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PROBLEMY DOSKONALENIA AUTOMATYCZNYCH
SYSTEMÓW DOJU
Streszczenie
Przedstawiono wspó³czesne problemy rozwoju automatyzacji doju krów. Wskazano na rosn¹ce znaczenie wiedzy i umiejêtnoœci
dotycz¹cych obs³ugi z³o¿onych systemów udojowych. Podkreœlono potrzebê podejmowania wyzwañ zwi¹zanych z u¿ytkowaniem
robotów udojowych i wykorzystaniem ich technicznego potencja³u stanowi¹cego o postêpie w procesie pozyskiwania mleka
w gospodarstwach.
S³owa kluczowe: krowy; systemy udojowe; automatyzacja; robotyzacja

Idea automatyzacji doju krów znajduje swoje pe³ne
urzeczywistnienie w coraz wiêkszej liczbie robotów
instalowanych w gospodarstwach mlecznych na œwiecie. Nie
oznacza to jednak, ¿e rozdzia³ dotycz¹cy doskonalenia
robotyzacji doju zosta³ zamkniêty i nie ma ju¿ inspiracji do
podejmowania dzia³añ promuj¹cych postêp w technice
pozyskiwania mleka. Potwierdzeniem rosn¹cego znaczenia
przywi¹zywanego do perspektyw automatyzacji doju
niew¹tpliwie sta³ siê zorganizowany na pocz¹tku lutego br.
GEAMilkingIntelligenceONE Day.
Ka¿da okazja jest dobra do tego, by podj¹æ i rozwin¹æ
zagadnienie automatyzacji doju krów. Tak¹ okazjê stworzyli
organizatorzy GEA MilkingIntelligenceONE Day miêdzynarodowej konferencji, która pierwszego dnia (1 lutego br.)
goœci³a uczestników w siedzibie firmy GEA Farm
Technologies w Bönen (Niemcy), zaœ kolejnego dnia w trzech
gospodarstwach mlecznych po³o¿onych na terenie Niemiec
i Holandii.
Osi¹gniêciu celów konferencji, obejmuj¹cych rozwiniêcie
dyskusji na temat problemów pozyskiwania mleka z udzia³em
robotów udojowych w po³¹czeniu z promocj¹ robota GEA
MIone niew¹tpliwie sprzyja³o grono uczestników konferencji.
Pochodz¹cy z 17 krajów europejskich uczestnicy reprezentowali tak wa¿ne grupy (obszary) systemu gospodarki mleczarskiej, jak: doradztwo, serwis, u¿ytkowanie robotów udojowych, a tak¿e naukowo-badawcze wsparcie rozwoju i kompleksowej oceny automatycznych systemów doju.
Forum do dyskusji na temat aktualnego stanu i perspektyw
rozwoju robotyzacji doju stanowi³y referaty wprowadzaj¹ce
wyg³oszone w pierwszym dniu konferencji.
Jak przysta³o na imprezê tej rangi, uczestników konferencji
przywita³ prezes firmy GEA Farm Technologies, który
korzystaj¹c z okazji naœwietli³ rys historyczny rozwoju firmy,
jej aktualn¹ strukturê i wynikaj¹ce st¹d obszary dzia³alnoœci.
Wœród tych obszarów poczesne miejsce zajmuj¹ automatyczne
systemy doju, stanowi¹ce jeden z kluczowych segmentów,
a zarazem noœników wdra¿ania postêpu i innowacji w rolnictwie. Rozwój idei pe³nej automatyzacji pozyskiwania mleka
doskonale wpisuje siê tym samym w g³ówne motto firmy GEA:
„Engineering for a better world” (in¿ynieria na potrzeby
lepszego œwiata), podkreœlaj¹ce znaczenie techniki w doskonaleniu i równoczeœnie zmianach wizji ¿ycia na œwiecie.
