
 
Problemy Inżynierii Rolniczej nr 1/2011 

 

105 

Stanisław Winnicki, Tomasz Kołodziejczyk 
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach 
Oddział w Poznaniu 
 
 

OCENA EFEKTYWNOŚCI ŻYWIENIA KRÓW  
KARMIONYCH W SYSTEMIE PMR  

W WYBRANYM GOSPODARSTWIE 
 
 

Streszczenie 
 
Przeprowadzono analizę procesu żywienia krów w oborze wolno-
stanowiskowej na 65 krów w gospodarstwie rodzinnym. Organizacja 
bazy paszowej, mechanizacja zbioru, konserwacji i zadawania pasz 
były poprawne. Zadawanie podstawowej dawki paszy w formie PMR 
oraz dokarmianie mieszanką treściwą krów o wyższej wydajności  
z automatycznej stacji paszowej spełniło podstawowe wymagania 
zootechniczne. Uzyskano wysoką średnią wydajność, ponad 9 tys. kg 
mleka rocznie, nie występowały choroby metaboliczne i otłuszcze-
nie krów. Żywienie zimowe było lepiej zbilansowane pod względem 
energetycznym, a żywienie letnie – pod względem białkowym. 
 
Słowa kluczowe: krowa, system PMR, białko w mleku, mocznik  
w mleku 

 
 
Wstęp 
 
Rolnictwo polskie charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem gospodarstw 
[GUS 2009]. Odnosi się to także do produkcji mleka. Współczesne wyzwania 
konkurencyjności wymagają przebudowy polskiej wsi [Adamowicz 2005; 
Wilkin i in. 2005]. Proces ten odbywa się od pewnego czasu, a po wstąpieniu 
Polski do Unii Europejskiej uległ przyśpieszeniu [Jabłońska-Urbaniak 2009]. 
Korzystne zmiany w chowie bydła dotyczą zwiększenia liczby gospodarstw 
specjalistycznych o większej skali produkcji. Obserwowany jest wyraźny wzrost 
mlecznej wydajności jednostkowej krowy [PFHBiPM 2010]. Buduje się duże 
obory z wolnostanowiskowym utrzymaniem oraz wprowadza nowoczesną 
mechanizację [Kaźmierczak i in. 2008]. Następuje również poprawa dobro-
stanu bydła [Winnicki i in. 2009]. Duża zmienność warunków gospodarowania 
w kraju wymaga różnych modeli obór.  
 
Celem badań była analiza efektywności żywienia krów karmionych w systemie 
PMR (częściowo wymieszana dawka – ang. „partly mixed ration") na przykła-
dzie obory w gospodarstwie rodzinnym na terenie Wielkopolski.  
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Materiał i metody badań 
 
Badania przeprowadzono w gospodarstwie rodzinnym o areale 70 ha, z czego 
35 ha trwałych użytków zielonych jest położonych wzdłuż kanału wodnego 
od Warty, a 35 ha gruntów ornych przeznaczono do produkcji paszy dla bydła. 
W 2006 r. oddano do użytku nową oborę wolnostanowiskową z utrzymaniem 
krów na materacach i podłogą szczelinową na korytarzach. Dwukrotny dój 
odbywa się w hali udojowej typu rybia ość 2×5 stanowisk. Pasza jest zada-
wana z użyciem przyczepy mieszającej o pojemności 10 m3. Żywienie zimowe 
oparte jest na kiszonce z kukurydzy i sianokiszonce w stosunku 2:1 z dodat-
kiem ok. 8% paszy treściwej. Średnio na krowę przypada ok. 45 kg PMR.  
W okresie letnim skład PMR jest taki sam, przy czym na krowę przypada  
30 kg. Od maja do października krowy dostają po ok. 30 kg zielonki z łąk. 
Krowy o wydajności ponad 20 kg mleka dziennie dostają paszę treściwą  
z automatycznej stacji paszowej. Sucha masa paszy treściwej stanowi średnio 
dla stada ok. 30% ogólnej ilości pobranej suchej masy paszy. 
 
