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Wprowadzenie 

Maszyny i urządzenia stosowane w produkcji zwie-

rzęcej przyczyniły się w znaczny sposób do obniżenia 

pracochłonności chowu zwierząt. Umożliwiło to 

zwiększanie pogłowia zwierząt w gospodarstwach 

przy jednoczesnej redukcji zatrudnienia. Jako jeden z 

lepszych przykładów może posłużyć nam mechaniza-

cja udoju zwierząt. Wykwalifikowany pracownik w 

ciągu godziny był w stanie wydoić ręcznie 8–9 krów, 

dzisiaj przy zastosowaniu dojarni karuzelowej, obsłu-

giwanej przez trzech dojarzy, wydajność sięga nawet 

400 krów na godzinę. A coraz częściej we własnym 

otoczeniu spotykamy się z zakupem przez hodowców 

robotów udojowych. Również mechanizacja usuwania 

odchodów zwierząt oraz zastosowanie nowych sys-

temów utrzymania zwierząt w znaczący sposób 

wpłynęło na ograniczenie pracy rąk ludzkich. Zada-

wanie pasz, szczególnie treściwych w wielu gospo-

darstwach jest w pełni zautomatyzowane, pasze obję-

tościowe coraz częściej są zadawane z wykorzystaniem licznych maszyn i urządzeń. 

Pielęgnacja zwierząt gospodarskich, jako jeden z ważniejszych elementów zoohigieny, 

również jest czynnością pracochłonną, którą wspomagają obecnie liczne maszyny i 

urządzenia. 
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1. Maszyny i urządzenia do przygotowania pasz 

Przygotowanie pasz do skarmiania jest 

jedną z podstawowych czynności wyko-

nywanych w każdym gospodarstwie 

utrzymującym zwierzęta. Są to również 

czynności pracochłonne i mające bezpo-

średni wpływ na zdrowie, kondycję zwie-

rząt i wynik ekonomiczny produkcji. 

Przeważająca część pasz zadawana w go-

spodarstwie wymaga odpowiedniego ich 

przygotowania, w celu zwiększenia ich 

strawności, poprawy smakowitości i uła-

twienia pobierania. Przygotowanie karmy wymaga zastosowania przynajmniej jednego 

z czterech sposobów: mechanicznego, cieplnego, chemicznego lub biologicznego. 

Do przygotowania pasz z roślin łodygowych, np. kukurydzy, trawy, słomy, wykorzystuje 

się sieczkarnie, które pozwalają na uzyskanie sieczki o odpowiedniej długości. Sieczkar-

nie możemy podzielić ze względu na zespół roboczy, i tak wyróżniamy sieczkarnie: bęb-

nowe i toporowe. Są one wykorzystywane obecnie w niewielkim stopniu, głównie przez 

małe gospodarstwa, ze względu na dużą pracochłonność przygotowania paszy. 

Sieczkarnia bębnowa zbudowana jest z trzech zasadniczych elementów: 

 Zespołu podającego – jest to koryto metalowe lub drewniane z umieszczonym 

na dnie przenośnikiem łańcuchowo-listwowym, umożliwiającym przemieszcze-

nie materiału do zespołu wciągającego. Często można spotkać koryta bez przeno-

śnika. 

 Zespół wciągająco-zgniatający – jest zbudowany z dwóch wałów żeliwnych, 

umieszczonych jeden nad drugim. Dolny jest osadzony nieruchomo, natomiast 

odległość górnego od dolnego można regulować w zależności od ilości pobieranej 

masy. Ponadto górny jest dociskany przez sprężyny umożliwiające bieżące doci-

śnięcie materiału, wały poruszają się nieco szybciej od przenośnika podającego, 

aby nie doszło do piętrzenia przed nimi materiału. Sprasowany materiał jest na-

stępnie przesuwany do zespołu rozdrabniającego. 

 Zespół rozdrabniający – składający się z bębna i stalnicy, na bębnie osadzone są 

wygięte noże, umożliwiające stałą i równą pracę sieczkarni. 

