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Streszczenie

Przedstawiono schemat ideowy badañ nad kszta³towaniem œrodowiska w oborach wolnostanowiskowych oraz zaprezentowano
wyniki badañ wybranego obiektu (Za³uski Lipniewo) w zakresie mikroklimatu pomieszczeñ, który obejmuje nastêpuj¹ce
parametry: temperatura, wilgotnoœæ wzglêdna powietrza, stê¿enie dwutlenku wêgla i amoniaku, och³adzanie
katatermometryczne, prêdkoœæ ruchu powietrza i kubaturê pomieszczenia dla zwierz¹t w przeliczeniu na 1 DJP. Przedstawiono
macierz zale¿noœci i przyk³adowy wykres zale¿noœci statystycznych.

KSZTA£TOWANIE ŒRODOWISKA W OBORACH
WOLNOSTANOWISKOWYCH W ASPEKCIE

MIKROKLIMATU

Wprowadzenie

Do kszta³towania warunków œrodowiskowych w pomie-
szczeniach inwentarskich zalicza siê nastêpuj¹ce czynniki:
czynnik ludzki, w tym organizacja procesu produkcyjnego,
stado, strefa klimatyczna, mikroklimat w budynku oraz
wentylacja, system utrzymania zwierz¹t, technologia i mecha-
nizacja wykonania poszczególnych zabiegów: doju i wstêpnej
obróbki mleka, ¿ywienia, usuwania odchodów [2, 3, 4].

Schemat na rys. 1 przedstawia ww. Czynniki.

Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U.
z 2010 nr 116 poz. 778) z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie
minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierz¹t
gospodarskich i Dyrektywa Rady 98/58/WE z dnia 20 lipca
1998 r. dotycz¹ca ochrony zwierz¹t hodowlanych oraz
standardy technologiczne opracowane przez IBMER (obecnie
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy) i Duñskie S³u¿by
Doradztwa Rolniczego z 2004 r. [1, 5, 6] wskazuj¹ ogólnie, ¿e
budynki i pomieszczenia inwentarskie powinny spe³niaæ
warunki gwarantuj¹ce optymalne warunki bytowe dla
utrzymywanych zwierz¹t. W pomieszczeniach dla byd³a wy-
magane jest, aby obieg powietrza, stopieñ zapylenia,
temperatura, wilgotnoœæ wzglêdna powietrza i stê¿enie gazów
odzwierzêcych utrzymywaæ na poziomie nieszkodliwym dla
zwierz¹t. W przypadku wyposa¿enia pomieszczeñ w mecha-
niczny lub automatyczny system wentylacji, nale¿y ten system
po³¹czyæ z systemem alarmowym sygnalizuj¹cym awariê
systemu wentylacyjnego oraz systemem wentylacji awaryjnej.

Istniej¹cy stan faktyczny w oborach jest okreœlany w bada-
niach Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Zak³adu

Rys. 1. Czynniki wp³ywaj¹ce na warunki œrodowiskowe w po-
mieszczeniach inwentarskich i efekty produkcyjne
Fig. 1. Factors influencing environmental conditions in
livestock buildings and animal production effects

Eksploatacji i Budownictwa Wiejskiego. Poni¿ej przedsta-
wiono problem badawczy, metodykê badañ, zastosowan¹
aparaturê, schemat ideowy i wybrane przyk³adowe wyniki
z przeprowadzonych badañ w jednym obiekcie w miejscowoœci
Za³uski Lipniewo.

W ramach badañ terenowych w zakresie oceny ekono-
miczno-technologicznej i œrodowiskowej obór wolno-
stanowiskowych wyodrêbniono problem szczegó³owy doty-
cz¹cy kszta³towania œrodowiska w tych obiektach. Badania te
maj¹ na celu otrzymanie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytanie
problemowe: „jak kszta³tuj¹ siê parametry mikroklimatyczne
w oborach w œwietle obowi¹zuj¹cych standardów techno-
logicznych?”. Celem niniejszej publikacji jest zapre-
zentowanie badañ jednego z wa¿niejszych czynników œrodo-
wiskowych, jakim jest mikroklimat pomieszczeñ dla byd³a.

Schemat ideowy badañ przedstawiono na rys. 2.
temperatura, wilgotnoœæ wzglêdna

powietrza, zawartoœæ szkodliwych dla ludzi i zwierz¹t gazów:
dwutlenku wêgla, amoniaku i siarkowodoru, och³adzanie
katatermometryczne powietrza i ruch (prêdkoœæ) powietrza.

koncentrator (rejestrator do gromadzenia danych)
LB-731, termohigrometr LB-710 (szt. 4), czujnik obecnoœci
CO typu LB-551, miernik-rejestrator typu iTX wielogazowy
(CH , NH , H S, NO); czujnik CO i NH typu MX4 (szt. 4),
katatermometry: srebrzony, suchy i mokry oraz stoper.

Badania prowadzono zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ Norm¹
Bran¿ow¹ BN-86 8800-03 pt. „Mikroklimat w budynkach
inwentarskich”.