Postawienie i realizacja tak szczytnej idei nie jest dzie³em
przypadku, wynika bowiem z bogatych doœwiadczeñ
zdobytych przez firmê w jej niemal 120-letniej historii
zwi¹zanej z doskonaleniem technicznej infrastruktury na
potrzeby systemu gospodarki ¿ywnoœciowej w szerokim tego
s³owa znaczeniu. Potrzeba systematycznego rozwoju efekty-

wnej obs³ugi poszczególnych ogniw systemu gospodarki
¿ywnoœciowej stanowi odpowiedŸ na charakterystyczne
megatrendy zmian na œwiecie, obejmuj¹ce sta³y wzrost liczby
mieszkañców ziemskiego globu i wynikaj¹ce st¹d potrzeby
¿ywnoœciowe, a tak¿e rosn¹ce ceny energii i wymagania zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska naturalnego.
Przechodz¹c do wiod¹cego tematu konferencji, w kolejnym
wyst¹pieniu podjêto rozwa¿ania poœwiêcone zautomatyzowanym systemom doju w kontekœcie szans i ryzyka, jakie
towarzysz¹ wdra¿aniu i u¿ytkowaniu tych nowoczesnych
rozwi¹zañ. Chocia¿ roboty udojowe stanowi¹ najwy¿szy etap
postêpu w zakresie pozyskiwania mleka, to jednak nadal
aktualna pozostaje kwestia: w jakiej fazie rozwoju znajduje siê
automatyzacja doju. Chocia¿ od pojawienia siê idei w pe³ni
automatycznego doju krów minê³o ju¿ 40 lat, zaœ minione 20 lat
sprzyja³o zdobywaniu praktycznych doœwiadczeñ zwi¹zanych
z u¿ytkowaniem robotów, to istotne jest prowadzenie dalszych
prac zwi¹zanych z doskonaleniem systemu pe³nej automatyzacji pozyskiwania mleka. Niew¹tpliwie dla wszystkich
sceptyków z drugiej po³owy ubieg³ego stulecia praktyczna
aplikacja idei pe³nej automatyzacji doju by³a dowodem na
ogromny potencja³, jaki tkwi w nauce i praktycznym wykorzystaniu osi¹gniêæ w zakresie doskonalenia elektroniki i systemów sterowania, dziêki którym uda³o siê wyeliminowaæ
bezpoœredni udzia³ cz³owieka przy zak³adaniu kubków
udojowych na strzyki wymienia krowy. Niezale¿nie od pokonania bariery rozwoju technicznego i dalszego systematycznego doskonalenia techniki stanowi¹cej o wysokiej efektywnoœci dzia³ania instalacji robotów udojowych, wci¹¿
aktualnym problemem pozostaj¹ technologiczne aspekty
organizacji produkcji mleczarskiej w pomieszczeniach
inwentarskich z jedno- lub wielostanowiskowym robotem
udojowym [3]. St¹d, kreowane s¹ przes³anki do podejmowania
dalszych, systematycznych obserwacji i badañ zmierzaj¹cych
do pe³nego wykorzystania technicznego potencja³u robotów
udojowych z uwzglêdnieniem postêpu technologicznego.
Wszystko zaœ po to, aby osi¹gaæ coraz wy¿sz¹ efektywnoœæ
pozyskiwania mleka przy wykorzystaniu automatycznych
systemów doju. Coraz wy¿sza efektywnoœæ pozyskiwania
mleka robotami udojowymi stanowi o ich rosn¹cej popularnoœci, wyra¿anej chocia¿by tym, ¿e producenci mleka maj¹c
do wyboru robota udojowego i konwencjonalne rozwi¹zanie
czêsto wybieraj¹ to pierwsze rozwi¹zanie. Nie oznacza to
jednak, ¿e w kontekœcie podejmowania decyzji o wyborze
okreœlonego rozwi¹zania do doju w gospodarstwach
mlecznych na œwiecie nie s¹ prowadzone merytoryczne
dyskusje, w których przytacza siê szereg argumentów, które
mog¹ znacznie ró¿niæ siê chocia¿by w przypadku szwajcar-
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skich producentów sera i w³aœcicieli gospodarstw po³o¿onych
w innych regionach Europy i œwiata. Od pocz¹tku wdra¿ania
idei pe³nej automatyzacji doju najwa¿niejsze argumenty
obejmuj¹ porównania nak³adów inwestycyjnych, nak³adów
pracy, mo¿liwoœci wykorzystania wiêkszych zasobów wolnego
czasu (w przypadku gospodarstw u¿ytkuj¹cych roboty udojowe), czy te¿ wielkoœci obiektów (obór), których integraln¹
czêœci¹ jest miejsce przeznaczone na zainstalowanie robota
(robotów) b¹dŸ klasycznej dojarni, jako alternatywnych rozwi¹zañ mog¹cych znaleŸæ siê w obiekcie produkcyjnym z krowami. Dominuj¹ca czêœæ argumentów odnosi siê do potencja³u
ludzkiego i jego wykorzystania w kontekœcie motywacji do
pracy, organizacji pracy, wieku i sprawnoœci osób podejmuj¹cych obowi¹zki w oborze, przede wszystkim zaœ przy
obs³udze systemu pozyskiwania mleka, przek³adaj¹cej siê na
uci¹¿liwoœæ szczegó³owych zadañ roboczych.