Długość sieczki można regulować poprzez zmianę prędkości podawania materiału do 

zespołu rozdrabniającego lub zmianę ilości noży na bębnie.  
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Przygotowując sieczkarnie do pracy, należy przede wszystkim zabezpieczyć elementy 

napędzające sieczkarnie odpowiednimi obudowami, również zespół rozdrabniający mu-

si znajdować się pod obudową. Jeżeli sieczkarnia nie posiada zespołu podającego, należy 

zachować szczególną ostrożność przy podsuwaniu materiału do zespołu wciągającego. 

Rośliny okopowe, np. buraki, ziemniaki, marchew, brukiew, należy przede wszystkim 

oczyścić z zanieczyszczeń, głównie ziemi, oraz odpowiednio rozdrobnić przed poda-

niem. W tym celu wykorzystuje się płuczki, które są wykorzystywane jako samodzielne 

urządzenia lub agregatuje się je np. z rozdrabniaczami. W zależności od sposobu działa-

nia, możemy wyróżnić płuczki o działaniu okresowym lub ciągłym. Płuczka bębnowa 

składa się najczęściej z dwóch bębnów, pierwszego wstępnego, który oczyszcza rośliny 

okopowe na sucho oraz drugiego, który pracuje w wannie z wodą. Taka budowa umoż-

liwia bardzo dobre oczyszczenie roślin. Przygotowując urządzenie do pracy należy za-

pewnić odpowiedni dostęp do bieżącej wody, zadbać, aby układ napędzający, którym 

najczęściej jest silnik elektryczny, był odpowiednio osłonięty, zarówno przed niepożą-

danym dostępem człowieka, jak i przed przypadkowym zalaniem wodą. Ponadto płucz-

ka powinna być ustawiona na stabilnym podłożu i wypoziomowana, aby w pełni wyko-

nywała swoje zadania. Rośliny okopowe do płuczki mogą być podawane przy użyciu 

przenośników taśmowych bezpośrednio z miejsca składowania. Jeżeli materiał znajduje 

się na środkach transportowych (np. przyczepa) można wykorzystać zsypy wykonane 

najczęściej z blachy lub drewna. W celu wstępnego oczyszczenia roślin okopowych z 

ziemi, można zastosować przenośniki podające rolkowe lub zsypy ażurowe wykonane z 

listew lub prętów.  

Otrząsaczo-siekacz służy do czyszczenia i siekania roślin okopowych lub tylko do 

czyszczenia i transportowania. Rośliny oczyszczane są poprzez przemieszczanie się 

dzięki podajnikowi ślimakowemu, umieszczonemu w ażurowej obudowie. Nachylenie 

podajnika to ok. 45° do poziomu. Na końcu podajnika znajduje się siekacz. Zarówno po-

dajnik, jak i siekacz, są napędzane za pośrednictwem przekładni pasowych silnikiem 

elektrycznym. Maszynę można przemieszczać wedle potrzeb, dzięki zamocowaniu kół 

jezdnych. Otrząsaczo-siekacz wykorzystuje się bezpośrednio przed zadaniem pasz lub 

przygotowaniem do zakiszenia. Powinien być ustawiony blisko miejsca składowania 

okopowych, ponieważ oprócz czyszczenia i siekania, umożliwia również załadunek 

przygotowanej paszy bezpośrednio na środki transportu. 

Siekacze z pojedynczym lub podwójnym bębnem stożkowym umożliwią rozdrobienie 

wcześniej oczyszczonych roślin okopowych. Umieszczane są najczęściej w pomieszcze-

niach gospodarskich, bezpośrednio sąsiadujących z inwentarskimi. Są to urządzenia wy-

korzystywane w niewielkich gospodarstwach, ze względu na pracochłonność i małą wy-
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dajność. Grubość materiału krojonego reguluje się poprzez wysuwanie lub cofanie noży 

na bębnie. 

