
Znaczenie wody oraz organizacja strefy pojenia dla krów mlecznych 

Woda odgrywa ważną rolę w produkcji mleka, regulacji ciepłoty ciała oraz jest środowiskiem 

dla wielu procesów biochemicznych mających kluczowe znaczenie w funkcjonowaniu 

organizmu. Poniżej zestawiono funkcje jakie pełni woda w organizmie zwierząt: 

• transport składników pokarmowych oraz ich metabolitów do i z komórek organizmu, 

• jest środowiskiem dla przemian podczas trawienia pokarmu oraz przemian 

metabolicznych pobranego pokarmu, 

• utrzymuje stały bilans płynów oraz jonów w organizmie, 

• zapewnia płynne środowisko rozwoju zarodków, 

• stanowi ok 87% zawartości mleka i 60-70%  składu organizmu. 

Picie zapewnia 80-90% dobowego zapotrzebowania krów na wodę, pozostała część 

wprowadzana jest do organizmu wraz paszą (głownie objętościową soczystą). 

Zapotrzebowanie krów na wodę zależy od wielu czynników, min. od: 

• ilości produkowanego mleka, 

• zawartości suchej masy w pobranej paszy, 

• fazy laktacji, 

• warunków środowiskowych (temperatury i wilgotności). 

Należy pamiętać, że warunki środowiskowe mogą znacząco modyfikować zapotrzebowanie 

krów na wodę.  Wysoka temperatura oraz niska wilgotność względna powietrza powodują 

znaczny ubytek wody z organizmu krów, głownie przez ewaporację i wraz z moczem, 

natomiast ograniczony jest jej ubytek wraz z kałem (wyjątek stanowi sytuacja w której 

zwierzęta mają biegunkę). W warunkach stresu cieplnego spożycie wody przez krowy 

wzrasta od 1,2-2 razy w stosunku do jej pobrania w neutralnych warunkach pogodowych. 

Poniżej w tabeli zestawiono zapotrzebowanie dobowe krów mlecznych na wodę w zależności 

od wydajności, suchej masy dawki pokarmowej oraz warunków temperaturowych. 

Dobowe zapotrzebowanie krów mlecznych na wodę [l] 

Dobowa produkcja mleka  Sucha masa 
dawki 20 kg mleka 30 kg mleka 



pokarmowej 
[%] <16°C 16-20°C >20°C <16°C 16-20°C >20°C 

30 50 57 65 71 82 94 

40 54 62 71 76 87 100 

50 57 66 76 79 91 105 

60 62 71 82 84 96 110 

70 64 74 85 87 100 115 

Krowy wypijają przeciętnie 2-2,5 l wody na wyprodukowanie jednego kg mleka. Dlatego 

zapewnienie zwierzętom dużych ilości czystej, świeżej wody jest podstawowym wymogiem 

utrzymania krów mlecznych. Według regulacji prawnych woda dla zwierząt musi odpowiadać 

takim samym wymogom jakościowym jak ta przeznaczona do konsumpcji dla ludzi. 

Niezmiernie ważnym zagadnieniem jest również organizacja stref pojenia w oborach dla krów 

mlecznych. Chodzi o łatwy dostęp zwierząt do poideł, ich właściwe usytuowania oraz 

wielkość. Poza tym, istotne są również parametry techniczne wodociągu zaopatrującego 

poidła oraz higiena samych poideł. Krowy, preferują wodę o temperaturze letniej 16-20°C, a 

nie zimną, jak panuje powszechne przekonanie. Sytuacja zmienia się nieco podczas upalnych 

dni latem, gdzie krowy aby się ochłodzić chętniej spożywają wodę zimną. 

Krowy spędzają przeciętnie 6-8 godzin na dobę pobierając pokarm, podczas gdy picie 

zajmuje im nie dłużej niż 5-10 minut dziennie. Nie zwalnia to jednak z obowiązku zwrócenia 

uwagi hodowców bydła mlecznego na właściwą konstrukcję i ulokowanie poideł. Największe 

zapotrzebowanie u krów na wodę w ciągu doby obserwowane jest w czasie gdy krowy 

spożywają paszę. Najczęściej te dwie czynności wykonywane są prze zwierzęta przemiennie 

tzn. pobranie paszy i pojenie. Wniosek nasuwa się sam. W celu maksymalizacji pobrania 

paszy poidła dla krów powinny zostać usytuowane w strefie żywienia zwierząt. Obserwuje się 

również znaczne zwiększenie spożycia przez krowy wody tuż po dojeniu. Co ciekawe, 

badania wskazują, że krowy spożywają od 30 do 50% dobowego pobrania wody właśnie w 

ciągu godziny po dojeniu. Dobry miejscem na do zainstalowania poideł są przejścia ze strefy 

legowiskowej do żywieniowej. 

