
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Zwierzętach

Katedra Hodowli Zwierząt

Obory – wymagania dobrostanowe krów a 
system utrzymania

Marcin Gołębiewski



Jakie czynniki warunkują efektywność produkcji mleka?



Co to jest dobrostan i czy hodowcy 

powinno na nim zleżeć?

1. Bo musi:

➢ Obowiązek prawny – Ustawa o 

ochronie zwierząt z 1997 r.

➢ Minimalne standardy utrzymania 
zwierząt gospodarskich

2. Bo powinien:

➢ Oczekiwania odbiorców: 

• Przetwórca

• Sieć handlowa

• Konsument

➢ Opłacalność produkcji:

• Poprawa produkcyjności zwierząt

• Wydłużony ich okres użytkowania

• Obniżone koszty produkcji



Dobrostan - a warunki utrzymania



Budynek inwentarski – od czego zacząć?

Zdrowie i 

produkcyjność krów Poprawa warunków 

pracy

Dobrostan zwierząt Poprawa 

organizacji pracy

Koncentracja produkcji



Rytm zachowania krów mlecznych w trakcie doby?

2,5-3,5h

0,5-1h

2-3h

7-10h

12-14h

3-5h w 9-14 cyklach

Wyniki doświadczenia przeprowadzone w 17 oborach wolnostanowiskowych w USA



Warunki utrzymania - podstawowe 

wymagania dla bydła

 Odpowiednia ilość wody i paszy

 Czysty, suchy i dobrze zagospodarowany 
obszar wypoczynkowy

 Czysty i suchy obszar spacerowy

 Odpowiednia powierzchnia

 Właściwy mikroklimat

 Pielęgnacja skóry



Skutki nieadekwatnego czasu leżenia krów 

mlecznych

 Zmniejszony o 20-30% przepływ krwi przez wymię 

(zmniejszona produkcja mleka oraz problemy z mastitis)

 Zwiększona frekwencja krów kulawych

 Podwyższony poziom hormonu adrenokortykotropowego i 

kortyzolu (hormonów stresu)

Wzrost produkcji mleka 1,7 kg na każdą dodatkową godzinę odpoczynku krowy!



Strefy przebywania krów



Jakie mam krowy?

•Wymiary krów rasy hf:

•Masa ciała 680-720 kg

•Wysokość w krzyżu >152 cm

•Długość ciała >259 cm

•Szerokość zadu > 63 cm

•Wymiary krów rasy hf:

•Masa ciała 550-600 kg

•Wysokość w krzyżu >132 cm

•Długość ciała >210 cm

•Szerokość zadu > 53 cm

czy



Zagęszczenie

▪ Zagęszczenie krów – liczba stanowisk w stosunku do 

liczby krów, mierzona w procentach

▪ Zakres 100-120%



Zagęszczenie - przykłady 

źle

dobrze







Obory bez wydzielonych stanowisk: 8-10 m2/szt. przestrzeni legowiskowej



Skutki nadmiernego stłoczenia krów mlecznych

 Problemy z utrzymaniem właściwego mikroklimatu (stres cieplny)

 Ograniczony dostęp do stołu paszowego – niższe pobranie paszy

 Obniżenie ilości i jakość mleka

 Zwiększenie częstości agresywnych interakcji między zwierzętami

 Ograniczenie czasu odpoczynku krów

 Wzrost zachorowań na mastitis oraz problemów z lokomocją

 Wzrost frekwencji schorzeń metabolicznych

 Pogorszenie przeżuwania



Wskaźnik komfortu krów
▪ CCI - procentowy udział krów które pozostają w kontakcie ze 

stanowiskiem, ale nie leżą (np. soją na nim przednimi nogami, stoją na 
stanowiskach) w stosunku do wszystkich krów leżących. 

▪ Zakres: W systemie wolnostanowiskowym, przy żywieniu niezależnie od 
pory dnia oraz „do woli”, udział krów, które leżą na stanowiskach 
powinien wynosić powyżej 85% (indeks komfortu krów > 85%)

Dobrze

CCI=90-100%

Źle

CCI=55-65%





Stanowisko

Idealne stanowisko dla krowy powinno być:

• komfortowe dla zwierząt

• tanie i wytrzymałe

• zapewniać niskie nakłady pracy.



Właściwa wielkość stanowisk w stosunku do kalibru krowy

Duża krowa Mała krowa













Jak wyznaczyć długość stanowiska?

• 2 x wysokość w krzyżu w cm, w przypadku gdy stanowisko 

ograniczane jest trwałą przeszkodą np. ścianą, a jego 
długość mierzona jest od krawędzi kanału gnojowego do 

ściany, naprzeciw której jest położone. 

Przykład: zakładając że przeciętna wysokość w krzyżu krowy 

wieloródki w stadzie wynosi 152 cm, długość stanowiska 

powinna wynosić ok. 304 cm (2 x 152 cm = 304 cm);

• 1,8 x wysokość w krzyżu w cm, w przypadku gdy 

stanowisko jest otwarte i położone naprzeciw innego 

stanowiska, a jego długość mierzona jest od krawędzi 

kanału gnojowego do końca przeciwlegle położonego 

stanowiska. Przykład: zakładając że wysokość krowy w krzyżu 
wynosi 152 cm, długość stanowiska powinna wynosić ok. 274 

cm (1,8 x 152 cm = 274 cm);







50-60 cm 

przestrzeni na 

głowę





Zbyt krótkie stanowisko

Przykład źle 

zaprojektowanego i 

zarządzanego stanowiska 

Zbyt mało piasku

Zbyt wysoka 

poręcz mostkowa

Źle 

umiejscowiona 

przegroda



Wskaźnik zbyt krótkiego stanowiska

< 5% brak!!!