Część pasz przed skarmieniem wymaga zastosowania cieplnej obróbki, np. parowania, 

zaparzenia, podgrzania, prażenia itp. Najczęściej obróbce poddaje się ziemniaki – głów-

nie ze względu na zwiększenie przyswajalności skrobi, ale również neutralizację trują-

cego alkaloidu – solaniny. W tym celu najczęściej wykorzystuje się parniki zasilane ener-

gią elektryczną lub paliwem stałym. W przypadku wykorzystania energii elektrycznej 

zabieg jest kosztowniejszy, jednak zmniejsza nakłady robocizny związanej z obsługą 

parnika. Ponadto takie urządzenie można umieścić w dowolnym pomieszczeniu z dostę-

pem do energii elektrycznej. Pomieszczenia, w których znajdują się parniki, powinny być 

dobrze wentylowane ze względu na powstawanie dużych ilości pary, która się skrapla i 

stwarza idealne warunki rozwoju dla bakterii, mikroorganizmów i grzybów. Parniki na 

paliwo stałe (najczęściej węgiel, drewno) muszą być usytuowane blisko komina, odpro-

wadzającego spaliny na zewnątrz pomieszczenia. 

Przygotowanie do skarmiania pasz treściwych polega na ich rozdrobnieniu, mieleniu 

oraz przygotowaniu odpowiednich mieszanek. Stopień rozdrobnienia ziarna zależy 

przede wszystkim od przeznaczenia śruty. Często nadmierne rozdrobnienie przynosi 

negatywny skutek, np. powoduje nadmierne zapylenie, przekładające się na wysuszanie 

śluzówek nosa u zwierząt, podrażnienie układu oddechowego, zwiększa zużycie energii. 

Do rozdrobnienia powinno być przygotowane ziarno suche, ponieważ łatwiej pęka i nie 

zasklepia sit. Ziarno do śrutowników jest transportowane na kilka sposobów: 

 za pomocą zsypów usytuowanych nad śrutownikiem, 

 przy użyciu przenośników ślimakowych i taśmowych, 

 za pomocą dmuchaw ssąco-tłoczących. 

Wykorzystuje się również rozdrabniacze bijakowe ssąco-tłoczące, które pobierają ziar-

no z miejsca składowania, w wyniku wytwarzania podciśnienia przez zespół rozdrabnia-

jący, a następnie po rozdrobnieniu śrutę tłoczą do zbiorników lub mieszalników. 
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Rysunek 6.1. Śrutownik bijakowy z koszem zasypowym 

 

Śrutowniki – w zależności od rodzaju elementu roboczego wyróżniamy: 

 śrutowniki tarczowe – elementem roboczym są dwie tarcze, z których jedna jest 

nieruchoma, a druga się obraca; między tarcze jest podawane ziarno, które zosta-

je roztarte; 

 śrutowniki walcowe – elementem roboczym są dwa walce rowkowane, poru-

szające się współbieżnie z różną prędkością. Ziarno jest przez nierozrywane i 

rozłupywane. 

Rozdrabniacze są urządzeniami bardziej uniwersalnymi od śrutowników, gdyż umoż-

liwiają rozdrobnienie oprócz ziarna, także: słomy, roślin okopowych i innych materia-

łów. Stopień rozdrobnienia można regulować poprzez dopasowanie odpowiedniej wie-

lości sit. W zależności od budowy zespołu roboczego, możemy wyróżnić: 

 rozdrabniacze bijakowe – częścią roboczą są bijaki (płytki najczęściej prosto-

kątne) umieszczone na wirniku, który zostaje wprowadzony w ruch przez silnik 

elektryczny, rozdrobnienie następuje w wyniku uderzenia z dużą prędkością bi-

jaków w materiał rozdrabniany; 

 rozdrabniacz uniwersalny – wykorzystywany jest zarówno do śrutowania ziar-

na zbóż, jak i do rozdrabniania makuchów, siana, zielonek, okopowych. Uniwer-

salność polega na wymianie odpowiednio przeznaczonych tarcz rozdrabniają-

cych. 
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Zgniatacze są przeznaczone do miażdżenia ziarna zbóż i nasion roślin motylkowych. 

Materiał rozgnieciony zawiera niewiele części pylistych i jest dobrze przyswajalny przez 

zwierzęta. 

