r. 
wynosił on od 320 min w przypadku krów o najwyższej wydajności, przez 
480, 600 i 720 do 800 min w przypadku krów przed zasuszeniem. Faktyczny 
rozkład częstości doju przedstawiono w tabeli 2.  
 
Tabela 2. Rozkład częstości doju krów w oborze w Szołdrach w zależności od wy-

dajności mlecznej krów (dane za okres od 31 maja do 29 czerwca 2010 r.) 
Table 2. Schedule of cows’ milking frequency in the cattle barn of Szołdry, depending 

on milking yield of cows (data for the period since 31 May till 29 June, 2010) 
Krowy  Cows Standardowe 

odchylenie średniego 
odstępu między dojami 

Standard deviation  
of mean interval  

between milkings 

Zakres 
mlecznej wydajności 

dobowej krów 
Range of 24 hrs 

milking yield of cows  

Liczba dojów 
w ciągu doby 

Number  
of milkings  

within 24 hrs 

liczba 
number 

udział 
[%] 

percentage 
share 

[min] [kg] 
≤2,0 9 20 53–310 9,9–20,9 

2,1–2,5 3 6 67–132 22,0–28,5 
2,6–3,0 18 37 66–184 22,2–56,2 
3,1–3,5 17 35 58–129 35,7–65,1 
≥3,6 1 2 96 42,6 

Razem  In total 48 100 –  –  

Źródło: opracowanie własne. Source: own elaboration. 
 
Dziewięć krów o najniższej wydajności było dojonych poniżej dwóch razy na 
dobę, najwięcej krów – 35 (72% stada) od 2,6 do 3,5 razy na dobę. Najdłuż-
szy średni odstęp między dojami jednej krowy wyniósł 921 min (15 godzin  
i 21 min), natomiast najkrótszy 393 min (6 godzin i 33 min). Przedstawione 
wyniki wskazują na możliwość regulowania częstością doju bez kłopotów 
organizacyjnych. Wartość standardowego odchylenia od średniego odstępu 
czasu między dojami wynosiła 1–5 godzin. Świadczy to o nierównomiernym 
przychodzeniu krów do doju.  
 
Wydajność stada w pierwszym roku kontroli (2009 r.) wyniosła 10 346 kg 
mleka od krowy, zawierającego 3,59% tłuszczu i 3,34% białka. Długość 
okresu międzywycieleniowego wyniosła 399 dni [PFMBiPM… 2010]. Uzy-
skana wydajność jest dobra, a stado zajęło 41. miejsce w województwie 
wielkopolskim.  
 
Żywienie. Przejście na dój robotem zmienia nie tylko organizację pracy ludzi 
i przebieg doju krów, lecz także organizację żywienia zwierząt w porównaniu 
ze stosowaną w oborach tak z uwięziowym, jak i bezuwięziowym utrzyma-
niem krów. Jest to spowodowane utrzymywaniem całego stada w jednej 
grupie oraz koniecznością zachęcania krów do przychodzenia na stanowi-
sko udojowe robota. Zmienność genetyczna oraz zróżnicowanie pod wzglę-
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dem stadium laktacji poszczególnych zwierząt powodują duże różnice aktu-
alnej wydajności dobowej krów. Wymaga to stałego dostosowywania dawki 
pokarmowej dla każdej krowy. Organizacja żywienia obejmuje ustalenie:  
− składu i wartości pokarmowej podstawowej mieszanki PMR;  
− składu i ilości skarmianych mieszanek na stanowisku udojowym i w stacji 

paszowej; 
− kierunku i kolejności przemieszczania się zwierząt między strefami ży-

wienia, doju i wypoczynku.  
 
Organizacja kierunku i kolejności ruchu krów, stosowana w oborze w Szoł-
drach, nosi nazwę „najpierw pasza” (ang. „ feed first”), a jej schemat przed-
stawiono na rysunku 1. Zarówno przed dojem, jak i wypoczynkiem krowa 
musi przejść przez strefę, w której jest zadawana podstawowa dawka po-
karmowa (PMR). Żywienie krów odbywa się w trojaki sposób: 
− podstawowa mieszanka dla całego stada jest skarmiana ze żłobu; 
− pierwszą mieszankę paszy treściwej otrzymują krowy na stanowisku udo-

jowym robota VMS; 
− drugi rodzaj mieszanki paszy treściwej jest wydawany krowom ze stacji 

paszowej.  
 