Obora wolnostanowi-
skowa na 70 stanowisk dla krów mlecznych rasy o rocznej
wydajnoœci mlecznej 6500 l w miejscowoœci Za³uski Lipniewo
w gospodarstwie o powierzchni 110 ha. Budynek halowy,
o dwóch rzêdach s³upów podpieraj¹cych elementy przekrycia.
Izolacja termiczna po³aci dachowej z we³ny mineralnej. Œciany
warstwowe, ocieplane styropianem. Wentylacja grawitacyjna
okapowo-kalenicowa, po³¹czona ze œwietlikiem kalenicy. Jest
to obora œció³kowa boksowa z wydzielon¹ hal¹ udojow¹ typu
rybia oœæ 2x6/12, stacj¹ ¿ywieniow¹, pomieszczeniem na
mleko oraz pomieszczeniem socjalnym. Pojemnoœæ sch³a-
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dzarki na mleko 6000 dm . Korytarze gnojowe na pod³odze
pe³nej usytuowane s¹ przy stole paszowym oraz pomiêdzy
boksami. Pojemnoœæ zbiorników na gnojowicê wynosi 450 m .
¯ywienie krów: latem i zim¹ - sianokiszonka i kiszonka z kuku-
rydzy, pasza treœciwa z automatycznej stacji paszowej systemu
„Alpro”.

Maszyny i urz¹dzenia do zadawania pasz: ci¹gnik Ursus
1233, wycinak do kiszonki, chwytak do bel siana, automa-
tyczna stacja paszowa do indywidualnego ¿ywienia paszami
treœciwymi. Maszyny i urz¹dzenia do usuwania odchodów:
ci¹gnik Ursus 1234 ze spychaczem czo³owym, rozrzutnik
obornika (4,5 t), wóz asenizacyjny o pojemnoœci 4000 l.

Uzyskane z pomiarów ci¹g³ych
wyniki badañ mikroklimatycznych przedstawiono w tab. 1.
Wyniki te zosta³y przetworzone w analizie statystycznej
wykazanej w tab. 2. Przyk³adowo wybrany wykres ilustruj¹cy
istotne zale¿noœci przebadanych parametrów pokazano na
rys. 3.

w oborze prze-
kracza³a granicê optymaln¹, a w wahaniach dochodzi³a,
szczególnie w porze dziennej, do 31,2 C, co przekracza³o
maksymaln¹ temperaturê graniczn¹ 25 C.
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Wyniki badañ terenowych

Omówienie wyników badañ
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Rys. 3. Zale¿noœæ stê¿enia gazu NH od temperatury wew-

nêtrznej w Za³uski Lipniewo w okresie letnim wg funkcji
liniowej y=17,706+0,2059x, korelacja r=0,9088,

R =82,592%, n=287, P=0,05 (przedzia³ ufnoœci) lub 95%
ufnoœci, próg istotnoœci korelacji r = 0,127
Fig. 3. Dependence of ammonia concentration on internal
temperature in free stall cow barn in summer time (Za³uski
Lipniewo village)

Temperatura powietrza wewnêtrznego
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Rys. 2. Schemat ideowy badañ [Wardal W.J.]
Fig. 2. Schematic diagram of investigations

Tab. 1. Stwierdzone parametry w oborze Za³uski Lipniewo w okresie 18.06 -12.07
Table 1. Microclimate parameters inside of the free stall cow barn in summer time (Za³uski Lipniewo village)
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Temperatura [°C]
- zewnêtrzna
- wewnêtrzna

3000 maks.
20 maks.

8-16 opt.

70 opt., 80 maks.

Lp. Wyszczególnienie Parametry stwierdzone
Œrednia (wahania)

Norma standardowa

1

3

4
5

6

Wilgotnoœæ wzglêdna [%]
- zewnêtrzna
- wewnêtrzna
Stê¿enie gazów [ppm]
- CO
- NH

2

3

Og³adzanie katatermometryczne [W·dm ]-2

Prêdkoœæ ruchu powietrza [m·s ]-1

Kubatura powietrza [m ·DJP ]3 -1

21,2 (11,1-32,4)
22,9 (18,2-31,2)

69,0 (39,0-69,2)
73,3 (52,0-90,5)

950 (460-1570)
29,5 (1,3-69,2)

3,12
0,1
72,0

2,93-3,98
0,5 maks.

x
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Wz

Wz

Ww

Ww

Tz

Tw

Tz Tw

x

x

x

x

x

0,22749

0,22749

0,14804

0,14804

0,06106

0,06106

-0,0562

-0,0562

0,18650

0,18650

-0,4727

-0,4061

0,77924

0,90880

0,87347

-0,7951

-0,6250

-0,5704

-0,5750 0,88938

0,88938

-0,5704 -0,5750

0,87347 -0,7951 -0,6250

0,908800,77924-0,4061-0,4727

Tab. 2. Macierz zale¿noœci parametrów mikroklimatu wg wspó³czynnika korelacji r w przebadanej oborze Za³uski Lipniewo
Table 2. Mathematical matrix of dependences between microclimate parameters according to correlation coefficient (cow building
in Za³uski Lipniewo village)