Oczywiœcie mo¿na sobie postawiæ pytanie - i tak¹ kwestiê
podjêto w trakcie konferencji - dotycz¹ce kompleksowoœci podejœcia do oceny robotów udojowych i z³o¿onoœci specyficznego systemu, jaki tworzony jest na ich bazie w gospodarstwie. Kompleksow¹ ocenê kszta³tuje bogaty zbiór
czynników, w tym zwi¹zanych motywowaniem krów do oddawania mleka na stanowisku robota udojowego, organizacj¹
¿ywienia byd³a mlecznego, jakoœci¹ pozyskiwanego mleka,
analiz¹ zmian w wydajnoœci mlecznej krów, wskaŸnikami
ekonomicznymi produkcji, zdrowiem zwierz¹t, ich zachowaniem i innymi czynnikami. S¹ to aspekty oceny systemów z robotami udojowymi, rozpatrywane z punktu widzenia
gospodarstw mlecznych. Nie bez znaczenia pozostaje jednak
uwzglêdnienie równie¿ œwiadomoœci konsumentów odbiorców mleka w zakresie metod, jakimi mleko jest pozyskiwane
w dobie dynamicznego wdra¿ania ró¿nych form postêpu,
w tym postêpu technicznego. Twórcza krytyka wspomnianego
postêpu ma s³u¿yæ doskonaleniu wiedzy i równoczeœnie œwiadomoœci dokonuj¹cych siê przemian w relacjach tworzonych
przez cz³owieka, zwierzêta i coraz bardziej z³o¿one systemy
techniczne, których doskona³ym przyk³adem s¹ roboty udojowe. Równoczeœnie, twórcza krytyka sprzyja wykorzystaniu
potencja³u produkcji mleczarskiej na równi z potencja³em
wnoszonym przez automatyczne systemy doju krów.
Wykorzystanie technicznego potencja³u robotów udojowych wi¹¿e siê - co podkreœlono na konferencji - z okreœlonymi
umiejêtnoœciami, jakimi powinien dysponowaæ obs³uguj¹cy
stado. Wspomniane umiejêtnoœci dotycz¹ interpretacji znacznej liczby danych dotycz¹cych stada i poszczególnych krów
w stadzie, generowanych przez systemy monitorowania robotów udojowych. Ewentualna, nieumiejêtna interpretacja
jakoœciowych i iloœciowych parametrów charakteryzuj¹cych
zarówno mleko jak i samo zwierzê stanowi Ÿród³o ryzyka
towarzysz¹cego zarz¹dzaniu innowacyjnymi rozwi¹zaniami,
do których zalicza siê roboty udojowe u¿ytkowane w gospodarstwach. W tym kontekœcie pojawiaj¹ siê wyzwania obejmuj¹ce sposób zbierania danych, ich przetwarzanie i wykorzystanie do podnoszenia efektywnoœci pozyskiwania mleka w gospodarstwach z robotem lub robotami udojowymi. Te wyzwania mog¹ byæ istotnym bodŸcem do tego, aby wœród obs³uguj¹cych stado budziæ potrzebê systematycznego doskonalenia
wiedzy, swego rodzaju odwagi w wykorzystaniu wiedzy,
a wrêcz poczucie ci¹g³ego odkrywania tajników nowoczesnych systemów udojowych i ich precyzyjnej obs³ugi. W tym
kontekœcie postawiona na pocz¹tku prezentacji kwestia
„szanse i ryzyko” w u¿ytkowaniu robotów udojowych powinna
zostaæ zast¹piona stwierdzeniem „szanse i wyzwania”, które
mo¿na aplikowaæ w przypadku gospodarstw podejmuj¹cych
decyzjê o u¿ytkowaniu robotów udojowych do pozyskiwania
mleka.

