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BADANIA PARAMETRÓW MIKROKLIMATU  
W OBORACH WOLNOSTANOWISKOWYCH  

W OKRESIE WIOSENNYM1 
 
 

Streszczenie 
 
Przedstawiono wyniki badań mikroklimatu przeprowadzonych w dzie-
sięciu oborach wolnostanowiskowych w okresie wiosennym. Zapre-
zentowano wyniki pomiarów chwilowych i ciągłych następujących pa-
rametrów: temperatury wewnętrznej i zewnętrznej, wilgotności względ-
nej wewnętrznej i zewnętrznej, stężenia dwutlenku węgla i amoniaku, 
ochładzania katatermometrycznego, prędkości ruchu powietrza, ja-
sności w pomieszczeniu. Temperatura wewnętrzna obór nie mieściła 
się w granicach komfortu. Wewnętrzna wilgotność względna powie-
trza przekraczała poziom optymalny w prawie każdej oborze. Średnie 
stężenie dwutlenku węgla w większości obór przekraczało 1000 ppm. 
W dwóch oborach stężenie amoniaku znacznie przekraczało wartości 
dopuszczalne. 
 
Słowa kluczowe: mikroklimat, temperatura, wilgotność względna, 
stężenie dwutlenku węgla, stężenie amoniaku 

 
 
Wstęp 
 
Odpowiedni mikroklimat, obok właściwie dobranej bazy paszowej i technologii 
chowu, jest jednym z czynników środowiskowych, decydujących o wskaźni-
kach produkcyjnych zwierząt gospodarskich, zwłaszcza krów mlecznych. 
 
Najważniejsze czynniki kształtujące mikroklimat w oborze to [Instytut Zoo-
techniki 1977; Rokicki, Kolbuszewski 1999; Kośla 2001; Domasiewicz i in. 
2005; Winnicki, Pleskot, Woyke 2003; Gawlik 2006]: 

• temperatura – minimalna -4°C, optymalna 8–15°C, maksymalna 25°C 
(bydło posiada dobrą termoregulację w zakresie temperatur od -10°C do 
+25°C);  

• wilgotność powietrza – minimalna 60%, optymalna 70%, maksymalna 
80%; najgorsza sytuacja występuje wówczas, gdy  wysokiej temperaturze 
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otoczenia towarzyszy duża wilgotność powietrza (powyżej 80%) i słaba 
wentylacja; 

• prędkość ruchu powietrza – latem do 0,5 m·s–1, zimą do 0,3 m·s–1; nie-
zwykle ważnym wymogiem jest zapewnienie krowom zacisznego miej-
sca, bez przeciągów; zwiększenie prędkości ruchu powietrza o 1 m·s–1 

odpowiada spadkowi temperatury o 1,5–2°C w przypadku zwierząt  
o długiej okrywie włosowej (30 mm) i 3-4°C w przypadku zwierząt z okry-
wą krótką; 

• gazy odzwierzęce:  
− dwutlenek węgla (CO2) – maksymalne stężenie 3000 ppm, w dobrze 

wentylowanym budynku najkorzystniejsze jest stężenie CO2 mniejsze 
niż 1000 ppm, 

− amoniak (NH3) – maksymalne stężenie 20 ppm,  
− siarkowodór (H2S) – maksymalne stężenie 0,5 ppm; podczas usuwa-

nia nawozu dopuszcza się przejściowy wzrost stężenia do 5 ppm; 

• zapylenie – wartość maksymalna dla pracowników przez osiem godzin 
dziennie 3 mg·m–3, maksymalna dopuszczalna wartość w budynkach in-
wentarskich – 120 µg·m–3 (w okresie 24 godzin), natomiast średnia roczna 
– mniejsza niż 50 µg·m–3; zapylenie należy utrzymywać na możliwie naj-
niższym poziomie;  

• oświetlenie – światło naturalne – powierzchnia świetlików równa 3–5% 
powierzchni podłogi, powierzchnia okien (otworów) równa 5–10% po-
wierzchni podłogi; światło sztuczne – 5 Lx w okresie nocnym oraz 100–
200 Lx w pozostałym czasie doby; 

• hałas – ciągły na możliwie najniższym poziomie; granicę tolerancji hałasu 
przez bydło określono na 70 dB; nieoczekiwany hałas może prowadzić 
do zmniejszenia wydajności mlecznej.  

