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Wprowadzenie 

W żywieniu zwierząt gospodarskich wy-

korzystuje się pasze pochodzenia roślin-

nego, zwierzęcego, mineralnego lub syn-

tetycznego. Największe znaczenie mają 

pasze pochodzenia roślinnego, które, w 

zależności od koncentracji składników 

pokarmowych, dzielą się na treściwe i 

objętościowe, soczyste lub suche. 

Duża część pasz, zanim zostanie podana 

zwierzętom, wymaga odpowiedniego 

przygotowania. Ze względu na różnorod-

ność pasz pod względem chemicznym i 

fizycznym rozróżnia się cztery sposoby 

ich przygotowania: mechaniczny, che-

miczny, cieplny i biologiczny. Celem ob-

róbki jest przede wszystkim zwiększenie strawności paszy i podniesienie jej wartości 

odżywczej, ale również poprawienie jej smakowitości. Do mechanicznych czynności mo-

żemy zaliczyć: mycie, mieszanie, rozdrabnianie, dozowanie i prasowanie. Cieplne przy-

gotowanie pasz opiera się głównie na takich czynnościach, jak: gotowanie, parowanie i 

suszenie. Przy chemicznym przygotowaniu paszy dodajemy substancje chemiczne, np. 

uzdatnianie słomy poprzez ługowanie, amoniakowanie lub wapnowanie. Biologiczne 

przygotowanie pasz opiera się na zakiszaniu, drożdżowaniu oraz poddawaniu fermenta-

cji różnych drobnoustrojów. 

Mleko powstaje w mikroskopijnych pęcherzykach mlekotwórczych, znajdujących się w 

wymieniu. Kanalikami łączą się one w przewody mlekotwórcze, z których mleko spływa 

do zatoki mlekonośnej, znajdującej się w dolnej części każdej z czterech ćwiartek wy-

mienia krowy. Mleko wydostaje się na zewnątrz przewodem wyprowadzającym, znajdu-

jącym się w strzyku. Proces wydzielania mleka jest wywoływany skurczem tkanki mię-

śniowo-nabłonkowej, otaczającej pęcherzyki mlekotwórcze. Sam skurcz jest stymulo-

wany przez hormon – oksytocynę, wydzielaną przez przysadkę mózgową w wyniku po-

drażnienia wymienia poprzez masaż, ssanie lub dojenie. Oksytocyna jest wytwarzana 

przez przysadkę mózgową po ok. 45 sekundach od wystąpienia bodźca i trwa od 4 do 7 

minut. Dlatego dój powinien być przeprowadzony w sposób szybki i sprawny. 
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1. Maszyny i urządzenia do przygotowania pasz 

Maszyny i urządzenia do przygotowania pasz objętościowych  

Możemy wydzielić grupę roślin łodygowych, których przygotowanie opiera się głównie 

na ich pocięciu na sieczkę lub podaniu w całości. Należą do nich: słoma, siano i zielonka. 

Obecnie bardzo rzadko spotyka się podawanie słomy w postaci sieczki, ponieważ jest to 

pasza uboga, a ponadto przygotowanie sieczki jest pracochłonne i energochłonne. Siano 

podaje się najczęściej w całości, a zielonkę w postaci sieczki. 

Sieczkarnie są maszynami uniwersalnymi, ponieważ przy ich użyciu możemy ciąć za-

równo słomę, jaki i zielonkę. Wyróżniamy w nich dwa rodzaje zespołu rozdrabniającego, 

co stanowi podstawę do ich podziału na sieczkarnie bębnowe i toporowe. 

Sieczkarnia bębnowa składa się z trzech zasadniczych podzespołów: zespołu podają-

cego, wciągająco-zgniatającego i rozdrabniającego. Materiał jest zadawany do koryta, w 

którym znajduje się listwowy zespół podający, którego zadaniem jest przekazanie mate-

riału do zespołu wciągająco-zgniatającego, składającego się z dwóch walców umieszczo-

nych jeden nad drugim. Walec górny jest ruchomy dzięki dociskającej go do materiału 

sprężynie, co powoduje, że podawany materiał jest odpowiednio sprasowany (ułatwia 

to jego rozdrobnienie). Zespół rozdrabniający składa się ze stalnicy, na którą jest poda-

wany materiał. Materiał jest cięty przez noże, umieszczone na tarczach przymocowa-

nych do wału. Długość materiału tnącego możemy regulować poprzez zmianę liczby no-

ży na bębnie lub zmianę prędkości podawania materiału. 

Rysunek 2.1. Schemat sieczkarni bębnowej 

  
Źródło: opracowanie własne wykonawcy  
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Sieczkarnie toporowe różnią się od bębnowych zespołem tnącym, którym jest bęben z 

dwoma lub czterema nożami, umieszczony na osi obrotu równoległej do podawanego 

materiału. 

Rozdrabniacze bel są przeznaczone do rozdrabniania, zadawania lub ścielenia słomy, 

siana i sianokiszonki w budynkach inwentarskich lub na otwartej powierzchni. Ich kon-

strukcja jest zróżnicowana ze względu na rodzaj rozdrabianych bel, wielkość, sposób 

rozdrabniania i zadawania. Są to maszyny zawieszane na tylnym lub przednim TUZ-ie 

ciągnika lub ciągane. Zbudowane są z ruchomej ściany tylnej umożliwiającej załadunek. 

Podłoga jest wyposażona w przenośnik, najczęściej łańcuchowo-listwowy, którego za-

daniem jest przemieszczanie materiału do zespołu rozdrabniającego. Rozdrobniony ma-

teriał przekazywany jest do rozrzutnika i wyrzucany na zewnątrz. 