Oznaczenia:
CO  - dwutlenek wêgla,
NH - amoniak,
Wz - wilgotnoœæ wzglêdna zewnêtrzna,
Ww - wilgotnoœæ wzglêdna  wewnêtrzna,
Tz - temperatura zewnêtrzna,
Tw - temperatura wewnêtrzna.
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Wilgotnoœæ wzglêdna powietrza

Stê¿enie CO

Stê¿enie NH

Och³adzanie katatermometryczne

Prêdkoœæ ruchu powietrza

Zale¿noœæ stê¿enia NH

w oborze wynosi³a œrednio
73,3%, czyli przekracza³a granicê wartoœci optymalnej 70%,
szczególnie w porze nocnej i deszczowej, kiedy by³y zamkniête
wrota budynku; nie zapewnia³o to odpowiedniego komfortu
zwierzêtom.

wynosz¹ce œrednio 950 ppm mieœci³o siê
w normie standardowej przy wahaniach do maksymalnej gra-
nicy 1570 ppm, wobec dopuszczalnej normy 3000 ppm.

œrednio by³o niepokoj¹co wysokie, gdy¿ wy-
nosi³o 29 ppm, wobec dopuszczalnej normy 20 ppm, a w waha-
niach wynosi³o od 13,0 do 69,2 ppm.

w oborze wynosz¹ce
3,12 W/dm mieœci³o siê w granicach komfortu termicznego
(wg normy standardowej od 2,93 do 3,98 W/cm ).

wynosz¹ca 0,1 m/s mieœci³a siê
w granicach dopuszczalnych w porze letniej do 0,5 m/s;
po¿¹dane by³oby intensywniejsze wietrzenie obory.

przedstawiona przyk³adowo na
rys. 3 wysoko skorelowana jest z temperatur¹ w oborze
(r = 0,9088), co sygnalizuje potrzebê ca³odobowego pastwisko-
wania krów lub wyprowadzania ich na wybiegi.

1. Wysoko istotna korelacja dodatnia stê¿enia NH z tempe-
ratur¹ wewnêtrzn¹ (r = 0,9088) oznacza, ¿e im wy¿sza
temperatura wewnêtrzna pomieszczenia oborowego tym
wiêksze jest stê¿enie szkodliwego gazu NH . Dlatego
nale¿a³oby preferowaæ ca³odobowe pastwiskowanie krów
w mo¿liwie najd³u¿szym okresie. Je¿eli nie jest to mo¿liwe,
jak w przypadku przebadanej obory w Za³uskach, powinny
byæ urz¹dzone zacienione wybiegi dla krów.
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2

2

Wnioski

3

3

2. Zanotowana wysoka temperatura w oborze, przekraczaj¹ca
granicê optymaln¹, równie¿ przemawia za urz¹dzeniem
wy¿ej wymienionych zacienionych wybiegów.

3. W celu zwiêkszenia ruchu powietrza oraz zmniejszenia
wilgotnoœci wzglêdnej nale¿y zwiêkszyæ intensywnoœæ
wietrzenia obory.

Literatura

[1] Dyrektywa Rady nr 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r.
dotycz¹ca ochrony zwierz¹t hodowlanych z póŸniejszymi
zmianami: Rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 806/2003 z dnia
14 kwietnia 2003 r.

[2] Fiedorowicz G.: Technika w chowie byd³a z podstawowymi
elementami zootechniki. IBMER, Warszawa, 2007, s. 290.

[3] Fiedorowicz G., Romaniuk W.: Technika w chowie byd³a.
Terminologia. IBMER, Warszawa, 2006, s. 202.

[4] Romaniuk W. Wardal W.: Podstawowe elementy techno-
logii i mechanizacji w nowoczesnych (ekologicznych)
oborach wolnostanowiskowych. Zeszyty Naukowe PTZ 55
- Referat na IX Szko³ê Zimow¹, Zakopane, 2-6.04.2001,
s 259-267.

[5] Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
28 czerwca 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 116 poz. 778) w spra-
wie minimalnych warunków utrzymywania gatunków
zwierz¹t gospodarskich innych ni¿ te, dla których normy
ochrony zosta³y okreœlone w przepisach Unii Europejskiej.

[6] Praca zbiorowa: Systemy utrzymania byd³a. Poradnik.
Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji
Rolnictwa; Duñskie S³u¿by Doradztwa Rolniczego;
Warszawa, 2005, s. 172.

MODELLING OF ENVIRONMENT AT FREE STALL COW BARNS IN MICROCLIMATE

ASPECT

Summary

The idea of investigations has been presented in this paper. The results of the investigations of chosen free stall cow barn include
following parameters: temperature, humidity, dioxide carbon and ammonia concentration, velocity of air circulation, volume of
air per one cow as elements of microclimate conditions. Finally, the statistic correlation has been presented.
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