 
Ustawa o ochronie zwierząt w art. 12 zobowiązuje każdego, kto utrzymuje 
zwierzęta gospodarskie, do zapewnienia im opieki i właściwych warunków 
bytowania. Parametry mikroklimatu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z 2003 r. (z późn. zm.), powinny być utrzymywane na 
poziomie nieszkodliwym dla zwierząt.  
 
Człowiek nie ma wpływu na czynniki pogodowe i klimatyczne, może nato-
miast kształtować mikroklimat przez dobór: typu obory, jej wielkości, materia-
łów budowlanych (w tym izolacyjnych), odpowiednią obsadę i rozmieszcze-
nie zwierząt. Zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego dla poszczególnych 
grup zwierząt mikroklimatu jest jednym z oczywistych warunków, decydują-
cych o sukcesie w produkcji zwierzęcej, umożliwiających wykorzystanie  
w pełni ich genetycznych cech produkcyjnych [Winnicki 1980]. 
 



 
Badania parametrów mikroklimatu w oborach... 

 

 113

Badania ciągłe nad kształtowaniem mikroklimatu w nowoczesnych oborach 
są prowadzone w IBMER (aktualnie ITP) od 1999 r. 
 
Celem pracy było określenie parametrów mikroklimatu w okresie wiosennym 
w pomieszczeniach produkcyjnych, w dziesięciu oborach, utrzymujących krowy 
mleczne. Wyniki badań będą podstawą do podjęcia dyskusji na temat kom-
fortu krów, wynikającego z monitorowanych warunków mikroklimatycznych.  
 
Metody badań 
 
Badania prowadzono zgodnie z opracowaniem Instytutu Zootechniki [1977]  
i normą branżową BN-86/8800-03.  
 
W badanych oborach prowadzono ciągły monitoring: 
− temperatury i wilgotności powietrza – za pomocą termohigrometrów  

LB-710 (czujniki przewodowe rozmieszczono w trzech punktach obory  
i w jednym na zewnątrz) połączonych z koncentratorem LB-731, rejestru-
jącym wartości badanych parametrów jako średnie z przedziałów dwu-
godzinnych;  

− stężenia CO2 – za pomocą czujnika LB-551 podłączonego do koncentra-
tora (LB-731); 

− stężenia dwutlenku węgla i amoniaku – za pomocą mierników dwugazo-
wych przenośnych; 

− chwilowego wskaźnika jasności w pomieszczeniach dla zwierząt i na 
zewnątrz obory – za pomocą luxomierza Lx204;  

− chwilowego ochładzania powietrza i prędkości ruchu powietrza w oborze 
– za pomocą katatermometru (zwykłego, mokrego i srebrzonego).  

 
Charakterystyka gospodarstw 
 
W badanych oborach są stosowane różne systemy utrzymania (na głębokiej 
ściółce, płytka ściółka, bezściółkowy) oraz różne rozwiązania funkcjonalno- 
-technologiczne (tab. 1). Wydajność mleczna krów osiąga poziom co naj-
mniej średniej krajowej krów pod kontrolą użytkowości. Dwie spośród bada-
nych obór uzyskały w konkursie Złota Wiecha: 
− wyróżnienie za nowoczesny system technologii, kompleksowe rozwiąza-

nie procesów związanych z utrzymaniem zwierząt, dojem, żywieniem 
oraz zagospodarowaniem odchodów; 

− nagrodę za bardzo dobre rozwiązanie konstrukcyjno-materiałowe i wyko-
nawstwo obiektu, stymulujące właściwe warunki mikroklimatyczne, no-
woczesny, ekologiczny system utrzymania zwierząt, prawidłowo zreali-
zowany system wentylacji okapowo-kalenicowej. 
 

