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OCENA PRZYKŁADOWYCH ROZWIĄZAŃ OBÓR MLECZNYCH 
 
 

Streszczenie 
 
W pracy przedstawiono rezultaty badań obór wolnostanowisko-
wych dla krów mlecznych. Są to obory o wysokim poziomie me-
chanizacji, a także zapewniające odpowiednie, zgodne z wymaga-
niami warunki dobrostanu zwierząt. Badania szczegółowe wykazały 
jednak wiele usterek zarówno technologicznych, jak i budowla-
nych, które po zidentyfikowaniu umożliwią doskonalenie dalszych 
prac projektowych. 
 
Słowa kluczowe: technologia, mikroklimat obory, nakłady 

 
 
Wstęp 
 
Dla zrównoważonego rolnictwa wg Komisji Europejskiej Dyrekcji Generalnej 
ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich charakterystyczne są następu-
jące elementy: gospodarka zasobami naturalnymi, ochrona gatunków zwie-
rząt i roślin („różnorodność biologiczna”), zapewnienie zaopatrzenia w żyw-
ność („bezpieczeństwo zaopatrzenia w żywność”), utrzymanie żywotności  
i konkurencyjności gospodarstw, ochrona krajobrazu wiejskiego, zapewnienie 
dobrostanu zwierząt, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zapewnienie 
przyzwoitego poziomu życia pracownikom gospodarstw oraz utrzymanie spo-
łeczności wiejskich. 
 
Gospodarstwa specjalizujące się w produkcji zwierzęcej, wprowadzające 
innowacyjne rozwiązania, powinny spełniać następujące podstawowe kryteria 
[Romaniuk 2010]: 
− rozwiązania technologiczne i budowlane oraz elementy infrastruktury 

technicznej zgodne z wymaganiami dobrostanu i behawioru zwierząt, 
środowiska pracy człowieka oraz ochrony środowiska; 

− wytworzony w wyniku zamierzonych działań produkt najwyższej jakości, 
powinien pozwalać na jego przetwarzanie i konsumpcję; 

− powstałe w wyniku produkcji odpady lub nawóz naturalny zagospodaro-
wane z wykorzystaniem takich technologii, jak fermentacja metanowa, 
produkcja kompostu (bionawozu), umożliwiająca jednocześnie produkcję 
alternatywnej energii i uszlachetnionego nawozu przyjaznego środowisku. 
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Innowacyjne działania zarówno w projektowaniu, jak i w pracach wdrożenio-
wych powinny zmierzać do zrównoważonego rozwoju gospodarstw, w któ-
rych uwzględniono następujące ograniczenia [Romaniuk 2008]: 
− środowiskowe, w tym emisję gazów: CO2, NH3, CH4, NOx, H2S, skażenie 

wód gruntowych, skażenie gleby, zapylenie i hałas; 
− bezpieczeństwo produkcji, w tym: dobrostan zwierząt, bezpieczeństwo  

i komfort obsługi, jakość wyprodukowanego surowca, 
− ekonomiczne: stabilność ceny produktów (surowce rolnicze), stabilność 

ceny surowców energetycznych, w tym ceny energii elektrycznej. 
 
W badaniach rozwojowych w zakresie zrównoważonego budownictwa in-
wentarskiego, w tym techniki stanowiącej integralną jego część, powinniśmy 
uwzględniać środowisko, ekonomię i rozwój społeczeństwa. 
 
Wyżej wymienione elementy są we wzajemnej ze sobą spójności i wpływają 
na efektywność i jakość produkcji. 
 
Rozwój technologii, w tym nowoczesnej techniki i budownictwa inwentar-
skiego, w przyszłości − zdaniem autorów − będzie uzależniony od następu-
jących elementów: 
− funkcjonalnych i innowacyjnych technologii utrzymania zwierząt; 
− mechanizacji zabiegów produkcyjnych niezawodnymi maszynami i urzą-

dzeniami o wysokim poziomie automatyzacji, robotyzacji oraz instalacji 
do kształtowania mikroklimatu; 

− zastosowania niekonwencjonalnych źródeł energii, kompatybilnych z ele-
mentami zasilania energią konwencjonalną; 

− zastosowania ekologicznych systemów do przygotowania, magazyno-
wania i dystrybucji pasz objętościowych i treściwych; 

− zastosowania zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska i standardami 
UE, w tym BAT, techniki i technologii do magazynowania, zagospodaro-
wania nawozu naturalnego (obornika, gnojowicy, gnojówki i pomiotu) 
przez fermentację metanową i kompostowanie; 

− projektowania budynków oraz ich budowy z wykorzystaniem najnowszej 
wiedzy w zakresie obowiązującego prawa, w tym prawa budowlanego, 
prawa wodnego oraz ochrony środowiska, ustaw o nawożeniu i nawo-
zach naturalnych oraz o ochronie zwierząt itp. 