Kolejna grupę tworzą maszyny i urządzenia do przygotowania pasz z roślin okopo-

wych, np. buraków, ziemniaków, marchwi oraz (rzadziej) brukwi i rzepy. Sposób przy-

gotowania roślin okopowych uzależniony jest od ich przeznaczenia. Roślinami okopo-

wymi nazywamy takie, których część użytkowa znajduje się w ziemi. Dlatego jednym z 

pierwszych zabiegów przygotowania ich do skarmiania jest oczyszczenie roślin z resz-

tek ziemi. Kolejne obróbki uzależnione są od grupy zwierząt, dla których dana roślina 

ma być przygotowana. Najczęściej są to zabiegi rozdrabniania, parowania i gniecenia. 

Płuczki są samodzielnymi maszynami lub wchodzą w skład agregatów do przygotowa-

nia pasz. Ze względu na sposób działania płuczki, możemy je podzielić na: płuczki o ru-

chu ciągłym lub okresowym.  

Płuczka bębnowa należy do płuczek o działaniu ciągłym. Posiada dwie części robocze. 

W pierwszej mamy do czynienia z bębnem tzw. suchym, ponieważ wstępne oczyszczanie 

odbywa się poprzez przemieszczanie się roślin okopowych w suchym bębnie, z którego 

transportowane są do drugiej części płuczki, czyli bębna tzw. mokrego. Bęben ten w czę-

ści zanurzony jest w wodzie, rośliny okopowe są płukane w wyniku ruchu obrotowego, 

jaki jest nadawany bębnowi poprzez silnik elektryczny. Materiał po opłukaniu jest wy-

garniany przez łopatę bębna do rynny wylotowej. Czas całego procesu oczyszczania wa-

ha się w granicach od 1 do 2 minut. 
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Rysunek 2.2. Płuczka bębnowa 

  
Źródło: opracowanie własne wykonawcy  

Płuczka-oddzielacz jest to urządzenie, dzięki któremu możemy oczyścić rośliny oko-

powe z ziemi, piasku i kamieni. Przy separacji kamieni od materiału roślinnego wyko-

rzystuje się ich gęstość. Strumień wody unosi na powierzchnie bulwy i korzenie, nato-

miast materiał o większej gęstości opada na dno urządzenia. Dzięki tak przygotowanym 

roślinom, możemy je rozdrabniać bez obawy uszkodzenia rozdrabniaczy. 

Otrząsaczo-siekacz wykorzystywany jest zarówno do oczyszczania roślin okopowych, 

jak i jednoczesnego oczyszczania i siekania. Jest zbudowany z dwóch części połączonych 

ramą. Zespół czyszczący składa się z podajnika ślimakowego nachylonego pod kątem 

45°, który transportuje materiał z kosza zasypowego wzdłuż rynny ażurowej, w której 

się porusza. Na końcu rynny znajduje się siekacz bębnowy wyposażony w noże rozdrab-

niające. Jeżeli materiał nie ma być rozdrabniany, zamyka się klapę przed nożami i nastę-

puje jedynie oczyszczanie materiału. Oczyszczanie odbywać może się na ucho lub do-

datkowo materiał może być spłukiwany w ażurowym korycie. Przy dwuosobowej ob-

słudze wydajność urządzenia sięga 5 ton na godzinę.  
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Rysunek 2.3. Otrząsaczo-siekacz 

 
Źródło: opracowanie własne wykonawcy  

Siekacz z pojedynczym bębnem stożkowym przeznaczony jest do rozdrabniania ro-

ślin okopowych. Noże rozdrabniające umieszczone są na bębnie o kącie nachylenia stoż-

ka wierzchołkowego 60°. Na bębnie umieszczonych jest 8 noży o dwustronnych 

ostrzach, jedno ostrze jest gładkie, a drugie grzebieniaste, dzięki czemu materiał można 

rozdrabniać na plastry, kawałki lub uzyskać mieszaninę plastrów z kawałkami. Nad 

stożkiem znajduje się kosz zasypowy, do którego wsypuje się materiał przeznaczony do 

rozdrobnienia. Bęben nożowy obraca się dzięki napędowi ręcznemu lub elektrycznemu, 

dociskając do stalnicy materiał, który zostaje krojony przez noże. Stopień rozdrobnienia 

materiału reguluje się poprzez wsuwanie lub cofanie noży na bębnie. 

Rysunek 2.4. Siekacz do okopowych 

   
Źródło: opracowanie własne wykonawcy  
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Niektóre pasze przed skarmianiem poddaje się obróbce cieplnej poprzez parowanie, 

zaparzanie, prażenie, podgrzewanie itp. Wykonuje się te zabiegi głównie w celu zwięk-

szenia przyswajalności paszy przez zwierzęta, czasami również w celu pozbycia się sub-

stancji szkodliwych, tak jak w przypadku ziemniaków. Aby zadać ziemniaki trzodzie 

chlewnej, poddaje się je parowaniu, w celu zneutralizowania zawartego w nich trującego 

alkaloidu – solaniny.  

Parniki są często wykorzystywane w gospo-

darstwach utrzymujących niewielką liczbę 

zwierząt. Parniki na paliwo stałe składają się 

zasadniczo z dwóch podstawowych elemen-

tów: paleniska i kotła. Wewnątrz kotła znaj-

duje się szlamik, zbudowany z perforowanej 

stożkowej rury i podstawy. Jego zadaniem 

jest oddzielenie ziemniaków od dna, aby za-

pobiec przypaleniu, oraz wprowadzanie pary 

w głąb kotła. Całość kotła zamyka uszczel-

niona pokrywa, dociskana za pomocą śruby. 