Dobór obiektów do badań był celowy, przede wszystkim z uwagi na trudność 
utrzymania najkorzystniejszego mikroklimatu pomieszczeń.  
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Tabela 1. Zbiorcza charakterystyka badanych obór wolnostanowiskowych 
Technologia i mechanizacja obory oraz warunki środowiskowe 

Lp. 
Liczba 
stano-
wisk 

Wydaj-
ność 

[l] 
system 

utrzymania 
dój i schładzanie 

mleka 
przygotowanie  

i zadawanie pasz 
usuwanie 

i zagospodarowanie  
odchodów 

wentylacja 
i oświetlenie 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 60 8200 

boksowy na troci-
nach, korytarz gno-
jowo-przepędowy  
z podłogą szczeli-
nową 

dojarnia Alfa Laval 
tandem, 6 stanowisk, 
schładzarka zbiorni-
kowa Alfa Laval,  
CHH 3500 l 

przyczepa paszowa – kiszonka  
i sianokiszonka; pasza treściwa – 
system ALPRO, poidła miskowe 
automatyczne  

samospływ na podłodze 
szczelinowej, zbiornik  
na gnojowicę 

wentylacja grawitacyjna 
przez szczelinę kaleni-
cową, nawiew oknami, 
oświetlenie przezroczystą 
kalenicą oraz oknami, 
kubatura 26,9 m3·SD–1 

2 100 6100 

boksowy ściółkowy  
z poddaszem użyt-
kowym, podłoga 
pełna ze zgarniakiem

dojarnia „rybia ość” 
2x5(10), schładzarka 
zbiornikowa DeLaval 
6000 l 

przyczepa paszowa Optimix  
poj. 8 m3, pasza treściwa – stacja 
paszowa (3 szt.) ALPRO, poidła 
miskowe 

zgarniaki na podłodze 
pełnej delta master + 
poprzeczne komprimat,  
na gnojownię „kret” 

wentylacja mechaniczna: 
4 wentylatory, oświetlenie 
oknami,  
kubatura 58,3 m3·SD–1 

3 50 9980 

boksowy, ściółka – 
sieczka ze słomy, 
podłoga pełna 

dojarnia Westfalia 
„rybia ość” 2x4/8, 
schładzarka zbiorni-
kowa Kryos 3100 l 
YAPY 

wóz paszowy mieszający 15 m3, 
TMR – silos sianokiszonki + 
pasza treściwa (stacja paszowa 
ALPRO), siano (uzupełnienie), 
poidła zbiornikowe komorowe 

szufla czołowa TUR  
na ciągniku na podłodze 
pełnej betonowej, gno-
jownia 

wentylacja grawitacyjna, 
wyciąg przez szczelinę 
kalenicową, oświetlenie 
przezroczystą kalenicą, 
kubatura 37,2 m3·SD–1 

4 50 8100 

boksowy, sieczka  
ze słomy i trociny,  
ciąg gnojowo-space-
rowy, podłoga szcze-
linowa 

dojarnia „rybia ość”  
2x4(8), schładzarka 
zbiornikowa Alfa Laval

przyczepa ciągnikowa objęto-
ściowa, pasze treściwe – system 
ALPRO, poidła komorowe 

samospływ gnojowicy  
na podłodze szczelino-
wej, zbiornik gnojowicy 

wentylatory w szczytach 
budynku, oświetlenie 
oknami, 
kubatura 27,10 m3·SD–1 

5 60 10500

boksowy, sieczka  
ze słomy i trociny, 
podłoga szczelinowa 

dojarnia „rybia ość”  
2x5(10), schładzarka 
zbiornikowa Alfa Laval

wóz paszowy – pasze objęto-
ściowe, pasze treściwe system 
ALPRO, poidła komorowe 

samospływ gnojowicy  
na podłodze szczelino-
wej, zbiornik gnojowicy 

wentylacja grawitacyjna  
i wentylatory sterowane 
przez rolnika, oświetlenie 
oknami, 
kubatura 31,9 m3·SD–1 

6 80 8300 

boksowy bezściół-
kowy z podłogą 
szczelinową, podda-
sze użytkowe 

dojarnia „rybia ość” 
2x4(8), schładzarka 
zbiornikowa Prominox 
4100 l 

latem – pastwisko, zimą – przy-
czepa paszowa, automaty pa-
szowe ALPRO, poidła komorowe 

samospływ gnojowicy 
pod podłogą szczelino-
wą do zbiornika gnojo-
wicy  

wentylacja grawitacyjna 
otworami nawiewnymi, 
wyciąg pionowy kanałami 
kominowymi, oświetlenie 
oknami,  
kubatura 53,1 m3·SD–1 
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       cd.  tab. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