 
Na podstawie wyżej wymienionych założeń określono cel pracy i zakres badań. 
 
Celem pracy jest przedstawienie wyników badań rozwiązań technologiczno- 
-budowlanych przykładowych obór mlecznych w kontekście uwarunkowań 
zrównoważonego rolnictwa. 
 
Zakres badań obejmował dziewięć wolnostanowiskowych obór dla krów mlecz-
nych, których charakterystykę przedstawiono w tabeli 1. 
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Tabela 1. Charakterystyka obór wolnostanowiskowych dla krów mlecznych 
Table 1. Characteristics of the free-stall cattle barns for dairy cows 

Obora 
Cattle 
barn   

Obsada 
DJP 

Livestock 
density 

(LU)    

System 
utrzymania 

Housing system    

Mechanizacja doju 
i schładzania mleka 

Mechanization  
of milking  

and milk cooling    

Mechanizacja przygotowania i zadawania pasz 
(żywienie − stosowane pasze) 

Mechanization of feed preparation  
and distribution (feeding – feedstuffs used)    

Mechanizacja usuwania 
i magazynowania odchodów 

Mechanization of manure  
removal and storage   

1 2 3 4 5 6 

1 140 

wolnostanowiskowy, 
boksowy, ściółkowy, 
korytarz gnojowo-spa-
cerowy z podłogą 
szczelinową 
free-stall, boxes, litte-
red, dung-walking 
passage with slatted 
floor 

dojarnia tandem 2x4/8 
DeLaval, schładzarka 
MEKO/PROMINOX 
pojemności 3500 dm3   
i 2700 dm3 
DeLaval tandem milking 
parlour 2x4/8, MEKO/PRO-
MINOX precooler of 3500 
and 2700 dm3  capacity 

wóz paszowy Keenan 20 m3, ciągnik Turbomatic Favorit 
611 LS, ciągnik – ładowacz czołowy JCB, poidła komo-
rowe podwójne, drabina paszowa samozatrzaskowa 
(żywienie lato i zima: kiszonka z kukurydzy, sianokiszon-
ka z traw, słoma, pasza treściwa) 
fodder carriage Keenan 20 m3, Turbomatic Favorit 611LS 
tractor, JBC tractor-front loader, double drinking bowls, 
self-closing fodder ladder (feeding, summer and winter: 
maize silage, grass haylage, straw, concentrate feed) 

przenośniki zgarniakowe delta 
i przenośnik poprzeczny na podło-
dze pełnej, płyta gnojowa 
delta scraper-onveyors, transverse 
conveyor on full floor, dunging 
gutter 
  

2 90 

wolnostanowiskowy, 
boksowy, bezściółko-
wy, korytarz gnojowo-
-spacerowy z podłogą 
szczelinową 
free-stall, boxes, litter-
less, dung-walking 
passage with sllatted 
floor 
 

robot udojowy VMS De-
Laval, schładzarka zbior-
nikowa DeLaval pojemno-
ści 5000 dm3 
VMS DeLaval milking 
robot, tank milk cooler De-
Laval 5000 dm3 capacity 

wóz paszowy Seco 11 m3, ciągnik Same 66 kW, ładowacz 
Tur, ciągnik Same 74 kW, automat paszowy + silosy na 
pasze treściwe, robot do podgarniania paszy Lely, poidła 
stałopoziomowe, poidła miskowe (żywienie lato i zima: 
sianokiszonka, kiszonka z kukurydzy, pasze treściwe) 
Seco 11 m3 fodder carriage, Same 66 kW tractor, Tur 
loader, Same 74 kW tractor, automatic feeder + silos 
for concentrates, Lely automatic feed raker, drinking 
bowls, drinking fountains (feeding summer and winter: 
haylage, maize silage, concentrates) 

gnojowica w kanałach gnojowico-
wych głębokich, wywóz gnojowicy 
wozem asenizacyjnym z ciągnikiem 
Same, robot doczyszczający pod-
łogi szczelinowe RS250 DeLaval 
slurry in deep canals, slurry re-
moval with tank carriage and 
Same tractor, KS250 DeLaval 
robot cleaning slatted floors 

3 90 

wolnostanowiskowy,  
na głębokiej ściółce, 
korytarz gnojowo-spa-
cerowy z podłogą 
szczelinową 
free-stall, deep litter, 
dung-walking passa-
ge with slatted floor  
    