W pokrywie znajduje się zawór, który pełni 

funkcję bezpieczeństwa oraz umożliwia zla-

nie wody po ukończeniu parowania. Kocioł 

jest umieszczony nad paleniskiem na wspor-

nikach, które umożliwiają jego przechylanie 

podczas odlewania wody i opróżniania upa-

rowanego materiału. Pod kotłem znajduje się palenisko wykonane z blachy żaroodpor-

nej oraz ruszt żeliwny, pod którym znajdziemy popielnik, umożliwiający usuwanie po-

piołu. Obudowa paleniska posiada kanał, w którym krążą spaliny, ogrzewając kocioł. 

Następnie przechodzi on w przewód rurowy, którym są usuwane gazy na zewnątrz. Par-

niki elektryczne w porównaniu z parnikami na paliwo stałe są mniej pracochłonne, po-

nieważ nie ma potrzeby rozpalania i utrzymywania ognia, dowożenia opału czy też usu-

wania gazów spalinowych. Parnik jest wykonany ze zbiornika z podwójną ścianą, we-

wnątrz której znajduje się materiał izolacyjny ograniczający straty ciepła. Na dnie zbior-

nika, pod szlamikiem, znajduje się spirala elektryczna ogrzewająca wodę. 

Urządzeniami o dużej wydajności, uruchamianymi okresowo, są parniki kolumnowe, 

stałe lub przewoźne. Źródłem pary wodnej wykorzystywanej w procesie parowania jest 

kocioł kolumny, z którego para jest transportowana do parników. W kolumnie parniko-

wej przewoźnej proces parowania odbywa się w sposób ciągły i jest ona wyposażona we 

wszystkie niezbędne podzespoły (płuczka, parnik, gniotownik), które są umieszczone na 

Rysunek 2.5. Parnik 

 
Źródło: opracowanie własne wykonawcy 
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ramie ogumionej, umożliwiającej zmianę miejsca pracy. Ziemniaki uparowane i zgnie-

cione są zakiszane w silosach. Wydajność takiej kolumny osiąga 1800 kg/h. 

Gniotowniki ziemniaków przygotowują je po uparowaniu do zakiszania czy też do bez-

pośredniego skarmiania, poprawiając przyswajalność skrobi. Jednym z najczęściej wy-

korzystywanych gniotowników, ze względu na jego wydajność sięgającą 2000 kg/h, jest 

gniotownik ślimakowy. Zbudowany jest ze ślimaka umieszczonego w cylindrycznej 

obudowie. Ślimak pobiera ziemniaki z kosza zasypowego i przesuwa je do góry w kie-

runku zbudowanego z prętów rusztu gniotącego, przez który przedostają się ziemniaki, 

w wyniku czego następuje ich gniecenie. Napęd ślimaka uzyskiwany jest z silnika elek-

trycznego za pośrednictwem skrzyni przekładniowej. 

Rysunek 2.6. Gniotownik ślimakowy 

 

Źródło: opracowanie własne wykonawcy 

Maszyny i urządzenia do przygotowania pasz treściwych  

Przygotowanie zbóż oraz innych roślin pastewnych do skarmiania polega na ich roz-

drobnieniu, zgnieceniu oraz zmieleniu, w celu zwiększenia ich przyswajalności dla 

zwierząt gospodarskich i umożliwienia zmieszania z innymi składnikami. Wielkość czą-

steczek, jaka powstaje podczas rozdrobnienia ziarna, jest uwarunkowaniem przezna-

czeniem paszy. Zgodnie z wymaganiami, wielkość cząsteczek śruty dla bydła nie powin-

na przekraczać 3 mm, a dla trzody chlewnej i drobiu – 1 mm. Głównym czynnikiem 

sprzyjającym lub utrudniającym rozdrobnienie ziarna jest jego wilgotność. Im ziarno 

jest bardziej suche, tym łatwiej je rozdrobnić, zużywając przy tym mniej energii. Nato-

miast wraz ze wzrostem wilgotności, rośnie zużycie energii. 
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Śrutowniki, w zależności od budowy zespołu roboczego, dzielimy na tarczowe i walco-

we. 

 Śrutowniki tarczowe pracują na za-

sadzie rozłupywania i rozcierania 

materiału. Wyposażone są w dwie 

płaskie tarcze ustawione pionowo 

lub poziomo, przy czym jedna z nich 

się obraca, a druga jest osadzona nie-

ruchomo. Tarcze posiadają rowki, 

między które dostaje się ziarno po-

dawane przez przenośnik ślimakowy 

z kosza zasypowego. Grubość otrzy-

mywanej śruty zależy od odległości 

między tarczami. 

 Śrutowniki walcowe – rozdrabnia-

nie materiału następuje w wyniku 

rozerwania i rozłupywania między 

dwoma walcami obracającymi się 

przeciwbieżnie. Jeden walec jest na-

pędzany bezpośrednio z silnika elek-

trycznego i porusza się trzykrotnie 

szybciej od drugiego, napędzanego za pośrednictwem przekładni. Walec szybko-

bieżny ma położenie stałe, natomiast wolnobieżnym możemy regulować szczeli-

nę między nimi, co pozwala uzyskać śrutę różnej grubości. 

Rozdrabniacze, w odróżnieniu od śrutowników, mogą być wykorzystane zarówno do 

rozdrabniania ziarna, jak i innych pasz (ziemniaków, słomy, zielonki itp.). Charakteryzu-

ją się one dużą wydajnością. Dzielimy je również, ze względu na konstrukcję zespołu 

roboczego, na bijakowe i uniwersalne. 

