
POSTĘP W ZAKRESIE RESTRUKTURYZACJI PRODUKCJI MLEKA, 
SYSTEMACH UTRZYMANIA ORAZ ŻYWIENIA I ROBOTYZACJI 

POZYSKIWANIA SUROWCA W OBORACH MLECZNYCH. WSPARCIE 
DOKONUJĄCEGO SIĘ POSTĘPU – na bazie wybranych zagadnień szkolenia: 

Nowoczesne technologie w chowie bydła mlecznego – w dniach 17-19 września 2013, w Poznaniu 
 

W całym, blisko 10-letnim okresie od integracji z UE – jest on największy wśród głównych sektorów 
produkcji zwierzęcej w Polsce; mimo iż nie sprzyja mu kilka ważnych czynników – w tym słabszy 
postęp na drugim etapie tworzenia wartości dodanej sektora mleka (z wyjątkiem podlaskiego) oraz 
ograniczony (obecnie do około 78%) związek z rynkiem prowadzonej działalności gospodarczej. Na 
szczęście są też i ważne elementy sprzyjające postępowi restrukturyzacyjnemu na pierwszym etapie 
tworzenia wartości dodanej sektora – w tym rosnąca populacja aktywna (i lepsza znajomość stada), 
większe zainteresowanie sektora pasz producentami mleka (i rosnąca wiedza o zapotrzebowaniu 
pokarmowym krów), postęp w produkcji podstawowych pasz objętościowych (i wiedzy o wartości 
pokarmowej tychże) i stymulujący wpływ rynków zagranicznych. 
   
RESTRUKTURYZACJA 
Mierzalnym wyrazem postępu restrukturyzacyjnego są m.in.: 
a/ koncentracja produkcji, w niezwykłym rozmiarze – wyrażona zmniejszeniem się o blisko połowę 
liczby dostawców hurtowych, a o około 80% bezpośrednich, 
b/ ponad 10%-owy dodatkowy wzrost dostaw (ponad ich podwojenie) w przeliczeniu na stado i rok 
– związane z jednej strony z około 20% wzrostu wydajności, przy jednocześnie blisko 10% spadku 
liczebności krów. 
Czynnikiem sprzyjającym postępowi restrukturyzacyjnemu był też bliski 1%, w skali roku wzrost 
udziału populacji aktywnej w pogłowiu krów; ten z kolei wiązał się z następującymi dodatkowymi 
skutkami – poprawiającymi konkurencyjność polskiego sektora mleka: 
1/ obniżką żywieniowego kosztu jednostkowego surowca; związaną również ze skuteczną poprawą 
walorów rynkowych surowca – przy zmianie stosunku tłuszczowo-białkowego z 1,27 do 1,23 – w 
warunkach żywienia intensywnego i jednocześnie energetycznie zadawalającego, 
2/ dodatkową obniżką nakładu energii na kg produkowanego surowca – szczególnie widoczne na 
poziomie wydajności 7-8 tys. kg mleka (a więc naszej populacji aktywnej), 
3/ dodatkowym ograniczeniem produkcji metanu na kg produkowanego surowca – widocznym na 
poziomie wydajności naszej populacji aktywnej w bardzo dużym zakresie; tak iż wzrost wydajności 
z 6 do 8 tys. kg – skutkuje 21%-owym obniżeniem produkcji tego gazu w przeliczeniu na kg mleka. 
W rezultacie ogólny koszt kg mleka – po przekroczeniu wydajności 7 tys. kg – bardzo spada. 
Kolejnym czynnikiem sprzyjającym postępowi restrukturyzacyjnemu było praktycznie podwojenie 
produkcji pasz przemysłowych dla bydła, w nie tak długim okresie od integracji z UE; z dominacją 
pasz dla krów – w sezonie paszowym 2012/13, prawie 84%-ową. Jest to najlepszy wyraz rosnącego 
w dużym tempie zapotrzebowania pokarmowego krów (przy malejącej przecież ich liczbie), jak też 
zarazem wiedzy o wartości pokarmowej pasz w dyspozycji gospodarstw mleczarskich. 
Z racji obecnie czołowej pozycji sektora mleka – wśród głównych sektorów produkcji zwierzęcej – 
w tworzeniu dochodu bilansowego z rynków zagranicznych nie ma potrzeby rozwijania ich wpływu 
stymulującego postęp restrukturyzacyjny.   
 