 

dojarnia rybia ość 2x5(10) 
DeLaval, schładzarka 
zbiornikowa DeLaval 
pojemności 2500 dm3  
DeLaval herring-bone 
milking parlour 2x5 (10), 
tank milk cooler DeLaval 
of 2500 dm3 capacity 
 

ciągnik MF 390, wóz paszowy Keenan 14 m3, ładowacz 
chwytakowy, ciągnik Fendt 412, poidła komorowe, 
poidła miskowe, drabina paszowa samozatrzaskowa 
(żywienie lato i zima: sianokiszonki, kiszonka z kukury-
dzy, pasze treściwe) 
MF390 tractor, fodder carriage Keenan 14 m3, bucket 
loader, Fendt 412 tractor, drinking bowls, self-closing 
fodder ladder (feeding summer and winter: haylages, 
maize silage, concentrates) 
 

legowiska głębokie, wywóz obor-
nika – ładowanie ciągniko-łado-
warką na rozrzutnik obornika, 
gnojowica w głębokim kanale pod 
obszarem paszowym – wywóz 
wozem asenizacyjnym 
deep stands, manure removal – 
loading with tractor-loader on 
manure spreader, slurry in deep 
canal under feeding area, removal 
with tank carriage 
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4 23 

stanowiskowy, płytka 
ściółka 
stalls, shallow litter    
 

dojarka rurociągowa De-
Laval, liczba aparatów − 
4, schładzarka zbiorniko-
wa pojemności 3000 dm3 
DeLaval pipeline milking 
instalation, 4 milking 
machines tank milk cooler 
3000 dm3 capacity 

wóz paszowy Keenan 12 m3, ciągnik, poidła miskowe, 
drabina paszowa samozatrzaskowa (żywienie lato i zima: 
kiszonka z kukurydzy, sianokiszonka z traw, słoma, pasza 
treściwa) 
Keenan 12 m3 fodder carriage, tractor, drinking bowls, 
self-closing fodder ladder (feeding summer and winter: 
maize silage, grass haylage, straw, concentrates) 
 

przenośniki zgarniakowe hydrau-
liczne w płytkich kanałach, płyta 
gnojowa  
hydraulic scraper-conveyors  
in shallow canals, dunging gutter 

5 109 

stanowiskowy, płytka 
ściółka 
stalls, shallow litter    
 

dojarka rurociągowa De-
Laval, liczba aparatów − 
8, schładzarka zbiorniko-
wa Alima Bis pojemności 
6000 dm3 
pipeline milking installa-
tion DeLaval, 8 milking 
machines, tank milk cooler 
Alima Bis 6000 dm3 ca-
pacity 
 

wóz paszowy STRAUTMANN, ciągnik Ursus 1634, 
automat paszowy PELLON 600 (200), silos firmy PEL-
LON, poidła samoczynne miskowe (żywienie lato i zima 
– kiszonka z kukurydzy, sianokiszonka z traw i lucerny, 
pasze treściwe: pełnoporcjowa mieszanka granulowana 
Cargill – 21% białka i śruta rzepakowo-sojowa) 
STRAUTMANN fodder carriage, Ursus 1634 tractor, 
automatic feeder PELLON 600 (200), PELLON silos, 
automatic drinking bowls (feeding summer and winter: 
maize silage, grass-lucerne haylage, concentrates, full-
ratio pelleted mixture Cargill – 21% protein + ground 
soyabean- rapeseeds 

przenośniki zgarniakowe hydrau-
liczne w płytkich kanałach, płyta 
gnojowa 
hydraulic scraper-conveyors  
in shallow canals, dunging gutter 

6 124 

stanowiskowy, płytka 
ściółka, stanowiska 
krótkie 
stalls, shallow litter, 
short stands 
        
 

dojarka rurociągowa  
ARCHIMEDES 2x4 apa-
raty udojowe DeLaval, 
schładzarki zbiornikowe 
pojemności 5000 i 2100 dm3 

Archimedes pipeline 
milking installation 2x4 
milking machines De-
Laval, tank milk coolers 
5000 and 2100 dm3 ca-
pacity 
 

wóz paszowy samojezdny samozaładowczy Sgariboldi 
14 m3, drabina paszowa samozatrzaskowa, poidła 
misko-we, pasze treściwe nasypywane ręcznie z wózka 
(żywie-nie: lato – pastwisko 8 godzin oraz kiszonka  
z kukurydzy, sianokiszonka, młóto browarniane, korek-
tor białkowy, wysłodki buraczane melasowane z rzepa-
kiem, śruta zbożwa, pasza granulowana, zima – jak w 
lecie, poza zielonką) 
self-propelled, self- unloading fodder carriage Sgariboldi 
14 m3, self-closing fodder ladder, drinking bowls, con-
centrate feeds heaped manually from carriage (feeding: 
summer – pasture grazing 8 hrs + maize silage, hay-
lage, spent grain, protein corrector, beet-pulp molassed 
with rapeseds, ground cereal grain, pelleted feed; winter 
– as in the summer, except of green forage) 