 Rozdrabniacze bijakowe – ich zespołem roboczym jest wirnik z przegubowo 

umocowanymi bijakami. Ziarno z kosza zasypowego przez regulowany otwór 

przedostaje się do komory, w której znajduje się wirnik. W części komory znajdu-

ją się sita, których średnicę możemy regulować poprzez ich wymianę, dzięki cze-

mu uzyskujemy materiał o różnym stopniu rozdrobnienia. 

 Rozdrabniacze uniwersalne – w zależności od zamontowanego talerza, który 

jest ustawiony poziomo pod koszem zasypowym, mogą być wykorzystywane do 

rozdrabniania: ziarna, słomy, siana, buraków, ziemniaków itp. Rozdrobniona pa-

Rysunek 2.7. Śrutownik tarczowy 

 
Źródło: opracowanie własne wykonawcy 
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sza jest wygarniana na zewnątrz przez dwie gardziele, przed którymi są moco-

wane sita o różnych rozmiarach. 

Rysunek 2.8. Rozdrabniacz bijakowy 

 

Źródło: opracowanie własne wykonawcy 

Mieszalniki pasz umożliwiają przygotowanie pasz treściwych sypkich zgodnie z po-

trzebami pokarmowymi odpowiednich gatunków i grup zwierząt. Ich budowa jest zróż-

nicowana ze względu na zastosowane rozwiązania techniczne. Najczęściej są to zbiorniki 

stacjonarne, wyposażone w pionowy przenośnik ślimakowy. Dno zbiornika jest stożko-

we, dzięki czemu całość paszy zsypuje się ku przenośnikowi. W dolnej części mieszalni-

ka znajduje się kosz zasypowy, z którego przenośnik ślimakowy pobiera komponenty 

paszy i transportuje je do zbiornika głównego, w którym zostają wymieszane. Komora 

mieszania jest wyposażona w wysyp, umożliwiający jej opróżnienie z gotowej paszy. 

Wybieraki kiszonki są to urządzenia ułatwiające wybieranie z silosu kiszonek i siano-

kiszonek. Najczęściej są podczepiane do tylnego TUZ-u ciągnika rolniczego. W celu wy-

cięcia bloku kiszonki są wyposażone w nóż tnący, który jest nożem biernym lub aktyw-

nym (wprowadzany w ruch posuwisto-zwrotnym napędem mechanicznym lub hydrau-

licznym). Jeden i drugi jest przemieszczany w kiszonce dzięki siłownikom hydraulicz-

nym. Dzięki tym urządzeniom można wybrać blok kiszonki i przetransportować go do 

skarmiania.  
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Rysunek 2.9. Mieszalnik pasz suchych 

 
Źródło: opracowanie własne wykonawcy 

Rozwijacz bel jest urządzeniem ułatwiającym zadawanie siana, sianokiszonki przecho-

wywanych w belach. Wyposażony jest w 

tracze z kolcami umieszczonymi na 

dwóch ramionach, najczęściej o regulo-

wanej rozstawie za pomocą siłownika 

hydraulicznego. Belę umieszczoną mię-

dzy ramionami można swobodnie roz-

wijać bezpośrednio na stole paszowym 

lub, po usunięciu folii i sznurków lub 

siatki owijającej, umieścić w rozdrabia-

czu bel. 

 

Pastwisko jest miejscem, gdzie zwie-

rzęta pobierają paszę samodzielnie. Aby wykorzystanie tego pokarmu było jak najlepsze, 

należy zadbać o ograniczenie strat spowodowanych m.in.: ugnieceniem roślin, zanie-

czyszczeniem odchodami itp. W tym celu stosuje się kilka metod wypasu zwierząt. Ich 

charakterystykę oraz zalety i wady przedstawiono w tab. 2.1. 

  

Rysunek 2.10. Rozwijacz bel 
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Tabela 2.1. Charakterystyka metod wypasu 

Metoda wypasu Charakterystyka Zalety Wady 

Wolny Zwierzęta poru-
szają się po całym 
pastwisku. 

Mała pracochłon-
ność.  

Zjadane najsmacz-
niejsze rośliny, wy-
deptanie, duże ilości 
niedojadów, pogor-
szenie składu bota-
nicznego pastwiska. 

Na uwięzi  Zwierzęta są uwią-
zane linką, łańcu-
chem do wbitego 
w ziemię pala. 

Wysokie wykorzy-
stanie zielonki, 
ograniczenie wystę-
powania niedoja-
dów. 

Duża pracochłon-
ność, uszkodzenia 
kończyn,. 

Kwaterowy Pastwisko dzieli 
się na kilka lub 
kilkanaście kwater 
poprzez grodzenie, 
czas wypasu na 
kwaterze to 1–3 
dni. 

Minimalne ugniata-
nie, wysokie wyko-
rzystanie runi, moż-
liwość pielęgnacji 
kwater, minimaliza-
cja niedojadów. 

Koszty wydzielenia 
kilku/kilkunastu 
kwater. 

Dawkowany W kwaterze wy-
dziela się mniejsze 
powierzchnie w 
miarę potrzeb 
zwierząt. 

Minimum niedoja-
dów, wysokie wyko-
rzystanie paszy. 

Konieczność prze-
mieszczania ogro-
dzenia kilka razy 
dziennie. 