SYSTEMY UTRZYMANIA 
Omawiane są pod kątem postępu w tym zakresie – przy założeniu spełniania minimum warunków 
zoohigienicznych w budynku, w tym jego powierzchni, temperatury i wentylacji. Zakłada się także 
marginalną rolę (w warunkach postępu w systemach utrzymania) pastwiskowania, które w regionie 
wielkopolskim (776 obór, z 113-114 krowami średnio – badanych w Instytucie Technologiczno-
Przyrodniczym) dotyczy 11,7% stad i tylko 9,8% krów; jest więc dodatkowo coraz mniej popularne 
– w miarę wzrostu liczebności stad. To wstępem – dalej fotografie postępu: najpierw w kraju (2010 
na tle 2002), a dalej w wielkopolskim (2010 i 2012, z ujęciem populacji aktywnej i większych stad). 



W okresie poprzedzającym integrację z UE (105-106 tys. obór badanych w skali kraju) dominował 
uwięziowy system utrzymania (98%) – przy zaledwie półtora procenta wolnostanowiskowego. 80% 
nieomal – z badanych obór stosowało płytką ściółkę. Po 8 latach (pełniejsze dane z prawie 728 tys. 
obór) odnotowano już prawie 11% obór wolnostanowiskowych – głównie w większych obiektach 
produkcyjnych (ponad 15% krów w tym systemie utrzymania); z nich tylko 10% miało szczelinowe 
podłogi. 
Wielkopolskie (2010; ww. badanie) miało mniej – bo poniżej 13% krów utrzymywanych w oborach 
wolnostanowiskowych – przy czym bezściołowo utrzymywano marginalną ilość, około 2 tys. krów. 
W tymże samym regionie (ww. badanie 776 obór) bezściołowo utrzymywano większą ilość 5-6% 
krów, ale też bardzo niewielką. Jednak charakterystyczna jest tutaj dominacja wolnowybiegowego 
utrzymania (56,3% stad i aż 63,4% krów). W tym samym kierunku ewoluowały obory pod kontrolą 
użytkowości w wielkopolskim (średnio o 14 krów liczebniejsze od ww. w badaniu) – choć bardziej 
zdecydowanie: niemal 70% stad i ponad ¾ krów utrzymywanych wolnowybiegowo. Bezściołowo 
utrzymywano w tych oborach nieco więcej krów, ale nie była to właściwie zmiana jakościowa. 
Reasumując, postępowi restrukturyzacyjnemu towarzyszy ewolucja obór ku systemowi utrzymania 
wolnostanowiskowego – dominującego na obiektach z produkcją rynkową ponad pół miliona, a z 
całą pewnością – powyżej miliona kg dostaw rynkowych surowca. To zarazem te obory, w których 
robotyzacja pozyskiwania surowca i automatyzacja żywienia mają największą przyszłość (poniżej). 
 