głębsze kanały przykryte rusztem, 
wypompowywanie gnojowicy 
spod rusztów wozem asenizacyj-
nym, współpracującym z ciągni-
kiem  
deeper canals grate covered, 
slurry pumped out from below  
the grate with tractor-driven tank 
carriage 
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7 150 

wolnostanowiskowy, 
ściółkowy na podłożu 
samospławialnym, 
korytarz gnojowo-spa-
cerowy z podłogą 
pełną  
free-stalls, littered, on 
self-fluming substrate, 
dung-walking passage 
with full floor 

dojarnia rybia ość 2x7 
DeLaval, schładzarka 
zbiornikowa pojemności 
4000 dm3 
DeLaval herring-bone 
milking installation 2x7, 
tank milk cooler 4000 dm3 
capacity 

ciągnik Zetor 5320, wóz paszowy T-011 10 m3, ciągnik 
John Deere 7600 140 kM + ładowacz czołowy typ 531, 
wycinak do kiszonki, przenośnik ślimakowy do pasz 
treściwych, drabina paszowa, poidła dwukomorowe 2 
szt., poidło jednokomorowe stałopoziomowe 1 szt., 
poidła miskowe 16 szt. (żywienie lato i zima − kiszonka 
z siana, kiszonka z kukurydzy, pasze treściwe)  
Zetor 5320 tractor, fodder carriage T-011  10 m3,  John 
Deere 7600  140 HP + front loader type 531, silage out-
cutter, screw conveyor for concentrate feeds, fodder 
ladder, 2 double-bucket drinkers, 1 one-bucket, stable 
level drinker, 16 drinking bowls (feeding summer and 
winter – haylage, maize silage, concentrates) 

spychacz czołowy na ciągniku, 
wóz asenizacyjny z pompą do 
gnojowicy 
front bulldozer on tractor, tank 
carriage with a pump for slurry 

8 70 

wolnostanowiskowy,  
na głębokiej ściółce, 
korytarz gnojowo-spa-
cerowy z podłogą 
szczelinową 
free-stalls, deep litter, 
dung-walking passage 
with slatted floor 

dojarnia rybia ość 2x6(12),
schładzarka zbiornikowa 
DeLaval pojemności 6000 
dm3 
herring-bone milking instal-
lation 2x6 (12), tank milk 
cooler DeLaval 6000 m3 
capacity 

ciągnik Fendt 614/S Faworit + przyczepa paszowa Kee-
nan 18 m3, ładowarka samojezdna Manitou, silos na 
pasze treściwe H-514, poidła stałopoziomowe 3 szt., 
drabina paszowa (żywienie lato i zima – w oborze: 
kiszonka z kukurydzy, sianokiszonka, pasze treściwe) 
Fendt 614/S Favorit tractor + Keenan fodder trailer 18 
m3,  self-propelled loader Manitou, silo for concentrate 
feeds H514, 3 stable level drinkers, fodder ladder (feed-
ing summer and winter – in the barn: maize silage, 
haylage, concentrates) 
 

legowiska głębokie, wywóz obor-
nika – ładowacz TUR z ciągni-
kiem, rozrzutnik obornika, gnojo-
wica w głębokim kanale pod 
obszarem paszowym – wywóz 
wozem asenizacyjnym 
deep litter stands, manure re-
moval – TUR loader with tractor, 
manure spreader, slurry in deep 
canal under feeding area, removal 
with tank carriage 

9 52 

wolnostanowiskowy, 
boksowy, ściółkowy  
z podłogą pełną 
free-stall, boxes with 
full floor, littered  

dojarnia rybia ość 2x4(8), 
schładzarka zbiornikowa 
DeLaval pojemności 1600 
dm3 
herring-bone milking 
installation 2x4 (8), De-
Laval tank milk cooler 
1600 m3 capacity 

ciągnik C360 przyczepa paszowa 7 m3 Sano, ciągnik 
Case (66 kW) z ładowaczem, poidła dwukomorowe  
2 szt., drabina paszowa samozatrzaskowa 45 stanowisk 
(żywienie: lato – sianokiszonka, kiszonka z kukurydzy, 
młóto, pastwisko; zima – jak w lecie (bez pastwiskowa-
nia) 
C360 tractor, Sano fodder trailer 7 m3, Case (66 kW) 
tractor with loader, 2 double -bucket drinkers, self-
closing fodder ladder 45 stands (feeding: summer – 
haylage, maize silage, spent grain, pasture grazing; 
winter – as in the summer,  without pasture) 

przenośniki obornika typu „delta 
master” oraz kanał poprzeczny  
z przenośnikiem typu „komprimat” 
z oddolnym formowaniem pryzmy 
obornika 
“delta master” type manure con-
veyors and transverse canal with 
“komprimat” type conveyor form-
ing manure pile from below 

Źródło: opracowanie własne. Source: own elaboration. 
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Materiał i metody badań 
 
Badania realizowano na podstawie opracowań: Muzalewskiego [2009], Normy 
PN-ISO 9836:1997] oraz Romaniuka i in. [2007; 2010].  
 