Do ostatnich etapów przygotowania pasz należy ich wymieszanie w odpowiednich pro-

porcjach w celu uzyskania mieszanki pełnoporcjowej. Do wykonania tego zabiegu wyko-

rzystuje się mieszalniki do pasz suchych lub mokrych. Mieszalniki do pasz treściwych 

suchych najczęściej są zbudowane z pionowego przenośnika ślimakowego, umieszczo-

nego wewnątrz lejowego zbiornika. Pasza zsypuje się na dno leja i jest przemieszczana 

ku górze, dzięki czemu następuje efekt mieszania. Przygotowując mieszalnik do pracy, 

należy zadbać o jego czystość. Ważne, aby w mieszalniku nie było miejsc, w których pa-

sza może zalegać, co może doprowadzić do rozwoju mikroorganizmów czy też grzybów. 

Podczas mieszania, napełniania i opróżniania mieszalnika, unoszą się cząsteczki pyliste 

paszy, które osadzają się na ścianach pomieszczenia, pajęczynach itp. Należy regularnie 

usuwać te zanieczyszczenia. 
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2. Urządzenia do zadawania pasz 

Sposoby zadawania pasz w gospodarstwach rolnych są uzależnione od wielu czynników, 

np. gatunku utrzymywanych zwierząt, technologii utrzymania zwierząt, ilości utrzymy-

wanych zwierząt, budowy pomieszczeń inwentarskich, bazy paszowej, kapitału, wielko-

ści gospodarstwa, postępu technologicznego. 

Dozowniki są często wykorzystywane w żywieniu zwierząt. W zależności od sposobu 

dawkowania paszy możemy wyróżnić: 

 dozowniki objętościowe – wydzielają paszę na podstawie jej objętości, mogą 

one podawać paszę w sposób okresowy lub ciągły, 

 dozowniki wagowe – są bardziej precyzyjne od objętościowych, ale i droższe w 

zakupie, pozwalają na dokładne wydanie porcji zwierzęciu. 

Pasza do dozowników może być transportowana przy użyciu wózków transportowych 

lub przy wykorzystaniu podajników ślimakowych albo wrzecionowych. 

Obecnie dozowniki są często wspomagane systemem automatycznej identyfikacji zwie-

rząt, dzięki czemu każde zwierzę w stadzie otrzymuje ściśle określoną ilość paszy w cią-

gu dnia. Takie rozwiązanie umożliwia utrzymanie zwierząt w bardzo dobrej kondycji 

oraz umożliwia bardzo dobre wykorzystanie paszy. Urządzenia te należy utrzymywać w 

nienagnanej czystości oraz regularnie sprawdzać poprawność ich działania. 

Do przygotowania i zadawania bydłu pasz pełnoporcjowych wykorzystywane są po-

wszechnie wozy paszowe. Przygotowują one paszę w systemie TMR (Total Mixed Ration 

– całkowicie wymieszana dawka). Wozy mogą być wykorzystywane w budynkach in-

wentarskich przygotowanych do przejazdu wozem przez stół paszowy. Czasami wozy są 

również wykorzystywane tylko do transportu pasz przed budynek inwentarski i oczy-

wiście ich przygotowania, następnie – jeżeli budynek nie jest przystosowany do wjazdu 

– paszę umieszcza się na mniejszych środkach transportu wewnętrznego i zadaje zwie-

rzętom. Podstawowym zespołem roboczym wozu paszowego są mieszadła usytuowane 

w zbiorniku pionowo lub poziomo, prócz efektu mieszania, ich zadaniem jest rozdrab-

nianie paszy objętościowej łodygowej, np. siana, słomy, sianokiszonki, dzięki wyposaże-

niu ich w noże tnące. Poprawność działania mieszadeł oraz stopień zużycia noży należy 

kontrolować na bieżąco i w miarę potrzeby wymienić noże na nowe. Dno zbiornika czę-

sto wyposażone jest w wagę, w celu ułatwienia odpowiedniego zbilansowania paszy. 