AUTOMATYZACJA ŻYWIENIA 
Postępuje w związku z coraz lepszą organizacją żywienia – związaną z rosnącą wydajnością krów, 
w połączeniu ze wzrostem wielkości stad. Można o niej mówić w sytuacji dobrze zorganizowanego 
żywienia: podstawowa pasza objętościowa (ewentualnie kolejna objętościowa w danych warunkach 
przyjęta za standard) + wyrównująca pasza treściwa (tylko w ilości niezbędnej dla zrównoważenia 
energetyczno-białkowego) + podstawowa pasza treściwa (w ilości niezbędnej dla pokrycia potrzeb 
krów w danej grupie laktacyjnej – przy minimum wydajności w niej uzyskiwanej) – podawane w 
TMR, o określonym składzie. 
Ponieważ zapotrzebowanie pokarmowe pozostałych krów z obór wysokowydajnych (a więc w polu 
postępu automatyzacji żywienia) znacząco przewyższa to minimum dla danej grupy – pojawia się 
miejsce do automatycznego uzupełniania dawek, odrębnie przygotowanymi paszami treściwymi; w 
ilości dostosowanej do zapotrzebowania poszczególnych krów (indywidualnie rozpoznawanego w 
systemie), różniących się (czasem znacznie) wydajnością. Dla funkcjonowania opisanego systemu – 
ważne jest wyeksponowanie następujących jego ogniw: 
1/ praca nad organizacją żywienia w stadzie wykorzystująca dane z OWUB i informacje o paszach 
z analiz laboratoryjnych – traktowana jako systemowa, stale doskonalona, 
2/ ułatwienie funkcjonowania systemu na polu podstawowym – przy wykorzystaniu total mixed 
ration, 
3/  umożliwienie automatycznego funkcjonowania systemu w części uzupełniającej – zastosowanie 
stacji żywieniowych. 
System działa efektywniej w sytuacji wdrożenia 4 grup laktacyjnych – wyróżnianych w OWUB; w 
istotnym stopniu zróżnicowanych pod względem zapotrzebowania pokarmowego i wydajności. W 
ramach szkolenia prezentowano pod ww. względem 3 przykładowe gospodarstwa, o zróżnicowanej 
wielkości (21, 74 i 282 krowy) i wydajności mlecznej. Tabela prezentuje ich wyniki zbiorczo. 
 
grupa laktacyjna wydajność udział w stadzie grupa laktacyjna wydajność udział w stadzie 

do 40 dnia 33,1kg 12,73% 101-200 dnia 29,0kg 35,01% 
41-100 dnia 36,9kg 15,65% powyżej 200 dni 22,4kg 36,60% 

   
Przyjęcie ww. założeń z części podstawowej i uzupełniającej systemu żywienia – wychodzi także 
naprzeciw problemowi wahań kondycji w przebiegu cyklu laktacyjnego, a zminimalizowanie go – 
to dobry punkt wyjścia dla zmiany realiów w zakresie długości użytkowania krów, które obecnie 
(średnio biorąc) kończą swój pobyt w stadzie na nieskutecznym czwartym zacieleniu. 