Wyniki badań 
 
Charakterystykę trzech z dziewięciu wybranych obór podano jako przykła-
dową analizę, wynikającą z potrzeb realizacji celu pracy. Przedstawioną 
analizę tych obiektów uznano za reprezentację badanych obór, o wysokim 
poziomie mechanizacji, charakteryzujących dwa systemy utrzymania – ściół-
kowy i bezściółkowy. Szczegółową charakterystykę tych wybranych obiek-
tów przedstawiono w tabeli 2. Są to przykładowe obory wolnostanowiskowe, 
pokazane na rysunkach 1., 2. i 3. 
 
Rezultaty badań w zakresie mikroklimatu podano w tabeli 3. 
 
Zestawienie nakładów i kosztów jednostkowych w analizowanych oborach 
przedstawiono w tabeli 4. 
 
Podsumowanie i wnioski 
 
Wszystkie badane obory zostały zaprojektowane i wykonane jako hale wie-
lonawowe. Ze względu na konieczność modernizacji budynku w perspekty-
wie 15–20 lat słupy pośrednie będą stanowiły poważną przeszkodę w swo-
bodnej aranżacji wnętrza budynku. Mankamentem prawie wszystkich roz-
wiązań jest brak skutecznej wentylacji nawiewno-wywiewnej. Elementy na-
wiewne powinny być wykonane jako otwory całoroczne z możliwością ich 
regulacji, a dodatkowo w okresie występowania wyższej temperatury zwięk-
szania napływu powietrza przez otwieranie okien. Brak skutecznej wentylacji 
powoduje zawilgacanie ścian. Ściany noszą ślady przemarzania i w następ-
nych latach będą narażone na uszkodzenia techniczne. Wilgotność względna 
powietrza w większości obór przekraczała zalecane wartości. Średnia jej war-
tość w oborach objętych badaniem wynosiła od 60,3 do 68,8%, poszczególne 
odczyty natomiast mieściły się w zakresie od 27,5 do 99,9%. 
 
Poziom oświetlenia naturalnego w badanych oborach był zadowalający i speł-
niał wymagania w tym zakresie. W żadnym obiekcie nie występował natomiast 
system oświetlenia sztucznego zgodny ze standardami technologicznymi.  
 
Średnie stężenie dwutlenku węgla w każdej z obór nie przekraczało 1000 ppm, 
co uznawane jest za warunki komfortowe. Wartości z poszczególnych pomia-
rów wynosiły od 300 do 3000 ppm, czyli w granicach dopuszczalnych normą. 
 
Średnie stężenie amoniaku w badanych oborach mieściło się w przedziale 
od 3,4 do 6,1 ppm, przy czym pojedyncze odczyty – od 1 do 19 ppm, co nie 
stanowi przekroczenia dopuszczalnego stężenia. 



 

 

97  
O

cena przykładow
ych rozw

iązań obór m
lecznych 

Tabela 2. Charakterystyka technologiczna wybranych trzech obór 
Table 2. Technological characteristics of 3 selected cattle barns 

Element  
charakterystyki 

Characteristic element    
Obora nr 1  Cattle barn no. 1 Obora nr 2  Cattle barn no. 2 Obora nr 3  Cattle barn no. 3 

System utrzymania 
Housing system    

wolnostanowiskowa boksowa, na płytkiej  
ściółce 
free-stall boxes, shallow litter    

wolnostanowiskowa boksowa, bezściołkowa 
 free-stall boxes, litterless   

wolnostanowiskowa ściołkowa na głębokiej 
ściółce 
free-stalls, deep littered    

Obszar gospodarstwa [ha] 
Farm acreage [ha]    140 47 75 

Liczba stanowisk dla krów 
Number of stands for cows 130 75 60 

Średnia roczna wydajność 
mleczna krowy w stadzie [dm3] 
Average yearly milk yield  
per 1 cow in herd [dm3]    

7500 9000 6200 

Urządzenia do doju  
i wstępnej obróbki mleka 
Installations for milking  
and milk pre-treatment   

dojarnia tandem 2x4(8), schładzarki zbior-
nikowe 3500 i 2700 dm3 
tandem milking parlour 2x4(8), tank milk 
coolers 3500 and 2700 dm3     

robot udojowy, schładzarka zbiornikowa 
5000 dm3  
milking robot, tank milk cooler 5000 dm3 

dojarnia rybia ość 2x5(10), schładzarka 
zbiornikowa 2500 dm3 
herring-bone milking parlour 2x5(10), tank 
milk cooler 2500 dm3 