Poprawność wagi należy również kontrolować, najlepiej poprzez wsypanie wcześniej 

zważonej na innym urządzeniu paszy. Przed każdym nowym przygotowaniem paszy 

wóz powinien być dokładnie oczyszczony i sprawdzony pod względem poprawności 

działania wszystkich mechanizmów. 
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Rysunek 6.2. Silosy paszowe z podajnikami 

 

Kiszonki z silosów mogą być pobierane i zadawane bezpośrednio zwierzętom za pomo-

cą wybieraków mocowanych najczęściej na tylnym TUZ-ie ciągnika. Są to urządzenia 

umożliwiające precyzyjne pobranie oraz transport paszy z silosów, dzięki czemu ograni-

czymy jej straty. Regularnie należy sprawdzać poprawność działania noża odcinającego 

oraz jego zużycie. Wybieraki wyposażone są w siłowniki hydrauliczne, dlatego też nale-

ży zwracać uwagę na połączenia przewodów i usuwać ewentualne wycieki oleju, które 

są niedopuszczalne. 

Budynki inwentarskie coraz częściej wypo-

saża się w pełni automatyczne linie do za-

dawania pasz treściwych. Są one transpor-

towane według potrzeb, bezpośrednio z 

silosów do automatów paszowych. Takie 

rozwiązanie ogranicza znacznie praco-

chłonność procesu zadawania pasz. Do ob-

owiązków obsługi należy regularna kontro-

la poprawności działania przenośników 

oraz wszystkich podzespołów wchodzą-

cych w skład linii. 
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3. Urządzenia do doju i wstępnej obróbki mleka 

Dojenie krów to zabieg bardzo praco-

chłonny, dlatego obecnie wykorzystuje się 

powszechnie urządzenia, umożliwiające 

zmechanizowanie tego procesu – od doja-

rek konwiowych po roboty. W utrzymaniu 

krów na uwięzi wykorzystuje się dojarki 

bańkowe i rurociągowe, natomiast przy 

utrzymaniu bezuwięziowym krów, wyko-

rzystuje się hale i roboty udojowe. 

Dojarki konwiowe wykorzystuje się naj-

częściej w małych gospodarstwach, utrzymujących kilka, kilkanaście krów. Przed przy-

stąpieniem do pracy należy sprawdzić czystość urządzeń udojowych oraz okresowo 

sprawdzać poziom oleju w pompie próżniowej dojarni. Po załączeniu pompy należy 

sprawdzić wytwarzane podciśnienie w rurociągu na wakuometrze (powinno być w gra-

nicach 41–53 kPa). Wskazywana wartość powinna być w miarę stała, jeżeli ulega waha-

niu w krótkich odstępach czasu, należy sprawdzić prawidłowość działania pompy i 

zbiornika wyrównawczego. Do czynności kontrolnych należy również sprawdzanie po-

prawności działania zaworu regulacji podciśnienia oraz zaworu odwadniającego. Pracę 

dojarki reguluje pulsator, którego zadaniem jest zmiana ciśnienia w kubkach udojowych. 

Optymalna częstotliwość pracy pulsatora to 60 pulsów na minutę. 

Aparat udojowy składa się z czterech kubków udojowych, kolektora, pulsatora i prze-

wodów łączących. W komorze podstrzykowej panuje stałe podciśnienie, natomiast w 

komorze międzyściennej, dzięki pracy pulsatora, panuje na zmianę podciśnienie i ci-

śnienie atmosferyczne. Gdy w komorze międzyściennej panuje podciśnienie, wówczas 

podciśnienie w komorze strzykowej powoduje wypływ mleka ze strzyków (takt ssania). 

Gdy w komorze międzyściennej panuje ciśnienie atmosferyczne, wówczas wskutek róż-

nicy ciśnienia między komorami guma strzyków się odkształca i następuje przerwa w 

wypływie mleka (takt masażu). Z kubków udojowych mleko jest odprowadzane do ko-

lektora, skąd odpływa do bańki. Kolektor z bańką jest połączony przewodem mlecznym, 

a z pulsatorem – przewodem powietrznym. Z komory powietrznej kolektora odchodzą 

cztery przewody do komór międzyściennych kubków, a z komory mlecznej wyprowa-

dzone są cztery przewody poprzez ukośnie zakończone króćce do komór podstrzyko-

wych kubków udojowych. Dzięki ukośnemu zakończeniu króćców kolektora, przewody 

gumowe podczas zakładania kubków są załamane i odcinają podciśnienie. Dzięki temu 

do instalacji mlecznej nie są wciągane zanieczyszczenia przez kubki udojowe w trakcie 

ich zakładania. 
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Rysunek 6.3. Schemat pracy aparatu udojowego  

 
Źródło: opracowanie własne wykonawcy na podstawie Kulka 2009 
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Rysunek 6.4. Poglądowy schemat kolektora 

 
Źródło: opracowanie własne wykonawcy na podstawie Kulka 2009 

Po zakończeniu udoju należy jak najszybciej przystąpić do mycia i dezynfekcji aparatów 

udojowych i bańki. Do tego celu wykorzystuje się myjnię automatyczną lub przeprowa-

dza się mycie ręcznie. 