Źródło: opracowanie własne autora 

Zielonki w żywieniu bydła są wykorzystywane w minimalnym stopniu, gównie ze 

względu na duże wahania składu chemicznego, wynikające ze zróżnicowanej długości 

okresu wegetacyjnego roślin, terminów zbiorów itp. Skoszone zielonki zbiera się ręcznie 

lub przy pomocy przyczep samozbierających i przewozi się bezpośrednio do miejsca 

skarmiania. Rośliny zadaje się w całości do żłobów. 
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2. Urządzenia do zadawania pasz 

W zależności od stopnia mechanizacji produkcji zwierzęcej oraz sposobu utrzymania 

zwierząt można zastosować zróżnicowane systemy i urządzenia do zadawania pasz. 

Wszystkie urządzenia, które znajdują się w budynku inwentarskim i służą zadawaniu 

pasz, należą do jego wyposażenia. Jeżeli natomiast w budynkach nie ma takiego wyposa-

żenia, paszę dowozi się środkami transportu: wózkami, taczkami, kolejkami szynowymi, 

wozami paszowymi itp. 

Wozy paszowe są coraz popularniejsze ze względu możliwości łatwego transportowa-

nia paszy, przemieszczania, łatwości obsługi i zmniejszenia pracochłonności. Pozwalają 

na dokładne przygotowanie paszy, często wyposażone są w wagi podłogowe. Pasza jest 

przygotowywana w technologii TMR (Total Mixed Ration – całkowicie wymieszana 

dawka). Wozy paszowe posiadają bębny mieszające poprzeczne lub wzdłużne oraz mie-

szadła pionowe, na których zamontowane są noże, dlatego z łatwością radzą sobie z 

rozdrobnieniem całych bel sianokiszon-

ki, siana czy słomy. Rozładunek odbywa 

się za pomocą przenośników bocznych 

jednostronnych lub poprzecznych dwu-

stronnych. Wozy paszowe przyczepiane 

wymagają odpowiednich środków 

umożliwiających ich załadunek. Najczę-

ściej to zadanie wykonują ładowacze 

czołowe w ciągnikach lub ładowarki. 

Możemy spotkać na rynku wozy paszo-

we samojezdne i jednocześnie samoza-

ładowcze. Są to wozy o dużej wydajno-

ści i najmniejszej pracochłonności. 

Linie paszowe stacjonarne wyposażone są w przenośniki, wśród których możemy wy-

różnić przenośniki żłobowe i nadżłobowe. 

 Przenośniki żłobowe – najczęściej są to przenośniki taśmowe, zgarniakowe i 

ślimakowe. Mają one jednak wiele wad. Do najważniejszej należy konieczność 

zamykania dostępu zwierząt do żłobu podczas napełniania, aby ich nie zranić, 

brak możliwości zadawania pasz, jeśli w żłobach pozostaną niedojedzone resztki, 

oraz brak poprzecznych przejść na całej długości żłobu. 

 Przenośniki nadżłobowe są przede wszystkim pozbawione wcześniej wymie-

nionych wad. Są instalowane nad podłogą, co umożliwia swobodny ruch pod nimi 

zarówno ludzi, jak i zwierząt. 

Rysunek 2.11. Wóz paszowy 
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Rysunek 2.12. Przenośniki żłobowe 

 

Źródło: opracowanie własne wykonawcy 

Dozowniki służą do automatycznego zadawania pasz w ściśle odmierzonych ilościach 

bezpośrednio do miejsca skarmiania lub do urządzenia, w którym nastąpi dalsza prze-

róbka. Rozróżnia się dozowniki objętościowe i wagowe. 

 Dozowniki objętościowe działają na zasadzie porcjowania w sposób objęto-

ściowy i możemy tu wyróżnić dozowniki o działaniu ciągłym, np. taśmowe, wał-

kowe lub ślimakowe oraz o działaniu okresowym. 

 Dozowniki wagowe są urządzeniami dokładniejszymi, a co za tym idzie – droż-

szymi. Odmierzanie porcji pasz następuje poprzez ich ważenie. 
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Rysunek 2.13. Dozowniki objętościowe o działaniu okresowym 

 
Źródło: opracowanie własne wykonawcy  

W żywieniu trzody chlewnej bardzo rzadko można spotkać popularny w latach 60–90 

XX w. system żywienia na mokro. W systemie tym pasze były zadawane w postaci płyn-

nej lub półpłynnej przez zautomatyzowane linie, którymi pasza była transportowana 

bezpośrednio do koryt, lub za pomocą wozów. Obecnie najczęściej jest wykorzystywany 

tzw. system karmienia na sucho. Polega on na tym, że osobno są zadawane pasze treści-

we w postaci suchej i osobno jest zadawana woda. Umożliwia to pełną automatyzację 

procesu zadawania karmy. Do automatów paszowych wyposażonych w kosze zasypowe 

jest podawana pasza w sposób ręczny lub za pomocą linii paszowych. W miarę spoży-

wania przez zwierzęta paszy, samoczynnie zsypuje się ona do koryta. Dodatkowo auto-

matycznie, dzięki zastosowaniu smoczków, zostaje zadawana woda w ilościach ad libi-

tum (do woli). 

Do żywienia bydła w systemie wolnostanowiskowym wykorzystuje się również automa-

tyczne stacje paszowe do zadawania pasz treściwych. Krowy wyposażone są w nadajni-

ki, najczęściej przyczepione do pasa na szyi, dzięki którym, po wejściu do automatu pa-

szowego, zostają one rozpoznane i następuje automatyczne podanie paszy w ilości ściśle 

określonej dla danej krowy. Jeżeli zwierzę podejdzie do automatu wcześniej niż po 

upływie określonego czasu od poprzedniego karmienia, pasza nie zostanie wydana i 

zwierzę odchodzi. 
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W zależności od stopnia zmechanizowania gospodarstwa, gatunku drobiu, systemu 

utrzymania oraz rodzaju podawanych pasz ptakom, stosuje się różne rozwiązania. 