Maszyny i urządzenia  
do przygotowywania  
i zadawania pasz 
Machines and devices  
for feed preparing  
and distribution 
         
 

wóz paszowy Keenan 20 m3 ciągnik Tur-
bomatic Favorit  611 LS 77 kW, ciągnik- 
-ładowacz czołowy JCB, drabina paszowa 
na 124 stanowiska, poidła dwukomorowe 
Keenan fodder carriage 20 m3 , Turbo-
matic Favorit 611LS tractor (77 kW), 
tractor-front loader JCB, fodder ladder  
for 124 stands, double drinking bowls 

wóz paszowy Seco 11 m3, ciągniki Same 74 
kW i Same 66 kW, ładowacz Tur, automat 
paszowy, dwa silosy na paszę treściwą, 
robot do podgarniania paszy na korytarzu 
Lely, poidła stałopoziomowe 
fodder carriage Seco 11 m3, Same 74  
and 66 kW tractors, Tur loader, automatic 
feeder, 2 silos for concentrates, Lely robot 
for feed raking up in passage, stable level 
drinkers    

ciągnik MF 390, wóz paszowy Keenan 
14 m3, ładowacz chwytakowy, ciągnik 
Fendt  412, poidła miskowe, drabina pa-
szowa samozatrzaskowa 
MF390 tractor, Keenan 14 m3 fodder 
carriage, bucket loader, Fendt 412 tractor, 
drinking bowls, self-closing fodder ladder 

Maszyny i urządzenia  
do usuwania nawozu  
naturalnego 
Machines and devices  
for manure removal    
         
 

zgarniak delta + przenośnik poprzeczny, 
ciągniko-ładowarka JCB 541-70, ciągnik 
MF 255, rozrzutnik obornika, wóz aseniza-
cyjny  
delta scraper + transverse conveyor, JCB 
541-70 tractor-loader, MF225 tractor, 
manure spreader, tank carriage 

robot czyszczący podłogę szczelinową, 
ciągnik Same, wóz asenizacyjny  
slatted floor cleaning robot, Same tractor, 
tank carriage 

ciągnik do ładowacza Fendt 412 ładowacz, 
rozrzutnik FLIGL, wóz asenizacyjny Joskin, 
mieszadło gnojowicy, ciągnik Fendt 514  
tractor-loader Fendt 412, tractor, manure 
spreader FLIGL, Joskin tank carriage, 
slurry mixer, Fendt 514 tractor    

Źródło: opracowanie własne. Source: own elaboration. 
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Źródło: opracowanie własne. Source: own elaboration. 
 
Rys. 1. Obora wolnostanowiskowa boksowa dla krów mlecznych, ściółkowa; 1 – korytarz gnojowo-spacerowy, 2 – obszar paszowy,  

3 – dojarnia, 4 – korytarz paszowy, 5 – boks dla cieląt, 6 – płyta gnojowa 450 m2, 7 – zbiornik na gnojówkę 300 m3, 8 – zbiornik 
na gnojówkę 70 m3, 9 – poidło, 10 – pomieszczenie na mleko 

Fig. 1. Free-stall cattle barn for dairy cows, littered stands; 1 – dung-walking passage, 2 – feeding area, 3 – milking parlour, 4 – feed-
ing passage, 5 – box for calves, 6 – dunging gutter, 7 – liquid manure tank 300 m3, 8 – liquid manure tank 70 m3, 9 – drinking 
bowl, 10 – milk storage room 
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Źródło: opracowanie własne. Source: own elaboration. 

Rys. 2. Obora wolnostanowiskowa boksowa dla krów 
mlecznych bezściółkowa; 1 – pomieszczenia dla 
krów zasuszonych i jałówek, 2 – korytarz paszowy, 
3 – obszar paszowy z boksami żywieniowymi, 4 – 
pomieszczenie dla krów, 5 – pomieszczenie dla 
krów pierwiastek i zasuszonych, 6 – poczekalnia, 
7 – porodówka, 8 – dozownik paszy treściwej, 9 – 
rozdzielacz przechodzenia krów, 10 – robot do pod-
garniania paszy, 11 – 3 stanowiska żywieniowe z 
blokadą, 12 – pomieszczenie dla krów z urazami 
zdrowot-nymi, 13 – biuro z dyżurką, 14 – maszy-
nownia, 15 – sprężarka, 16 – chłodnica, 17 – blokada 
poudojowa, 18 – pomieszczenie socjalne, 19 – po-
mieszczenie gospodarcze, 20 – powrót z wybiegu, 
21 – wyjście na wybieg, 22 – silosy paszowe, 23 – 
zbiornik na gnojowicę 505 m3 