Efektywność produkcji oceniano na podstawie wydajności mlecznej krów 
według kontroli użytkowości, prowadzonej metodą AT4. Analizowano zrów-
noważenie pobranej energii i białka w paszy w stosunku do aktualnej wydaj-
ności dobowej krowy. W okresie żywienia letniego, od maja do października 
2009 r., uzyskano ogółem 255 wyników analiz mleka. W okresie żywienia 
zimowego, od listopada 2009 do kwietnia 2010 r. uzyskano 336 wyników. 
Łącznie przeanalizowano 591 próbek mleka. Poprawność żywienia krów pod 
względem pobranej przez poszczególne krowy energii i białka z paszą prze-
prowadzono zgodnie z interpretacją wyników podaną przez Ziemińskiego  
i Juszczaka [1997]. 
 
Wyniki i ich omówienie 
 
Z analizy średniej rocznej wydajności mlecznej krowy w starej oborze uwię-
ziowej w latach 2002–2005 oraz w nowej oborze wolnostanowiskowej w la-
tach 2007–2009 wynika, że w kolejnych latach od 2003 do 2005 r. następo-
wał stopniowy wzrost wydajności (rys. 1). W połowie 2006 r. stado przepro-
wadzono do nowej obory. Równocześnie w tym roku odnotowano zmniej-
szenie wydajności do poziomu z 2003 r. Wyraźne zwiększenie mleczności 
nastąpiło w 2008 i 2009 r., odpowiednio do 9049 i 9132 kg. Uzyskana wy-
dajność jest w naszych warunkach dobra, dwukrotnie wyższa od średniej 
krajowej [GUS 2009], a także o 1500 kg wyższa od średniej krów objętych 
kontrolą użytkowości w woj. wielkopolskim. 
 
Wysoka wydajność mleczna krów to efekt dobrej konserwacji pasz oraz ży-
wienia zwierząt opartego na mieszance pełnoskładnikowej PMR oraz do-
karmiania krów o wyższej wydajności paszą treściwą z automatycznej stacji 
paszowej. 
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Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Rys. 1. Dynamika zmian średniej rocznej wydajności mleka w badanym stadzie krów 
Fig. 1. Dynamics of changes in average annual milk yielding per cow in investigated 

dairy herd 
 
Gospodarstwo posiada wszystkie niezbędne maszyny do uprawy roślin pa-
szowych, ich zbierania i przechowywania oraz załadunku, mieszania i zada-
wania. Budowa nowej wolnostanowiskowej obory, oddanej do użytkowania 
w 2006 r. oraz wyposażenie gospodarstwa w środki techniczne nastąpiło  
z udziałem środków przyznanych przez ARiMR. 
 
Przeanalizowano poprawność żywienia krów w okresie letnim i zimowym na 
podstawie zawartości białka i mocznika w mleku (tab. 1). Stwierdzono wpływ 
okresu żywienia na stopień zapewnienia krowom odpowiedniej ilości energii 
i białka w paszy. W okresie letnim u 18,4% krów stwierdzono, że pobrały 
one mniej białka w paszy niż wynikałoby to z aktualnej ich wydajności 
mlecznej. W okresie zimowym takich krów było więcej – 42%. Nadmiar białka 
latem stwierdzono natomiast u 16,9% krów i zaledwie u 2,4% krów w okresie 
zimowym. Skarmiana latem zielonka z łąk zawierała więcej białka w porów-
naniu z dawką paszy w okresie zimowym, co wpłynęło na jego metabolizm  
w organizmie krów. Następstwa tego obserwowano w składzie mleka, a kon-
kretnie poziomie mocznika w mleku. 
 