7 70 6200 

głęboka ściółka na 
legowiskach, podłoga 
szczelinowa na ciągu 
paszowym 

dojarnia Strangko, 
„rybia ość” 2x5(10),  
schładzarka zbiorni-
kowa  MECO 4130 l 

latem – zielonka, zimą – sianoki-
szonka belowana owijana folią  
i pasza treściwa, stacja paszowa 
w systemie ALPRO, poidła komo-
rowe 

ładowacz czołowy bez-
pośrednio na pole,  
samospływ gnojowicy  
z ciągu paszowego do 
zbiornika na gnojowicę 

wentylacja grawitacyjna 
przez szczelinę kaleni-
cową, oświetlenie prze-
zroczystą kalenicą,  
kubatura 126,1 m3·SD–1 

8 80 6800 

głęboka ściółka, 
podłoga szczelinowa 
na ciągu paszowym 

dojarnia „rybia ość” 
SAC 2x5(10), schła-
dzarka zbiornikowa 

ciągnik C-360, przyczepa paszo-
wa, stacja paszowa system  
ALPRO, poidła komorowe 
 

głęboka ściółka, usuwa-
nie obornika ładowa-
czem czołowym na płytę 
gnojową 

wentylacja grawitacyjna 
przez szczelinę kaleni-
cową, oświetlenie oknami 
i świetlikami dachowymi, 
kubatura 39,5 m3·SD–1 

9 250 6700 

głęboka ściółka 
 
 

dojarnia „rybia ość 
2x6(12), schładzarka 
zbiornikowa 

ciągnik C-360 i przyczepa  
paszowa, żywienie stołówkowe 
na ciągu zadaszonym, poidła 
miskowe automatyczne 

usuwanie obornika 
ładowaczem czołowym 
na płytę gnojową 

wentylacja grawitacyjna 
ze szczeliną kalenicową  
i nawiewem z kurtyn 
bocznych budynku, 
oświetlenie kalenicą, 
kubatura  30,3 m3·SD–1 

10 130 7500 

3-rzędowy boksowy 
ściółkowy, podłoga 
na korytarzach gno-
jowo-spacerowych 
pełna 

tandem 2x4(8) 
DeLaval, schładzarka 
DeLaval 

wóz paszowy Keenan i ciągnik 
Białoruś MT3 ładowarka czołowa, 
poidła komorowe 
 

przenośniki zgarniako-
we delta i przenośnik 
poprzeczny na podło-
dze pełnej, płyta gno-
jowa 

wentylacja grawitacyjna 
ze szczeliną kalenicową, 
oświetlenie przezroczystą 
kalenicą i oknami,  
kubatura 36,21 m3·SD–1 

Źródło: badania własne oraz Fiedorowicz, Łochowski [2008].  
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Table  1. Cumulative characteristics of the free-stall cattle barns tested 
Technology, mechanization and environmental conditions in the cattle barn  

No 
Number 

of 
stalls 

Milk 
yield keeping system milking  

and milk cooling 
feed preparation  
and distribution 

manure removal  
and management 

ventilation  
and lighting 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 60 8200

boxes, on sawdust 
litter, dung-walking 
pathway with slotted 
floor 

Alfa Laval tandem 
milking system,  
6 stands, tank milk 
cooler Alfa Laval 
CHH 3500 l 

forage trailer – silage and hayla-
ge, concentrates – ALPRO sys-
tem, automatic drinking bowls 

self-flushing on slotted 
floor, slurry tank 

gravitational ventilation 
through roof ridge gap, 
air inflow – by windows 
lighting through transpa-
rent roof ridge and win-
dows,  
cubage 26.9 m3 per LU 