Fig. 2. Free-stall cattle barn for dairy cows, litterless boxes; 
1 – rooms for dry cows, 2 – feeding passage, 3 – 
fodder area with feeding boxes, 4 – accommodation 
for cows, 5 – accommodations for primipares and 
dry cows, 6 – waiting room, 7 – delivery room, 8 – 
concentrate feeder, 9 – distributor of cows passing-by, 
10 – robot for feed raking up, 11 – 3 feeding stands 
with blocking, 12 – rooms for cows with health inju-
ries, 13 – office with duty-room, 14 – engine room, 
15 – compressor, 16 – cooler, 17 – post-milking 
blockage, 18 – staff room, 19 – accessory room, 
20 – return from yard, 21 – exit to yard, 22 – fodder 
silos, 23 – slurry tank 505 m3 
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Źródło: opracowanie własne. Source: own elaboration. 
 
Rys. 3. Obora wolnostanowiskowa boksowa dla krów mlecznych na głębokiej ściółce; 1 – dojarnia rybia ość 2x5, 2 – legowiska na 

głębokiej ściółce dla krów mlecznych, 3 – korytarz gnojowo-spacerowy, 4 – korytarz paszowy, 5 – legowiska na głębokiej 
ściółce dla krów zasuszonych, 6 – pomieszczenie na mleko 

Fig. 3. Free-stall cattle barn for dairy cows, boxes on deep litter; 1 – herring-bone milking parlour 2x5, 2 – stands on deep litter for 
milking cows, 3 – dung-walking passage, 4 – feeding passage, 5 – stands on deep litter for dry cows, 6 – milk storage room 
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Tabela 3. Zbiorcze zestawienie podstawowych parametrów mikroklimatu 
Table 3. Summary of basic microclimatic parameters 

Parametr mikroklimatu 
Microclimate parameter    

Jednostka  
miary 

Measurement 
unit    

Obora 11) 
Cattle barn 11)

Obora 22) 
Cattle barn 22) 

Obora 33) 
Cattle barn 33) 

Temperatura  Temperature °C 11,5 17,72 21,02 
Temperatura na zewnątrz obory 
Temperature outside of the barn   °C 5,1 15,67 18,26 

Wilgotność względna powietrza 
wewnątrz  
Relative air humidity inside    

% 60,3 68,8 64,08 

Wilgotność względna powietrza  
na zewnątrz  
Relative air humidity outside    

% 72,0 79,1 75,1 

Prędkość przepływu powietrza 
Airflow velocity    m·s–1 0,17 0,2 0,16 

Wymiana powietrza w okresie 
letnim  
Air exchange in summer season 

m3·h–1·DJP–1 
m3·h–1·LU–1  331,3 399,7 606,5 

Stężenie NH3  NH3 concentration  ppm 4,5 6,1 3,4 
Stężenie CO2  CO2 concentration  ppm 932,6 665,5 718,04 

1) Okres badań – 21.04–22.04.2010 r. 2) Okres badań – 15.06–16.06.2010 r. 3) Okres badań – 
07.07–08.07.2010 r.  

1) Investigation period – 21.04–22.04.2010 r. 2) Investigation period – 15.06–16.06.2010 r.  
3) Investigation period – 07.07–08.07.2010 r.  

Źródło: opracowanie własne. Source: own elaboration. 
 
Badane obory zapewniają zwierzętom odpowiednie warunki utrzymania po-
przez zapewnienie swobody przemieszczania się, dostępu do paszy i odpo-
czynku. We wszystkich badanych oborach paszę zadawano z użyciem wozów 
paszowych. Żywienie paszą TMR lub PMR + automaty do pasz treściwych 
umożliwia racjonalne żywienie i racjonalne wykorzystanie pasz treściwych. 
 
Koszty inwestycyjne wyposażenia obór w maszyny i urządzenia do przygo-
towywania i zadawania pasz w przeliczeniu na jedno stanowisko były zróż-
nicowane – od 3071 do 8539 zł. 
 
Średnie nakłady robocizny na dój i chłodzenie w przeliczeniu na dm3 mleka 
wynosiły 0,235 i 0,308 rbmin w obiektach wyposażonych w hale udojowe 
oraz 0,052 rbmin w obiekcie z robotem udojowym. Jednostkowe nakłady energii 
elektrycznej odpowiednio 0,028 i 0,032 kWh oraz 0,038 kWh w obiekcie  
z robotem. Koszty eksploatacyjne odpowiednio 0,057 i 0,064 zł, a w obiekcie 
z robotem 0,130 zł. W przeliczeniu na DJP średnie dobowe nakłady roboci-
zny na dój i chłodzenie wynosiły 4,83 i 5,07 rbmin w obiektach wyposażo-
nych w hale udojowe oraz 1,29 rbmin w obiekcie z robotem udojowym, na-
kłady energii elektrycznej odpowiednio 0,51 i 0,59 kWh oraz 0,93 kWh,  
a roczne koszty eksploatacyjne odpowiednio 350 i 850 zł oraz 1170 zł. 
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Tabela 4. Nakłady i koszty jednostkowe (na DJP) w przykładowych oborach 
Table 4. Expenditures and unitary costs (per LU) in exemplary cattle barns 