W celu redukcji dominacji krów postawionych wyżej w hierarchii w każdej grupie krów, 

większej niż 10 szt. powinny znajdować się, co najmniej, dwa punktu dostępu do wody. 

Pomimo faktu, że krowy nie spędzają dużo czasu w ciągu doby na piciu, po wyjściu z hali 

udojowej bądź w warunkach podwyższonej temperatury otoczenia, zwierzęta te, mają 



skłonność do gromadzenia się przy punktach pojenia. Ze względu na takie zachowania krów, 

zalecane jest aby stosować grupowe poidła o wymiarach umożliwiających korzystanie z nich 

kilku (kilkunastu) zwierzętom jednocześnie w zależności od wielkości grupy krów oraz 

warunków klimatycznych. Regułą jest aby zapewnić jednoczesny dostęp do wody 10% liczby 

krów znajdujących się w stadzie. Dorosła krowa potrzebuje około 50-60 cm dostępu do 

poidła. W przypadku pojedynczych poideł automatycznych, przewiduje się jedno dla 15-20 

krów. W dużych grupach (powyżej 200 krów) należy zwiększyć łączny dostęp do poidła, tak 

aby jednocześnie 15-20% zwierząt z grupy mogło z niego korzystać. Przy planowaniu strefy 

pojenia należy wziąć pod uwagę wielkość hali udojowej. Uwalnianie krów stronami 

zimniejsza zapotrzebowanie na dostęp do poidła, gdyż krowy uwalniane są w odstępach 10-

15 minutowych, co zupełnie wystarcza poprzedniej grupie krów do ugaszenia pragnienia, 

przed nadejściem kolejnej grupy krów z hali udojowej.  

Posadzka wokół poidła powinna uniemożliwiać poślizgnięcia (wokół poidła często jest 

mokro). Ponadto konieczne jest zaplanowanie odprowadzenia wody wylanej na posadzkę. 

Dobrym rozwiązaniem jest usytuowanie poidła na ruszcie lub na posadce pełnej ze spadkiem 

do kanału odprowadzającego.  

Na jakiej wysokości powinno się umieszczać poidła dla krów? Wysokość poidła jest 

mierzona od posadzki po której stąpa krowa, aby się do niego dostać, do górnej jego 

krawędzi. Dla dorosłych krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej wysokość zamocowania poideł 

powinna wynosić 60-80cm. W poidłach zbiorczych poziom wody powinien znajdować się 

około 5-10 cm poniżej górnej krawędzi poidła, aby ograniczyć wylewanie wody przez 

zwierzęta podczas picia. W przypadku bydła o mniejszym kalibrze (np. Jersey) należy 

zmniejszyć wysokość zamocowania dostosowując ją do kalibru posiadanych zwierząt. 

Również istotna jest głębokość poidła. Ilość wody w poidle powinien umożliwiać krowie 

znużenie śluzawicy na głębokość co najmniej 3-5 cm. Dlatego minimalna głębokość koryta to 

ok 10 cm plus 5-10 cm od poziomu wody do krawędzi poidła. Względnie płytsze poidła 10-

20 cm są preferowane ze względu na fakt szybszej wymiany wody, dzięki czemu zwierzęta 

mają cały czas dostęp do świeżej wody. Jednak wadą takich rozwiązań jest to, że często 

szybkość uzupełniania wody w korycie nie jest wystarczająco szybka by sprostać wymogą 

krów w szczycie jej pobrania. Dlatego zbiorcze poidła powinny być bardziej pojemne. Krowy 

piją z szybkością ok 15-20 l/min, co należy wziąć pod uwagę przy planowaniu zaopatrzenia 

poidła w wodę. Dlatego minimalna szybkość uzupełnienia wody w poidle  powinna być nie 



mniejsza niż 10 l/min. W sytuacji gdy nie ma możliwości sprostać takim wymaganiom należy 

koniecznie zwiększyć pojemność wykorzystywanych poideł. Poidła o wyższej pojemności 

niosą ryzyko natury higieniczno-weterynaryjnej. Przede wszystkim należ zwracać szczególną 

uwagę na czystość poidła oraz zalegającej w nim wody. Dużą wadą zbiorczych dużych poideł 

jest możliwość rozprzestrzeniania się chorobotwórczych patogenów bydła (wirusów, 

bakterii), powodujących wystąpienie wielu szkodliwych schorzeń. Dlatego należy pamiętać 

od zabezpieczeniu poideł przed możliwością zanieczyszczenia go kałem czy moczem krów. 