Rys. 1. Etap automatycznego zak³adania kubków udojowych na
stanowisku udojowym robota
Fig. 1. The stage, when the AMS teat cups are automatically put
on the teats

Rys. 2. Zestaw dwóch stanowisk udojowych robota z miejscem
na trzecie stanowisko
Fig. 2. The set of two AMS milking boxes with the place to install
third AMS milking box

Rys. 3. Dój krów na kilku stanowiskach robota udojowego
MIone wi¹¿e siê z wykorzystaniem z³o¿onych uk³adów
steruj¹cych
Fig. 3. The simultaneous milking in MIone multibox system
requires use of AMS complex control system
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Wbrew pozorom szanse i wyzwania staj¹ nie tylko przed
u¿ytkownikami robotów udojowych, zespo³ami konstrukcyjnymi i odpowiedzialnymi za doskonalenie rozwi¹zañ technologicznych w oborach. Staj¹ tak¿e przed sfer¹ obs³ugi, w której
kompetencjach le¿y utrzymanie robotów udojowych w ci¹g³ej
gotowoœci do pracy. W tym kontekœcie szczególnie istotne
pozostaje wypracowanie racjonalnej, lojalnej, opartej na
partnerstwie wspó³pracy miêdzy klientem (w³aœcicielem
gospodarstwa z robotem lub robotami udojowymi), a firm¹
obs³ugow¹. Praktycznym potwierdzeniem takiego podejœcia
do wspó³pracy by³a wypowiedŸ w³aœciciela firmy - Dealera
firmy GEA Farm Technologies w Niemczech obs³uguj¹cej
gospodarstwa z robotami, który wskaza³ na znaczenie
systematycznej konserwacji i kontroli instalacji robotów udojowych, realizowanych w ramach jednego z nastêpuj¹cych
pakietów (modu³ów): standard, advance i comfort (tj. wersje:
standard, zaawansowana i komfort), ró¿ni¹cych siê szczegó³owymi rozwi¹zaniami technicznymi i organizacyjnymi.
Ka¿de wyzwanie stanowi niew¹tpliwie Ÿród³o dalszego,
dynamicznego rozwoju automatyzacji pozyskiwania mleka.
Dlatego organizowanie merytorycznych spotkañ, w tym

specjalistycznych konferencji poœwiêconych robotom udojowym sprzyja propagowaniu teoretycznej i praktycznej wiedzy
na temat tendencji w zakresie unowoczeœniania produkcji
mleczarskiej. Tym bardziej, jeœli weŸmie siê pod uwagê
systematycznie doskonalon¹ ofertê automatycznych systemów
doju na europejskim rynku [2]. Co prawda w poszczególnych
krajach europejskich wystêpuj¹ zró¿nicowane warunki
wdra¿ania postêpu technicznego w rolnictwie, jednak¿e
powszechne d¹¿enie do nowoczesnoœci stanowi silny bodziec
sprzyjaj¹cy wdra¿aniu do praktyki rozwi¹zañ w pe³ni
automatyzuj¹cych dój krów [1].
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PROBLEMS OF AUTOMATIC MILKING SYSTEMS IMPROVEMENT
Summary
The current problems concerning automatic milking system development were presented. The increased significance of knowledge
and skills to manage complex milking systems were considered. It was emphasized to undertake some challenges covering use of
milking robots as well as use of their technical potential to implement progress in the farm dairy production.
Key words: cows; milking systems; automation; robotization
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