W pierwszym tygodniu życia pisklętom podaje się pasze na tacach, których ilość i po-

wierzchnia musi być taka, aby zapewnić swobodny dostęp do pokarmu. W kolejnych 

tygodniach życia podaje się pasze w karmidłach przystosowanych odpowiednio do wie-

ku i gatunku ptaków. Różnią się one wielkością i konstrukcją, jednak wszystkie powinny 

być wykonane z materiałów umożliwiających łatwe utrzymanie ich w czystości. Karmi-

dła wykorzystywane w żywieniu drobiu dzieli się na podłużne i cylindryczne. Podłużne 

najczęściej ustawiane są na nóżkach z możliwością regulacji wysokości i wykorzystywa-

ne do zadawania pasz suchych, jak i wilgotnych. Natomiast karmidła cylindryczne mogą 

być stawiane lub zawieszane, można w nich podawać pasze suche i granulowane. 

Obecnie w pomieszczeniach drobiarskich, gdzie ptaki są utrzymywane w systemie ściół-

kowym, wykorzystuje się urządzenia do automatycznego rozprowadzania paszy. Naj-

częściej możemy spotkać: 

 system podłogowy z przenośnikiem łańcuchowym, 

 system rurowy podwieszany z karmidłami punktowymi. 
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Rysunek 2.14. Sposoby rozprowadzania paszy w kurnikach z utrzymaniem podłogowym 

ptaków 

  
a) podłogowy z przenośnikiem łańcuchowym w korytku, b) rurowy podwieszany z karmidłami 

punktowymi: 1 – silos paszowy, 2 – kosz zasypowy, 3 – korytko, 4 – karmidło cylindryczne 

Źródło: opracowanie własne wykonawcy 

Konie obecnie najczęściej utrzymuje się w boksach, w których nie są uwiązane, aby za-

pewnić im jak najlepsze warunki bytowe. Pasze zadaje się przy pomocy różnego rodzaju 

żłobów, których wysokość nie powinna przekraczać 1 m. Siano zadaje się na drabinki 

nadżłobowe lub, w przypadku ich braku, bezpośrednio na ściółkę. Pasze treściwe i obję-

tościowe soczyste podaje się bezpośrednio do żłobów najczęściej kamionkowych lub 

betonowych. 

Podstawowym urządzeniem wyposażenia owczarni są paśniki. Jednym z popularnych 

rozwiązań są paśniki typu „jasło”. Jest to koryto z zamontowanym nad nim pojemnikiem 

drabinkowym na pasze objętościowe jednostronne lub dwustronne, składające się z 

dwóch drabinek w kształcie litery V na pasze objętościowe i umieszczonym niżej kory-

tem na pasze treściwe. Innymi typami paśników są paśniki skrzyniowe typu skandy-

nawskiego oraz paśniki sześciokątne. Owce są bardzo wrażliwe na czystość zadawanej 

wody, dlatego sprawdzają się poidła automatyczne pływakowe. Oczywiście można sto-

sować koryta kamionkowe lub betonowe. 
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Rysunek 2.15. Paśnik dwustronny  

  
Źródło: opracowanie własne wykonawcy 

Rysunek 2.15. Paśnik sześciokątny 

  
Źródło: opracowanie własne wykonawcy 

W zależności od systemu utrzymania kóz stosuje się różne rozwiązania zadawania pasz. 

Jeżeli zwierzęta są utrzymywane w systemie uwięziowym, utrzymuje się je przy paśni-

ku, do którego zadaje się paszę. Paśnik składa się z koryta żłobowego na pasze treściwe 

oraz drabinki umieszczonej nad żłobem na pasze objętościowe. Zwierzęta utrzymywane 

w systemie wolnostanowiskowym muszą mieć zapewnioną możliwość swobodnego do-

stępu do korytarza paszowego. Zwierzęta znajdujące się w kojcu są odgrodzone od kory-
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tarza przegrodą z desek, gdzie szerokość między deskami na dole powinna wynosić ok. 

10 cm, a u góry 20 cm. Do pojenia wykorzystać można bardzo praktyczne automatyczne 

poidła pływakowe lub koryta kamionkowe. 
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3. Technologie pozyskiwania mleka i ich dobór 

Dój krów należy do najbardziej pracochłonnych czynności przy obsłudze bydła mlecz-

nego. Szacuje się, że zabieg ten pochłania ok. 50% nakładów robocizny ponoszonych na 

obsługę. Zastosowanie doju mechanicznego wpłynęło na zmniejszenie pracochłonności 

tego zabiegu, ograniczyło również jego uciążliwość. Pozwala także na pozyskanie mleka 

lepszej jakości, dzięki ograniczeniu występowania zanieczyszczeń i bakterii. Przy doju 

mechanicznym pracownik wykonuje głównie czynności związane z utrzymaniem czy-

stości wymion i sprzętu udojowego. 

Dojarki konwiowe  

Dojarki konwiowe charakteryzują się dużą niezawodnością i są wykorzystywane w go-

spodarstwach utrzymujących niewielkie stada krów mlecznych. W przypadku zastoso-

wania dojarki jednokonwiowej przyjmuje się, że stado nie powinno przekraczać 8 krów, 

przy dwukonwiowej – 25 krów, a jako maksymalną liczbę krów przy zastosowaniu tego 

doju uznaje się 100 krów, wykorzystując przy tym 9 konwi. Dojarka składa się z dwóch 

podstawowych zespołów: agregatu pompowego i aparatu udojowego. 