Dojarki rurociągowe, zwane również przewodowymi, wykorzystywane są w więk-

szych gospodarstwach, utrzymujących kilkadziesiąt krów. Umożliwiają pobieranie mle-

ka bez konieczności dźwigania ciężkich baniek. Mleko nie ma również kontaktu z atmos-

ferą obory i jest bezpośrednio rurociągami transportowane do chłodziarki. Przed zbior-

nikiem znajduje się również filtr mleka. Aby utrzymać czystość urządzeń udojowych, 

wyposażone są one w zaprogramowaną myjnię automatyczną, wykonującą szereg czyn-

ności: płukanie, mycie środkiem myjącym, przedmuchiwanie powietrzem, płukanie i 

dezynfekcja. 

Hale udojowe są to wydzielone pomieszczenia przy wolnostanowiskowym utrzymaniu 

krów mlecznych. Wyposażone są w dojarki przewodowe, a każde stanowisko posiada 

własny komputer udojowy, umożliwiający pomiar ilości i jakości mleka pobranego od 

konkretnej krowy. We w pełni zautomatyzowanych gospodarstwach, dojarnie wyposa-

żone są w roboty udojowe, które wykonują takie czynności, jak: masowanie wymienia, 

mycie wymienia, zakładanie kubków udojowych, kontrolowanie przebiegu doju, zadanie 



 

 

Projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Technika w rolnictwie 

13 

 

paszy treściwej, wykonywanie podoju, zdejmowanie aparatu udojowego, dezynfekowa-

nie wymion, wypuszczanie krowy z dojarni. Wszystkie czynności, jakie wykonują, są 

zapisywane w pamięci komputera, dzięki czemu rolnik może na bieżąco kontrolować 

jakość i ilość pozyskiwanego mleka. 

Dojarnie różnią się między sobą ilością i układem stanowisk, dostosowując się w ten 

sposób do rozwiązań konstrukcyjnych obór, liczby krów i ich wydajności mlecznej. W 

małych gospodarstwach możemy spotkać najczęściej hale udojowe szeregowe i tunelo-

we. W gospodarstwach średnich najczęściej spotykamy dojarnie typu „rybia ość”. Nato-

miast w bardzo dużych gospodarstwach wykorzystuje się dojarnie karuzelowe. 

Rysunek 6.5. Dojarka karuzelowa 

 

Po udoju mleko należy jak najszybciej schłodzić z temperatury ok. 35°C do temperatury 

przechowywania, aby spowolnić rozwój bakterii. Temperatura przechowywania mleka 

zależy od czasu jego magazynowania w gospodarstwie. Gdy czas ten nie przekracza 18 

godz., może być ono przechowywane w temperaturze ok. 6°C. Gdy jest przechowywane 

dużej, należy obniżyć temperaturę do 4°C. Takie temperatury należy zapewnić do 2 go-

dzin po wykonaniu doju. Obecnie do przechowywania mleka najczęściej wykorzystuje 

się schładzalniki sprężarkowe otwarte w małych gospodarstwach i zamknięte w więk-

szych. Schładzalnik otwarty to taki, który posiada pokrywę otwieraną w celu uzupełnie-

nia go mlekiem. Dzięki otwarciu pokrywy po opróżnieniu możemy wykonać mycie 

zbiornika w sposób ręczny. W schładzalnikach zamkniętych nie mamy możliwości do-

stępu bezpośredniego do wnętrza zbiornika, mleko jest pompowane do zbiornika sys-

temem przewodów, a po opróżnieniu zbiornik zostaje umyty, dzięki wyposażeniu w au-

tomatyczną myjnię. W schładzalnikach jest utrzymywane mleko o znacznej wartości, 

dlatego konieczne jest ich wyposażenie w systemy alarmowe, informujące rolnika o 

awarii. Schładzalniki należy regularnie kontrolować, sprawdzając poprawność działania 

głownie poprzez kontrolę temperatury mleka.  
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4. Urządzenia do usuwania odchodów 

Sposób usuwania odchodów z pomieszczenia gospodarskiego uzależniony jest od spo-

sobu utrzymania zwierząt oraz budowy budynku inwentarskiego. Dlatego sposób usu-

wania obornika jest dostosowany do możliwości budynku i gospodarstwa. 