2 100 6100

littered boxes, usa-
ble attic, full floor 
with the scraper 
  

“herring bone” milking 
parlour 2 x 5(10), De 
Laval tank milk cooler 
6000 l 

Optimix forage trailer 8 m3 capa-
city, concentrates – feed station 
(3 pieces), ALPRO drinking 
bowles 

scrapers on full floor 
“delta master” + trans-
verse discharge channel 
“mole” to manure pit 

mechanical ventilation: 
4 fans, lighting by win-
dows,  
cubage 58.3 m3 per LU 

3 50 9980

boxes, littered with 
straw chaff, full floor 

Westfalia “herring 
bone” milking parlour 
2 x 4 (8), tank milk 
cooler Kryos YAPY 
3100 l 

forage mixing wagon 15 m3, 
TMR – haylage silo + concen-
trates (ALPRO feed station), hay 
(supplement), tank drinking 
bowls 

tractor front shovel TUR 
on full concrete floor, 
dunghill 

gravitational ventilation, 
air extraction through 
roof ridge gap, lighting 
through transparent roof 
ridge,  
cubage 37.2 m3 per LU 

4 50 8100

boxes littered with 
straw chaff and saw-
dust, dung-walking 
passage, slotted floor 

“herring bone” milking 
parlour 2 x 4(8), tank 
milk cooler Alfa Laval 

forage tractor trailer, concen-
trates in ALPRO feed system, 
bucket drinkers 

self-flushing of slurry on 
slotted floor, slurry tank 

fans in gable ends of 
building, lighting by win-
dows,  
cubage 27.1 m3 per LU 

5 60 10500

boxes, littered with 
straw chaff and saw-
dust, slotted floor 
                                  

“herring bone” milking 
parlour 2 x 5(10), 
tank milk cooler Alfa 
Laval 
 

forage wagon – roughages, 
concentrates – ALPRO system, 
bucket drinkers 
 

self-flushing of slurry on 
slotted floor, slurry tank 
 

gravitational ventilation 
and fans controlled by 
the farmer, lighting by 
windows,  
cubage 31.9 m3 per LU 

6 80 8300

litterless boxes, 
slotted floor, usable 
attic  

“herring bone” milking 
parlour 2 x 4(8), 
Prominox tank milk 
cooler, 4100 l 

summer – the pasture, winter – 
forage wagon, ALPRO feed 
automatons, bucket drinkers, 

slurry self-flushing under 
slotted floor to the slurry 
tank 

gravitational ventilation 
by inlet orifices, vertical 
air extraction by air ducts, 
lighting by windows,  
cubage 53.1 m3 per LU, 
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       cd.  tab. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

7 70 6200 

deep litter on lying 
stands, slotted floor 
on feed pathway 

Strangko “herring 
bone” milking parlour 
2 x 5(10), tank milk 
cooler MECO 4130 l 

summer – green forage, winter – 
baled, foil wrapped haylage and 
concentrates - feeding station in 
ALPRO system, bucket drinkers 

front loader, directly on 
field, slurry self-flushing 
from feeding pathway to 
slurry tank 
             

gravitational ventilation 
through roof ridge gap, 
lighting by transparent 
roof ridge,  
cubage 126.1 m3 per LU 

8 80 6800 

deep litter, slotted 
floor on feeding 
pathway 

“herring bone” milking 
parlour SAC 2 x 5(10), 
tank milk cooler 

C-360 tractor, forage trailer, feed 
station in ALPRO system, bucket 
drinkers 

deep litter, manure 
removal on dung plate 
by a front loader 

gravitational ventilation 
through roof ridge gap, 
lighting by windows and 
roof skylights,  
cubage 39.5 m3 per LU 

9 250 6700 

deep litter 
                           
              
              

“herring bone” milking 
parlour 2 x 6(12), 
tank milk cooler 
 

C-360 tractor with forage trailer, 
canteen feeding on roofed pas-
sage, automatic drinking bowls 

manure disposal with  
a front loader onto dung 
plate 

gravitational ventilation 
with air inlet through 
roof ridge gap and side 
building courtains, 
lighting by roof ridge, 
cubage 30.3 m3 per LU 