 Agregat pompowy składa się z pompy próżniowej, która wytwarza niezbędne 

podciśnienie w granicach 41–53 kPa, napędzanej w dojarkach stacjonarnych sil-

nikiem elektrycznym, natomiast w dojarkach przewoźnych – silnikiem spalino-

wym, oraz zbiornika wyrównawczego, który jest umieszczony między pompą 

próżniową a rurociągiem powietrznym. Zadaniem zbiornika wyrównawczego jest 

łagodzenie zmian podciśnienia w układzie próżniowym. 

 Aparat udojowy składa się z czterech kubków udojowych, kolektora, pulsatora, 

bańki i przewodów łączących. Kubek udojowy składa się z dwóch cylinderków: 

zewnętrznego – wykonanego z metalu, i wewnętrznego – wykonanego z tworzy-

wa sztucznego. Wskutek tego powstają dwie komory: międzyścienna i podstrzy-

kowa, do której jest podłączony wąż próżniowy, dzięki czemu panuje w niej pod-

ciśnienie. Komora międzyścienna jest połączona z pulsatorem i panuje w niej raz 

podciśnienie, a raz ciśnienie atmosferyczne. Gdy w komorze międzyściennej pa-

nuje podciśnienie, wówczas następuje wypływ mleka ze strzyków. Jest to takt 

ssania. Gdy natomiast panuje ciśnienie atmosferyczne, guma się odkształca i na-

stępuje przerwa w wypływie mleka. Jest to takt masażu. Mleko z kubków udojo-

wych jest odprowadzane przewodami do kolektora, skąd odpływa do konwi. 

Dodatkowo, w skład instalacji dojarki konwiowej wchodzą urządzenia kontrolno-

pomiarowe i rurociąg. Za utrzymanie stałej wartości podciśnienia w rurociągu odpowia-

da zawór regulacyjny, otwierający się samoczynnie. Do kontroli podciśnienia w instalacji 

udojowej służy wakuometr umieszczony za zaworem sterującym. Rurociąg podciśnie-
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niowy znajduje się nad każdym stanowiskiem i jest podwieszony pod sufitem lub przy-

mocowany do ścian. Składa się z odcinków rur połączonych złączkami. W najniższej czę-

ści rurociągu znajduje się zawór odwadniający. 

Dojarki rurociągowe  

Dojarki rurociągowe, w porównaniu do dojarek konwiowych, nie posiadają konwi do 

transportowania mleka, lecz równolegle z rurociągiem podciśnieniowym biegnie ruro-

ciąg mleczny, do którego kolektor kieruje mleko. Rurociąg mleczny jest wykonany z 

przeźroczystych rur w celu umożliwienia stałej kontroli ich czystości. W zależności od 

sposobu pobierania mleka z rurociągu, wyróżniamy następujące systemy: 

 Relizerowy – opiera się na umieszczeniu relizera (uwalniacza) na końcu rurocią-

gu. Relizer to zbiornik składający się z dwóch komór: odbieralnika i dozownika. 

 Kontenerowy – polega na odbiorze mleka z rurociągu poprzez włączenie w 

obieg podciśnienia zbiornika na mleko. Mleko jest zasysane do zbiornika, po dro-

dze przepływa przez filtr i jest wstępnie schładzane. 

 Jednostki końcowej – mleko jest zasysane do zbiornika szklanego, posiadające-

go pokrywę z trzema elektrodami. Dwie zewnętrzne są dłuższe od środkowej o 5 

cm. W momencie zwarcia wszystkich trzech elektrod następuje automatyczne 

włączenie się pompy, która przetłacza mleko przez filtr do urządzenia chłodni-

czego. Wyłączenie pompy następuje wtedy, gdy elektrody zostaną odsłonięte. 

Dojarka rurociągowa jest wyposażona w automatycz-

ną myjnię, posiadającą programator umożliwiający 

siedmiocyklowe mycie. Pierwszy cykl to wstępne 

płukanie i odprowadzenie wody. Drugi to mycie z 

użyciem detergentu, trzeci to odprowadzenie wody i 

przedmuchanie układu powietrzem. Czwartą czynno-

ścią jest wyłączenie pompy próżniowej i ponowne 

napełnienie zbiornika wodą. Piątą czynnością jest 

ponowne włączenie pompy próżniowej i płukanie 

układu mlecznego ze środkiem dezynfekującym. W 

cyklu szóstym następuje powtórzenie cyklu trzeciego, 

po czym następuje wyłączenie pompy próżniowej, 

napełnienie zbiornika wodą i podgrzanie do następ-

nego mycia. 
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Hale udojowe  

Hale udojowe wykorzystuje się w wolnostanowiskowym utrzymaniu bydła mlecznego. 