Mieszanka podstawowa (PMR) składała się z pasz gospodarskich, uzupeł-
nionych paszami, będącymi przetworzonymi produktami ubocznymi przemy-
słu spożywczego i dodatkami. Cała dawka zawierała ok. 43% suchej masy. 
 
W warunkach wyższej wydajności, mimo dużej koncentracji energii i białka  
w mieszance podstawowej, istnieje potrzeba zadawania paszy treściwej  
w czasie doju oraz na stacji paszowej. Mieszanka na stanowisku udojowym 
wyróżniała się dobrą smakowitością oraz zapachem, aby zachęcać krowy do 
przyjścia na dój. Także krowy o wydajności poniżej 20 kg mleka, którym teo-
retycznie nie należała się pasza, dostawały na zachętę 0,5 kg paszy dzien-
nie. Ilość dostępnej paszy dla poszczególnych krów była sterowana kompu-
terowo. Do wydajności 30 kg mleka paszę treściwą zadawano w równej ilo-
ści podczas doju i ze stacji paszowej. Krowy o wyższej wydajności pobierały 
większą ilość paszy ze stacji paszowej niż w czasie doju (rys. 2). 
 
W 2009 r. wykonano 472 oznaczenia mocznika w próbkach mleka, w tym 54 
od krów do 40. dnia laktacji, 81 próbek od 41. do 100. dnia, 103 próbki od 
101. do 200. dnia i najwięcej – 234 próbki od krów ponad 200. dni laktacji. 
We wszystkich okresach laktacji i miesiącach roku zawartość mocznika  
w mleku była duża, często przekraczając 300 mg·dm−3, uważaną za wskazu-
jącą na nadmiar białka w dawce pokarmowej. Jest to swoista cena, jaką po-
nosi się w przypadku krów o wysokiej wydajności. Łatwiej zapewnić nie-
zbędną do wysokiej mleczności ilość białka niż energii w dawce pokarmo-
wej. W badanym stadzie, mimo że stosowano w żywieniu białko chronione, 
nie udało się utrzymać zawartości mocznika w mleku na optymalnym pozio-
mie u wszystkich krów. 
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Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Rys. 2. Ilość skarmianych mieszanek paszy treściwej na stanowisku udojowym (1)  

i w stacji paszowej (2) w zależności od wydajności dobowej mleka 
Fig. 2. Quantity of concentrate mixtures fed on the milking stand (1) and in feeding 

station (2), depending on milk yielding per 24 hrs 
 
Wnioski  
 
Przeprowadzona w pierwszym roku eksploatacji obiektu analiza funkcjono-
wania obory, wyposażonej w robota udojowego, daje podstawy do następu-
jących stwierdzeń:  
− dój krów przebiegał bez zakłóceń, a jego częstość była uzależniona od 

aktualnej wydajności dobowej mlecznej krowy; 
− organizacja doju była poprawna, nie wymagała interwencji obsługi; 
− uzyskana wysoka wydajność produkcji mleka potwierdziła, że w oborze 

dobrze rozwiązane są wszystkie ciągi funkcjonalne, spełnione są warun-
ki wysokiego komfortu bytowania zwierząt.  
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WORK MECHANIZATION AND ORGANIZATION IN THE CATTLE BARN 

EQUIPPED WITH VMS MILK YIELDING ROBOT 
 

Summary 
Milk yielding behaviour of the cows and feeding organization were analysed in 
a cattle barn equipped with milk yielding robot. Time intervals between suc-
cessive milkings were individually settled on the basis of total 24 hrs’ milk yield 
of a cow. In June 2010 the minimum time intervals ranged from 320 to 800 
minutes. Actual average interval lasted 393–921 minutes, what means 1.5 to 
3.6 milking yields per 24 hrs. Feeding was realized in three places. Main PMR 
(partly mixed ration) was put down into crib. On the milking stand first part of 
concentrate mixture was given to all cows – in the amounts adequate to milking 
capacity. Second feed mixture got in feeding station – in amounts according to 
milk yield - the cows of milking capacity above 20 kg. In the first year of barn 
exploitation the average milk yield from 66.8 cows reached 10.346 kg per cow. 
 
Key words: dairy cows, PMR system, protein in milk, urea in milk, VMS milk-
ing robot 
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