Przy utrzymaniu bydła na głębokiej ściółce ogranicza się znacznie prace codzienne, 

związane z usuwaniem obornika, do czyszczenia stanowisk legowiskowych. Przy tym 

systemie utrzymania zużywa się duże ilości ściółki, która jest zadawana regularnie przez 

kilka miesięcy. Budowa obory powinna umożliwić wjazd ładowaczy oraz możliwość 

manewrowania nim. Posadzka powinna być wybetonowana i nieprzepuszczalna, gro-

madząca się gnojówka powinna spływać do zbiorników. Takie rozwiązanie wymaga sto-

sowania hal udojowych w celu możliwości wykonania higienicznego udoju. 

W oborach uwięzionych, w zależności od szerokości kanału gnojowego, można usuwać 

obornik ręcznie lub przy użyciu spychaczy lub ładowaczy czołowych ciągnika, który 

usuwa obornik poza oborę. W kanałach gnojowych długości nieprzekraczającej 25 m, 

można zastosować również szufle mechaniczną, która poruszając się w kanale, zagarnia 

obornik. Szufla jest ciągnięta przez linę nawijającą się na bęben silnika. Należy zwracać 

szczególną uwagę na stan liny, dbać o to, aby była czysta. 

Obory mogą być wyposażone również w przenośniki zgarniające, poruszające się w ka-

nale gnojowym w sposób ciągły. Ich długość można regulować w zależności od wielkości 

obory. Napędzane są silnikiem elektrycznym. Obornik jest usuwany poza oborę na płytę 

gnojową lub środki transportu. 

Gdy dysponujemy mniejszą powierzchnią kanałów gnojowych, w małych oborach mo-

żemy zastosować przenośniki zgarniakowe o ruchu posuwisto-zwrotnym. Łapy moco-

wane są do cięgna wahliwie, dzięki czemu podczas ruchu roboczego, ustawiają się pro-

stopadle do cięgna, a podczas suwu jałowego pod bardzo małym kątem. Długość skoku 

przenośnika zawiera się w granicach 1,8–3 m, a częstotliwość wynosi kilka ruchów na 

minutę. 

Urządzenia do usuwania obornika pracują w niesprzyjających warunkach. Odchody sil-

nie oddziałują na metal, przyśpieszając korozję oraz na tworzywa sztuczne, przyczynia-

jąc się do ich degradacji. Ważne jest, aby po każdorazowym usunięciu obornika spraw-

dzać stan techniczny urządzeń, wykonywać okresowe przeglądy i zabezpieczać części 

metalowe – o ile jest to możliwe – przed szkodliwym działaniem odchodów zwierzęcych, 

a co za tym idzie – przed korozją. Zerwanie łańcuchów, lin, uszkodzenie elementów ro-

boczych występuje najczęściej podczas pracy pod obciążeniem, co wiąże się ze znacz-

nym utrudnieniem napraw. 
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Gnojowica powstaje w budynkach inwentarskich przy utrzymaniu zwierząt w systemie 

bezściołowym. Jest ona usuwana w sposób mechaniczny lub hydrauliczny. Ten sposób 

utrzymania zwierząt znacznie ogranicza nakłady siły roboczej, natomiast pogarsza 

zdrowie zwierząt, które poruszają się po rusztach przykrywających kanał gnojowy. Wy-

korzystuje się klika sposobów usuwania gnojowicy z kanału gnojowego. Gnojowica mo-

że być usuwana mechaniczne za pomocą przenośnika pracującego ruchem posuwisto-

zwrotnym typu Delta. Zgarniaki umieszczone wahliwie na cięgle przemieszczają się jed-

nocześnie w dwóch sąsiednich kanałach, z tym że na przemian w jednym wykonywany 

jest ruch roboczy, a w drugim jałowy. Dużym utrudnieniem jest konserwacja i ewentu-

alna naprawa przenośnika, gdyż większość z tym związanych prac trzeba wykonać w 

kanale gnojowym. 