Dój zostaje przeprowadzany w wydzielonych pomieszczeniach nazywanych halami udo-

jowymi. Ten system udoju stosuje się na fermach wysoce zmechanizowanych, ponieważ 

zapewniają one najlepsze warunki pracy dla dojarzy oraz otrzymanie mleka najwyższej 

jakości. Istnieje wiele typów hal udojowych różniących się ilością stanowisk i ich ukła-

dem. Możemy wyróżnić następujące układy: 

 szeregowy – krowy ustawiane są szeregowo obok siebie, dojarz zakłada aparaty 

udojowe znajdując się z tyłu krowy, wadą tego rozwiązania jest ograniczony do-

stęp do wymienia krowy; 

 tunelowy – w centralnym miejscu hali znajduje się zagłębiony korytarz dla doja-

rza, wzdłuż korytarza po obu stronach ustawiają się krowy, dojarz zakłada apara-

ty udojowe mając krowę bokiem do siebie, co ułatwia mu znacznie pracę, wadą 

tego rozwiązania jest mała liczba stanowisk udojowych w odniesieniu do po-

wierzchni hali; 

 „rybia ość” – jest to najczęściej spotykane rozwiązanie hali udojowej, ponieważ 

charakteryzuje się dobrym dostępem do wymienia każdej krowy i bardzo do-

brym wykorzystaniem powierzchni hali udojowej; 

 karuzelowy – jest najbardziej wydajną (a przez to kosztowną) dojarnią, która 

znajduje się w nielicznych gospodarstwach, krowy wchodzą na stanowiska znaj-

dujące się na obwodzie karuzeli, krowa wraz ze swoim stanowiskiem przemiesz-

cza się po jej obwodzie, jeden obrót jest jednocześnie czasem udoju. 
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Tabela 2.2. Rodzaje hal udojowych 

Szeregowa Tunelowa 

  
Rybia ość Karuzela 

  
Źródło: opracowanie własne wykonawcy 

Roboty udojowe umożliwiają w pełni zautomatyzowany dój, w przypadku którego pra-

ca człowieka została ograniczona do minimum. Krowy zachęcane są do wejścia na sta-

nowisko udojowe paszą treściwą. Komputer dzięki czytnikom rozpoznaje krowę i dopa-

sowuje do niej stanowisko, jednocześnie podając paszę treściwą w małych porcjach. Ro-

bot skanuje wymię, następnie je myje i osusza. Ramię robota podaje pod strzyki aparat 

udojowy i go zakłada. Po zakończeniu doju aparat zostaje ściągnięty i następuje jego de-

zynfekcja. Strzyki krowy są zanurzane w roztworze zamykającym przewody mleczne. 

Krowa zostaje wypuszczona z stanowiska. 

Po doju mleko należy schłodzić w ciągu dwóch godzin z temperatury ok. 35°C do tempe-

ratury 4°C. Hamuje to namnażanie się bakterii w mleku i umożliwia jego przechowanie 

do momentu pobrania przez odbiorcę. Obecnie, najczęściej do schładzania mleka stosuje 

się schładzarki sprężarkowe o różnych pojemnościach w zależności od potrzeb gospo-

darstwa. Najmniejsze zbiorniki typu otwartego mają pojemność już od 100 litrów, na-

tomiast zbiorniki zamknięte z automatyczną myjnią produkowane są w pojemnościach 

od ok. 1000 litrów do nawet 16 000 litrów. Zbiorniki otwarte wymagają ręcznego mycia, 

natomiast zbiorniki zamknięte posiadają zautomatyzowany proces mycia – środki czy-

stości są pobierane automatycznie. Dzięki zastosowaniu urządzeń schładzających, mleko 
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z gospodarstwa może być odbierane co dwa dni, dzięki czemu obniża się koszty trans-

portu. 

Mleko od owiec pozyskiwane jest po odsadzeniu jagniąt od matek. Przed zbliżaniem się 

tego terminu jagnięta są dosadzane do matek dwa razy dziennie na okres karmienia, 

później raz dziennie, a drugi raz są dojone w celu pozyskania mleka. Po odsadzeniu wy-

konuje się dwukrotne dojenie umożliwiające pozyskanie mleka. W Polsce mleko owcze 

pozyskuje się głównie przez wykonanie doju ręcznego. Dojarki mechaniczne stosuje się 

przy większych stadach. Dój ręczny wykonuje się dwoma sposobami: 

 osmykiwanie strzyków przy dojeniu owcy z boku, 

 wyciskanie mleka z całego wymienia przy dojeniu z tyłu. 

Dój mechaniczny jest prowadzony przeważnie od tyłu, mleko jest odprowadzane prze-

wodami do zbiornika.  

Pozyskiwanie mleka od kóz może się 

rozpocząć, gdy koźlęta z dwukrotnego 

dopuszczania do matki są dopuszczane 

raz w ciągu doby. Przed przystąpieniem 

do doju należy oczyścić wymię i przy-

stąpić do przeddajania polegającego na 

skierowaniu pierwszych strug mleka do 

przeddajacza (osobnego naczynia). Dój 

właściwy przeprowadza się ręcznie lub 

mechanicznie.  

Dój ręczny kóz przeprowadza się naj-

częściej metodą piąstkowania, polegającą na objęciu strzyka u nasady kciukiem i palcem 

wskazującym, a następnie, zaciskając kolejno palce, wyciskaniu mleka z kanału strzyko-

wego. Rzadziej stosuje się metodę osmykiwania (przesuwa się zaciśnięte palce od nasa-

dy strzyka w dół) głównie przy bardzo krótkich strzykach. 

Dój mechaniczny trwa dwa razy krócej niż ręczny ok. 3–4 minut. Przeprowadza się go 

przy pomocy dojarki bańkowej lub w większych gospodarstwach na halach udojowych. 

Bańki wyposażone są w dwa zespoły kubków udojowych, co daje możliwość dojenia 

kilku kóz na jednym stanowisku bez konieczności przenoszenia bańki. Po udoju należy 

mleko jak najszybciej schłodzić do temperatury ok. 4°C. 

 

 

Rysunek 2.14. Schładzalnik do mleka  
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