ROBOTYZACJA POZYSKIWANIA SUROWCA  
W dzisiejszym rozumieniu spraw – mówimy o niej gdy osiągnięty postęp zarządzania, mechanizacji 
i automatyzacji prac w oborze – umożliwi prowadzenie systemu dobrowolnego doju; najwyższego 
stadium postępu w zakresie pozyskiwania surowca. 
O ile dój ręczny – jako punkt wyjścia rynkowej produkcji mleka – kłóci się już nawet z prawem, nie 
mówiąc o kosztach pracy – o tyle obraz powszechny w zakresie pozyskiwania surowca stanowię 2 
typy dojarek: bańkowe (poziom 80 tys. pracujących urządzeń w kraju) i przewodowe (blisko 5 razy 
mniej).  
To są głównie rozwiązania dla małych i średnich obiektów. Dla większych – dzień dzisiejszy to już 
dojarnie stacjonarne w halach udojowych, a jutro (rozpoczęte w połowie 2008 roku w warunkach 
polskich, czyli na początku kryzysu gospodarczego w wysokorozwiniętych krajach świata) – roboty 
i robotyzacja pozyskiwania surowca. Po 5 latach funkcjonują one w około 100 gospodarstwach – na 
ogół 1 lub 2 roboty na stado (rzadziej więcej – przykład z podlaskiego z 3-ma robotami w stadzie 
140 krów). W jednym ze zwiedzanych w ramach szkolenia gospodarstw są 2 roboty udojowe; na 90 
krów przypada 1 robot – co dawałoby choćby pewne wyobrażenie o pracy i stopniu wykorzystania 
możliwości tego systemu. 
Jest to system, którego osią z jednej strony jest dobrowolność doju, a z drugiej – konieczność. O ile 
w obecnych warunkach wysokotowarowej produkcji mleka założenie 3 dojów dobowo wydaje się 
dobrym standardem – zwłaszcza dla trzeciej grupy laktacyjnej (tabela), przy ewentualnie 4 dla grup 
pierwszej i drugiej, a 2 (a nawet 1,5) dla czwartej – to jest to tylko ogólny obraz, pewnie pomocny 
w zarządzaniu – nie dający jednak pełnego wyobrażenia praktyki u poszczególnych krów.  
Wśród kluczowych ogniw zarządzania robotyzacją pozyskiwania surowca – możemy wyróżnić: 
a/ przegląd danych systemu pod kątem ustawień dotyczących doju poszczególnych krów – wraz z 
ewentualnymi zmianami, zwłaszcza przy  przechodzeniu krów do następnych grup laktacyjnych,  
b/ zapewnienie stałego ruchu krów w oborze – uwzględniające: legowisko, stół paszowy i robota – 
przy systemie free cow trafic, jeśli nie ma przekonujących powodów dla innego rozwiązania w ww. 
zakresie, 
c/ zastosowanie inteligentnych bramek – z identyfikacją krów – i pozwoleń na dój (w określonym 
przedziale czasowym). 
Niezależnie system powinien być dodatkowo monitorowany – pod kątem tak efektywności, jak też 
wydolności (mając na uwadze orientacyjny, czterdziestosekundowy przedział czasowy pozyskania 
jednostki surowca w systemie). Niedostatki efektywności powinny być wskazaniem korekt – z ich 
ewentualną konsultacją z doradcą firmy-producenta urządzeń (lub innymi osobami). 
 
WSPARCIE DOKONUJĄCEGO SIĘ POSTĘPU 
Jest rzeczą normalną, że w sytuacji zbliżającej się nowej perspektywy budżetowej UE – mając na 
względzie pozycję konkurencyjną polskiego sektora mleka, jak i ogromne w skali całej gospodarki 
dochody bilansowe z rynków zagranicznych – myśleć serio o modernizacji naszych gospodarstw 
mleczarskich na bazie środków PROW 2014-2020. Czy się jednak da? 
Zasadniczo niepokoi stan prawny związany z wydłużaniem się terminów związanych z przyjęciem, 
a dalej ewentualną realizacją programu – w tym w zakresie dotyczącym wsparcia sektora mleka. Są 
głosy jasno mówiące o pełnym wdrożeniu programu dopiero od roku 2015 i stanie tymczasowości 
w roku poprzedzającym – nie sprzyjającej konsekwentnym działaniom inwestycyjnym. Do stanu 
projektowanego jest bardzo wiele pytań – dotyczących m.in. używanej terminologii, jej niejasności, 
braku precyzji i wręcz śmieszności niektórych sformułowań. Nie na pytaniach kończy się tu jednak 
problem – są coraz liczniejsze obawy o ograniczenie możliwości wykorzystania programu przez 
producentów mleka, m.in. wynikłych z racji ograniczeń z tytułu wielkości prowadzonej działalności 
gospodarczej. Projekt w odczuciu wielu ludzi nie ma wcale ducha gospodarczego – ale działanie 
Modernizacja gospodarstw rolnych istnieje w ramach priorytetu 2. No i tego trzeba się trzymać – 
zakładając uruchomienie 2 zasadniczych kategorii wydatków w oborach: budowy oraz modernizacji 
obiektów, jak też zakupów maszyn, urządzeń i wyposażenia – jako inwestycji z zakresu wsparcia 
postępu w gospodarstwach mlecznych, w zakresach opisanych w relacji z omawianego szkolenia.    