Inaczej kształtował się rozkład stada pod względem pobranej energii w paszy 
przez krowy w okresie żywienia letniego i zimowego. W okresie letnim  
u prawie połowy stada (44%) stwierdzono niedobór pobranej energii w paszy 
w odniesieniu do aktualnej wydajności. W okresie zimowym takich krów było 
mniej – 33%. Uzyskane wyniki są zgodne z podawanymi przez Januś [2008] 
oraz Łuczaka i in. [2009]. 
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Tabela 1. Rozkład procentowy próbek mleka pod względem zawartości białka i mocz-
nika w okresie żywienia letniego i zimowego 

Table 1. Percentage distribution of the milk samples in respect of protein and urea 
contents in milk within the period of summer and winter feeding  

Udział [%] próbek mleka o zawartości mocznika w mleku  
Percentage share of milk samples with urea content 

<150 mg.dm−3 151–300 mg.dm−3 >300 mg.dm−3 

Razem 
Total 

Zawartość 
białka 

w mleku 
Protein 
content  
in milk 

[%] 

żywienie 
letnie 

summer 
feeding 

żywienie 
zimowe 
winter 

feeding 

żywienie
letnie 

summer 
feeding 

żywienie
zimowe 
winter 

feeding 

żywienie
letnie 

summer 
feeding 

żywienie
zimowe 
winter 

feeding 

żywienie 
letnie 

summer 
feeding 

żywienie 
zimowe 
winter 

feeding 
>3,6 5,8 14,0 10,2 8,9 4,0 0 20,0 22,9 

3,2-3,6 7,1 17,9 23,1 25,3 5,8 0,9 36,0 44,1 
<3,2 5,5 10,1 31,4 21,4 7,1 1,5 44,0 33,0 

Razem 
Total 18,4 42,0 64,7 55,6 16,9 2,4 100,0 100,0 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Przeciętna wydajność mleczna krowy w okresie żywienia letniego była niższa 
(30,1 kg) niż w zimowym (34,3 kg). Wynika to prawdopodobnie z większej 
koncentracji energii w zimowej dawce pokarmowej w porównaniu z letnią. Jest 
to zgodne z wynikami doświadczenia żywieniowego Morel i in. [2010], którzy 
stwierdzili, że niedobór energii w dawce pokarmowej prowadzi do zmniej-
szenia wydajności. Podobne stwierdzenie na podstawie przeglądu literatury 
podają Łuczak i in. [2009].  
 
W badanym stadzie krów nie odnotowano schorzeń metabolicznych w fazie 
laktacji oraz otłuszczenia w okresie zasuszenia. 
 
Podsumowanie 
 
Przeprowadzona analiza funkcjonowania obory w gospodarstwie rodzinnym 
wskazuje, że: 
− zadawanie podstawowej paszy w formie PMR wraz z dokarmianiem pa-

szą treściwą z automatycznej stacji paszowej spełniało wymagania zoo-
techniczne, nie występowały choroby metaboliczne i otłuszczanie się 
krów w końcowej fazie laktacji; 

− poziom mechanizacji procesu zadawania paszy jest dobry, a członkowie 
rodziny sami obsługiwali stado 65 krów wraz z przychówkiem; 

− żywienie zimowe było bardziej poprawne pod względem energetycznym 
w porównaniu z letnim; 

− zapewnienie odpowiedniej ilości białka było lepsze w okresie letnim niż  
w zimowym; 

− dostosowanie produkcji roślinnej do potrzeb paszowych stada bydła po-
prawiało się z roku na rok; świadczy o tym systematyczny wzrost mlecz-
nej wydajności jednostkowej oraz osiągnięty już poziom. 
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EFFECTIVENESS OF FEEDING THE COWS  
AT FREE-STALL BARN HOUSING AND PMR SYSTEM APPLICATION 

ON A FAMILY FARM 
 

Summary 
Process of feeding the cows was analysed on a family farm, in free-stall cat-
tle barn for 65 cows. Fodder base organization, mechanization of the har-
vest, conservation, maintenance and feed distribution were properly arranged. 
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Supply of the basic fodder dose in form of PMR (partly mixed ration) and 
additional feeding of higher milk yielding cows, with concentrate mixture from 
automatic feeding station, complied with basic rules of animal husbandry. 
High average milk yielding of above 9 thousand kg milk per year, was ob-
tained. Neither metabolic diseases, nor adiposity of the cows were observed. 
Winter feeding was better balanced in terms of energy, whereas the summer 
feeding – in terms of protein content. 
 
Key words: dairy cows, feeding, PMR system, protein in milk, urea in milk 
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