Rodzaj zabiegu 
(czynności) 

Kind of activity   
Parametr 
Parameter  

Jednostka  
miary 

Measure  
unit 

 Obora 1
Cattle 
barn 1 

Obora 2 
Cattle 
barn 2 

Obora 3 
Cattle 
barn 3 

Dój i wstępna 
obróbka mleka 
Milking and milk  
pre-treatment    

nakłady robocizny 
labour inputs    
nakłady energii elektrycznej 
electric energy consumption 
koszty inwestycyjne 
investment costs    
koszty eksploatacyjne 
operation costs    

rbmin·doba–1 
workmin·(24 hrs)–1

kWh·doba–1 
kWh·(24 hrs)–1 

zł·rok–1 
PLN·year–1 

zł·rok–1 
PLN·year–1 

4,83

0,57

101,10

890,00

1,29 
 

0,93 
 

400,50 
 

1 170,00 
 

5,07 
 

0,51 
 

105,20 
 

350,00 
 

Przygotowanie  
i zadawanie 
paszy 
Preparing  
and distribution  
of feed    

nakłady robocizny 
labour inputs    
nakłady energii elektrycznej 
electric energy consumption 
nakłady energii mechanicznej
mechanical energy consump-
tion 
koszty inwestycyjne 
investment costs    
koszty eksploatacyjne  
operation costs    

rbmin·doba–1 
workmin·(24 hrs)–1

kWh·doba–1 
kWh·(24 hrs)–1 

kMh·doba–1 
HP·(24 hrs)–1 

 
zł·rok–1 

PLN·year–1 
zł·rok–1 

PLN·year–1 

0,46

0

1,02

364,00

540,00

0,93 
 

0,05 
 

1,01 
 
 

676,40 
 

888,00 
 

1,00 
 

0 
 

1,43 
 
 

854,00 
 

1 417,00 
 

Usuwanie  
i magazynowanie 
nawozu  
naturalnego 
Manure removal 
and storage   

nakłady robocizny 
labour inputs    
nakłady energii elektrycznej 
electric energy consumption 
koszty inwestycyjne 
investment costs    
koszty eksploatacyjne  
operation costs    

rbmin·doba–1 
workmin·(24 hrs)–1

kWh·doba–1 
kWh·(24 hrs)–1 

zł·rok–1 
PLN·year–1 

zł·rok–1 
PLN·year–1 

0,89

0,10

109,60

230,00

0,08 
 

0,012 
 

146,70 
 

260,00 
 

0,90 
 

0,02 
 

121,30 
 

256,00 
 

Czynności  
uzupełniające  
Supplementary 
activities    

koszty eksploatacyjne 
operation costs    

zł·rok–1 
PLN·year–1 166,00 232,00 203,00 

Razem wszystkie 
zabiegi   
All activities 
in total    

koszty eksploatacyjne 
operation costs    

zł·rok–1 
PLN·year–1 1 826,00 2 550,00 2 226,00 

Źródło: opracowanie własne. Source: own elaboration. 
 
We wszystkich oborach linie usuwania i magazynowania odchodów zostały 
prawidłowo rozwiązane i odpowiednio wyposażone w urządzenia i maszyny. 
Na szczególne wyróżnienie zasługuje obora, w której zainstalowano robot 
do czyszczenia podłogi szczelinowej (rys. 2). 
 
W zależności od zastosowanego systemu utrzymania krów zużycie ściółki ze 
słomy było zróżnicowane od 2 do 7 kg dziennie. 
 
Dzienne jednostkowe nakłady robocizny na ścielenie (w przeliczeniu na DJP) 
były związane ze zużyciem ściółki i wynosiły od 0,48 do 0,90 rbmin. 
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EVALUATION OF THE EXAMPLES TECHNICAL SOLUTIONS  
IN DAIRY CATTLE BARNS 

 
Summary 

 
Paper presents the investigation results of the free-stall cattle barns for dairy 
cows. The tested barn buildings are characterized by high mechanization 
level, they also ensure suitable conditions in accordance with the require-
ments of animal welfare. However, detailed inspection showed a number of 
defects both, the technological and constructional ones. Their identification 
enables improving further designing and construction activities.  
 
Key words: dairy cattle barns, technology, microclimate, expenditures 
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