Do hydraulicznego usuwania gnojowicy należy odpowiednio przygotować kanały 

gnojowe, w zależności od zastosowanego systemu: 

 Samospływ okresowy – wymaga budowy kanału o głębokości ok. 1 m z dnem 

nachylonym w stronę odpływu odchodów ok. 2%. Długość takiego kanału może 

dochodzić do 25 m, kanał ten przez okres ok. 1 miesiąca pełni funkcję tymczaso-

wego zbiornika. Po napełnieniu gnojowica jest usuwana poprzez uniesienie za-

suwy, po opróżnieniu, kanał gnojowy należy spłukać wodą i po zamknięciu zasów 

napełnić kilkucentymetrową warstwą wody, która zapobiega przywieraniu od-

chodów do kanału. 

 Samospływ ciągły – wymaga budowy kanału o szerokości ok. 1 m i długości do 

35 m z płaskim dnem. Przy kanale zbiorczym lub zbiorniku znajduje się próg o 

wysokości do 20 cm. Przed wprowadzeniem zwierząt należy kanał również wy-

pełnić wodą do wysokości progu. Gromadzone odchody pokonują samoczynnie 

próg w miarę ich przybywania. 
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5. Urządzenia do pielęgnacji zwierząt 

Do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych zwierząt możemy zaliczyć czyszczenie 

skóry. Zabieg ten usuwa martwy naskórek, pasożyty, wyliniałą sierść, zaschnięte odcho-

dy, pozwala na utrzymanie zwierząt w dobrej kondycji i utrzymanie higieny. Narzędzia 

wykorzystywane do pielęgnacji skóry muszą być utrzymane w nienagannej czystości. 

Jeżeli stwierdzimy występowanie pasożytów lub innych niepokojących zmian na skórze, 

należy wykonywać również ich dezynfekcję. Do podstawowych narzędzi należą: szczot-

ki, zgrzebła, grzebienie, nożyczki, maszynki elektryczne. Obecnie w gospodarstwach 

montowane są często elektryczne szczotki, uruchamiające się w obecności zwierzęcia. 

Umożliwia to utrzymanie zwierząt w czystości przy minimalizacji pracy ręcznej. Szczotki 

elektryczne należy oczywiście regularnie czyścić i kontrolować, czy nie pojawiają się 

pasożyty. 

Maszynki elektryczne powszechnie są wykorzystywane do skracania sierści szczególnie 

u bydła. Zapobiega to przywieraniu do ciała odchodów, paszy i innych zanieczyszczeń 

stałych. Są to specjalistyczne urządzenia, które należy utrzymywać w czystości oraz po 

każdym użyciu powinno się dezynfekować ostrze szczególnie w przypadkach, gdy na-

stąpi zacięcie skóry zwierzęcia. 

Przy wolno stanowiskowym utrzymaniu bydła konieczne jest usuwanie zawiązków ro-

gów u zwierząt (dekornizacja). W tym celu można zastosować środki chemiczne lub 

urządzenia termiczne (elektryczne). Przystępując do wypalenia zawiązków rogów, nale-

ży młode zwierzę skrępować, aby głowa była utrzymana nieruchomo, zapobiegnie to 

przypadkowemu okaleczeniu zwierzęcia. Rozgrzanym grotem usuwa się zawiązki ro-

gów, po zabiegu należy zdezynfekować ranę. 

Korekcja racic wykonywana jest przy pomocy szlifierki kątowej, gdy zabieg wykonują 

doświadczeni korektorzy oraz przy użyciu noży – prawego i lewego. Przed przystąpie-

niem do korekcji należy zwierzę skrępować, do tego służą nam najczęściej poskromy dla 

bydła. Oczyszcza się i koryguje kolejno wszystkie racice zwierzęcia. 
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