W tym celu stosuje się różne rozwiązania. Jednym z nich jest umieszczenie okryta powyżej 

poziomu podłogi po której poruszają się krowy, tak że aby się napić muszą wejść na stopień, 

na poziomie którego zamontowane jest poidło. Innym rozwiązaniem są bariery ochronne. 

Jednak należy pamiętać aby zastosowane rozwiązanie nie utrudniało dostępu krowom do 

poidła. Dość często występującym problemem w oborach jest to że krowy wchodzą co koryta 

przednimi nogami. Jak temu zapobiec? Otóż należy zastosować barierkę ochronną, która 

powinna by umieszczona na wysokości 120-150 cm od podłoża, tak aby pomiędzy dolna 

krawędzią barierki oraz górną poidła pozostał prześwit ok 60 cm. Niestety nie zwalnia to z 

konieczność czyszczenia poideł, które powinno być wykonane w zależności od potrzeby, 

jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu. 

Ważną cechą poideł jest ich odporność oraz wytrzymałość. System zaopatrzenia poidła w 

wodę powinien być sprawny oraz uniemożliwiać krowom jego zniszczenie lub zaprzestanie 

funkcjonowanie.  

Ważny problemem w naszym klimacie jest funkcjonowanie systemu pojenia zimą przy 

ujemnych temperaturach otoczenia. Planując instalację wodną w oborze należy to również 

wziąć pod uwagę, w przeciwnym przypadku, system zaopatrzenia obory w wodę może 

przestać funkcjonować.  W celu zabezpieczenia systemu pojenia przed niskimi temperaturami 

stosuje się różne rozwiązania, począwszy do ciągłego wymuszonego ruchu wody w instalacji, 

przez systemy izolacji instalacji, a na urządzeniach do podgrzewania wody kończąc. Należy 

pamiętać również o zabezpieczeniu samych koryt. Na rynku dostępne są mrozoodporne 

poidła, które mogą zostać wykorzystane w regionach w których notowane są niskie 

temperatury podczas zimy.  

Warto pamiętać, że o wydajności systemu doprowadzenia wody do poideł nie decyduje 

jedynie pompa, ale również średnica rur którymi płynie woda, materiał z którego zostały 

wykonane oraz system łączników oraz zaworów. Niewłaściwie zaplanowany system nie 



spełni swojego zadania w odniesieniu do pokładanych oczekiwań. Poniżej przedstawiono 

zależność pomiędzy średnicą rury doprowadzającej do poidła a tempem przepływu wody. 

Wpływ średnicy rury na tempo przepływu wody 

Średnica rury przepływ [l/min] 
3,18 1,8 

4,76 3,6 

6,35 6 

9,53 14,4 

W przypadku gdy wydajność pompy nie jest w stanie sprostać potrzebom zwierząt należy 

zastosować dodatkowy zbiornik na wodę. Dzięki takiemu rozwiązaniu krowy będą 

otrzymywać wystarczającą ilość wody nawet w szczycie dobowego pobrania. Pojemność 

takiego zbiornika powinno stanowić do 30% dobowego zapotrzebowania na wodę dla 

wszystkich krów w obiekcie. 

W wyspecjalizowanych w produkcji mleka gospodarstwach woda dla zwierząt stanowi 50-

75% łącznego jej zużycia w gospodarstwie. Dodatkowo woda zużywana jest do mycia 

urządzeń dojarskich oraz hali udojowej, a także do utrzymywania czystości w oborze. 

Dobrym pomysłem jest ograniczenie jej zużycia poprzez wykorzystanie wody z płukania 

rurociągu mlecznego w hali udojowej do jej czyszczenia (stanowisk oraz posadzki). Takie 

postępowanie jest bardziej przyjazne środowisku, a przede wszystkim ogranicza koszty 

zakupu wody. 

 