10 130 7500 

3 box rows, littered, 
full floor on dung-
walking pathways 

DeLaval tandem 
arrangement 2 x 4(8), 
DeLaval  milk cooler 

Keenan forage wagon, Belarus 
MT3 tractor, front loader, bucket 
drinkers 

delta scraper-conveyors 
and crosswise conveyor 
on full floor, dung plate 

gravitational ventilation 
with roof ridge gap, 
lighting by transparent 
roof ridge and windows, 
cubage 36.21 m3 per LU 

Source: own study and Fiedorowicz, Łochowski [2008] results. 
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Tabela 2. Zestawienie parametrów mikroklimatu pomieszczeń w badanych oborach wolnostanowiskowych 
Table 2. Microclimatic parameters inside the free-stall cattle barns surveyed 

Temperatura 
Temperature 

[°C]  

Wilgotność względna 
Relative humidity of air 

[%] 

Stężenie CO2 
CO2  

concentration
[ppm] 

Stężenie NH3
NH3  

concentration
[ppm] 

zewnętrzna 
wartość 
średnia 
outside 

mean value

wewnętrzna 
wartość  
średnia 

inner mean 
value 

zewnętrzna 
wartość  
średnia 

outside mean 
value 

wewnętrzna 
wartość 
średnia 

inner mean 
value 

średnie  war-
tość średnia 
average me-

an value 

średnie war-
tość średnia 
average me-

an value 

N
r o

bi
ek

tu
  

O
bj

ec
t n

o 

Okres badań
Period  

of testing 

min.–maks. min.–maks. min.–maks. min.–maks. min.–maks. min–maks. 

O
ch
ła

dz
an

ie
 k

at
er

m
. 

K
at

a-
th

er
m

om
et

ric
 c

oo
lin

g 
[W

·d
m

–2
] 

Pr
ęd

ko
ść

 ru
ch

u 
 

po
w

ie
tr

za
  

A
ir 

m
ov

em
en

t v
el

oc
ity

  
[m

·s
–1

] 

Ja
sn

oś
ć 

 B
rig

ht
ne

ss
 

[L
x]

 

K
ub

at
ur

a 
 C

ub
ag

e 
 [m

3 ] 

23,3 25,3 60,4 71,1 1520 nz 1  14.06–19.06 
18,6–30,0 23,0–28,6 40,9–83,7 41,2–93,1 890–2740 nz 

2,142 0,6 0,15 26,9 

14*) 17,7 65,8*) 78,5 1170 35,2 2  10.05– 9.06 
– 14,1–22,5 – 54,9–99,3 750–2960 13,1–63,3 

1,26 0,063 71,63 58,3 

17,3 21,3 89,7 79,8 1455 nz 3  28.05–05.06 
13,1–26,7 16,0–31,0 60,1–99,9 44,0–99,9 800–2180 nz 

1,339 0,1 nz 37,2 

13,9 19,1 83,2 86,2 nz nz 4  29.05–30.05 
– 17,6–20,0 – 71,1–94,3 nz nz 

nz  0,02 27,1 

5 12.06–16.06 25,8*) 23,1*) 50,5*) 48,5*) nz nz 2,35 0,8 0,05 31,9 
17,7*) 14,0 78,5*) 65,8 1080 21,2 6 11.06–26.06 

– 14,1–22,5  54,9–99,3 520–2820 2,7–45,9 
1,394 0,1 64,9 53,1 

24,2  24,1 52,9 70,5 1450 nz 7 5.06–11.06  
15,2–30,3  21,3–27,0 26,0–74,9 60,3–99,9 910–2680 nz 

5,42 6,09 nz 126,1 

16,9 19,43 74,2 76,8 1046 nz 8 17.05–4.06 
4,9–28,3 12,1–29,9 31,9–99,9 40,6–99,8 390–1960 nz 

2,71 1,22 71,1 39.5 

17,7 18,9 70,8 76,4 820 nz 9 4.06–18.06 
9,5–26,4 10,4–27,1 32,1–99,9 37–99,9 600–1110 nz 

1,60 0,2 68,4 30.3 

5,1 11,5 72,0 60,3 932,6 4,5 10 21.03–8.04 
1,7–10,8 7,6–15,8 41–90,3 36–73,5 500–1900 1–9 

1,53 0,17 1,4 36,2 

Objaśnienia: nz – nie zmierzono; *) pomiary chwilowe. Explanations: nz – not measured, *) instantaneous measurements. 