Szerokość stanowiska



Jak wyznaczyć szerokość stanowiska

 Szerokość stanowiska = 2 x szerokość krowy w guzach 

biodrowych w cm. 

 Przykład: dla krowy o wymiarze 63 cm w biodrach 

minimalna szerokość stanowiska powinna wynosić ok. 126 

cm (2 x 63 cm = 126 cm).





Zbyt szerokie stanowisko



Mocowanie poręczy karkowej

 wysokość mocowania poręczy karkowej = 0,83 x 

wysokość krowy w krzyżu. 

Przykład: dla krowy o wysokości 152 cm przegroda ta 

powinna znajdować się na wysokości ok 126 cm od 

powierzchni stanowiska (0,83 x 152 cm = 126 cm)

 głębokość położenia przegrody karkowej od krawędzi 
stanowiska = (1,2 x wysokość krowy w krzyżu) - 2. 

Przykład: zakładając że wysokość krowy w krzyżu wynosi, jak 

poprzednio, 152 cm, przegroda karkowa powinna znaleźć 
się ok. 180 cm od krawędzi stanowiska.



Poręcz karkowa

Poręcz karkowa





Poręcz karkowa



Zbyt nisko zamocowana 

poręcz karkowa



Właściwa ilość piasku na 

stanowiskuPróg

Nisko zamocowana 

poręcz mostkowa

Właściwie zamocowana poręcz karkowa

Przegroda



Konsekwencje niewłaściwego 

zamontowania przegrody karkowej

 zwiększenie zanieczyszczenia stanowisk (zbyt głębokie 

mocowanie przegrody) 

 uniemożliwiać zajęcie właściwej pozycji na stanowisku 

(zbyt płytkie mocowanie) oraz urazy. 



Przegroda mostkowa

 Przegroda mostkowa 

służy do ograniczenia 

pozycji krowy podczas 

leżenia. 

 Wysokość przegrody nie 

powinna przekraczać 10 

cm ponad powierzchnię 
ściółki. 



Głębokość zainstalowania przegrody 

mostkowej

 Długość jaką może zajmować krowa podczas
leżenia jest mierzona od krawędzi kanału
gnojowego do przegrody i musi być
dostosowana do kalibru zwierząt. Do obliczenia
jej długości można posłużyć się następującą
formułą: 1,2 x wysokość krowy w krzyżu.

 Przykład: dla krowy o wysokości 152 cm długość
legowiska od przegrody mostkowej do krawędzi
stanowiska powinna wynosić ok. 182cm (1,2 x
152 cm = 182 cm).



Przegroda mostkowa



Przegroda mostkowa



Zbyt wysoko i 

głęboko 

zamontowana 

przegroda mostkowa



Przegroda ograniczająca

Przegroda 

ograniczająca

Taśma 

ograniczająca



Zbyt nisko 

zamontowana taśma 

ograniczająca  

możliwość 

przechodzenia krowy 

do przodu





Wskaźnik lokomocji

LCS 1. Krowa stojąc i

poruszając się ma

długą i prostą linię

grzbietową. Chód jest

prawidłowy (Sprecher

i wsp., 1997).

LCS 2. Krowa stojąc w 

miejscu ma prosty 

grzbiet ale w momencie 

poruszania się grzbiet 

lekko wygina się w łuk. 

Chód jest prawidłowy.

Podkliniczna forma 

kulawizny (Sprecher i 

wsp., 1997).



Wskaźnik lokomocji

LCS 3. Zauważalne wygięcie

grzbietu w trakcie stania i

poruszania się zwierzęcia.

Krowa poruszając się wykonuje

krótkie kroki jedną lub kilkoma

kończynami.

Podkliniczna forma kulawizny

(Sprecher i wsp., 1997).

LCS 4. Wygięcie 

grzbietu jest zawsze 

widoczne. Poruszając 

się krowa odciąża jedną 

lub kilka chorych nóg.

Kliniczna forma 

kulawizny (Sprecher i 

wsp., 1997).



Wskaźnik lokomocji

LCS 5. Silne wygięcie grzbietu

w trakcie stania, jak i

poruszania się. Krowa

niechętnie się porusza/wstaje i

prawie całkowicie odciąża chorą

kończynę. Kliniczna forma

kulawizny (Sprecher i wsp.,

1997).



60-70 cm





Strefa karmienia

Prosta drabina 

paszowa w 

strefie karmienia



Jak nie robić?





Drabiny paszowe



Woda i strefa pojenia

 Preferencje woda o temperaturze 16-20 stopni C

 Czas 8-10 min/dobę

 80-90% wody pobierane jest podczas picia, 

pozostałe 10-20% z paszą objętościową

 30-50% dobowego pobrania wody krowy 

zaspakajają  ciągu 1 h po dojeniu

 W grupie krów >10 szt. powinny znajdować się 2 

poidła (10% grupy powinno mieć permanentny 
dostęp do poidła).



Poidła

 60-80 cm od posadzki

 Poziom wody 5-10 cm poniżej górnej krawędzi

 Głębokość poidła min 15-20 cm. Ilość wody w 

poidle powinno umożliwić zanurzenie krowie 

śluzawicy na 3-5 cm

 Tempo picia 15-20 l/min.



65

Dziękuję za uwagę☺