Źródło: badania własne oraz Fiedorowicz, Łochowski [2008]. Source: own study and Fiedorowicz, Łochowski [2008] result

  

Kam
ila M

azur 
 



 
Badania parametrów mikroklimatu w oborach... 

 

 119

Omówienie wyników badań 
 
Temperatura wewnętrzna w oborach nie mieściła się w granicach sprzyjają-
cych osiąganiu komfortu, gdyż temperatura maksymalna w 9, a minimalna  
w połowie z nich przekraczała wartość dopuszczalną (tab. 2).  
 
Wilgotność względna powietrza w większości obór przekraczała wartość 
optymalną. Średnia wewnętrzna wilgotność względna w oborach objętych 
badaniem wynosiła od 60,3 do 86,2%, poszczególne odczyty natomiast – od 
32,2 do 99,9% (tab. 2).  
 
Średnie stężenie dwutlenku węgla w większości obór przekraczało 1000 
ppm, co jest uznawane za warunki niekomfortowe (tab. 2). Wartości stężenia 
CO2 z poszczególnych pomiarów wynosiły 500–2960 ppm, co znajdowało 
się w granicach dopuszczalnych normą. Średnie stężenie amoniaku w bada-
nych oborach wynosiło 4,5–21,2 ppm, przy wahaniach od 1 do 63,3 ppm.  
W dwóch oborach stężenie amoniaku przekraczało znacznie wartości do-
puszczalne. Największe stężenie tych gazów obserwowano w nocy, gdy zam-
knięte były wszystkie wrota (rys. 1, 2). 
 
Prędkość ruchu powietrza w większości obór znajdowała się w granicach 
normy, z wyjątkiem obiektów o numerach 1, 5 i 8, w których była nieznacz-
nie przekroczona i obory nr 7, w której była zdecydowanie zbyt wysoka. 
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Źródło: badania własne. Source: own study. 
 
Rys. 1. Stężenie CO2 w oborze nr 10 
Fig. 1. CO2 concentration in cattle barn no 10 
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Źródło: badania własne. Source: own study. 
 
Rys. 2. Stężenie NH3 w oborze nr 10 
Fig. 2. NH3 concentration in cattle barn no 10 
 
Wnioski 
 
1. Największe wartości stężeń dwutlenku węgla i amoniaku stwierdzono  

w oborach z wentylacją mechaniczną oraz kominową grawitacyjną i pod-
daszem użytkowym, co mogłoby wskazywać na mniejszą skuteczność 
tych sposobów wentylacji.  

2. Najlepsze warunki mikroklimatyczne panowały w obiekcie nr 10. Obiekt 
sprawiał wrażenie przestronności, chociaż kubatura przypadająca na 1 DJP 
była jedną z mniejszych.  

3. Zbyt duża wilgotność, przekraczająca dopuszczalne wartości wewnątrz 
obór, również świadczy o słabo działającej wentylacji i mogła być spowo-
dowana np. niedostatecznym nawiewem powietrza z zewnątrz.  
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STUDY ON THE MICROCLIMATE PARAMETERS  
IN FREE-STALL CATTLE BARNS DURING SPRING SEASON 
 

Summary 
 

Paper described the instruments and methods applied, as well as the results 
of investigations on microclimate parameters, conducted during spring sea-
son in ten free-stall cattle barns. The results of instantaneous and continu-
ous measurements were given for the following parameters: ambient and 
indoor temperature, relative humidity of air inside and outside the buildings, 
carbon dioxide and ammonia concentrations, kata-thermometric cooling, air 
movement velocity and brightness inside the buildings. Chosen microclimatic 
parameters were illustrated. Temperature inside the barns exceeded limits of 
animal welfare. Relative humidity of the air indoors exceeded optimum level 
in almost all cattle barns tested. Average carbon dioxide concentration in 
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majority of buildings exceeded 1000 p.p.m., whereas the concentration of 
ammonia highly exceeded acceptable values in two cattle barns.  
 
Key words: free-stall cattle barns, microclimate, temperature, relative humi-
dity of air, carbon dioxide, ammonia, concentration 
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