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Dlaczego powstał robot udojowy?
•

Aspekt socjalny*
Dramatycznie rosnący deficyt robocizny
• Zmiana stylu życia w obszarach wiejskich
• Elastyczność w zarządzaniu czasem
•

•

Museum of Science & Industry, Chicago

Poprawa dobrostanu krowy**
Możliwość realizowanie naturalnego behawioru
• Indywidualny dój
•

Deutsches Museum, Monachium
* Meskens L.; Mathijs E., 2002: Motivation and characteristics of farmers investing in automatic milking systems
** Jacobs J.A., Siegford J.M., 2012: The impact of automatic milking systems on dairy cow management, behavior, health, and welfare

Paradoks dobrostanu w AMS

Dobrostan w oborze konwencjonalnej to wymóg

etyczno/ekonomiczny
w oborze automatycznej to wymóg

ekonomiczno/etyczny

Kryteria dobrostanu
Główne obszary
dobrostanu

Kryteria oceny

Dobre żywienie

1. Brak przedłużającego się głodu
2. Brak przedłużającego się pragnienia

Dobry budynek

3. Komfort odpoczynku
4. Komfort termiczny
5. Swoboda poruszania się

Dobry stan zdrowia

6. Brak urazów i ran
7. Brak chorób
8. Brak bólu i dyskomfortu

Prawidłowy behawior

9. Wyrażanie normalnego behawioru socjalnego
10. Wyrażanie innych form behawioru
11. Kontakt z człowiekiem
12. Brak strachu

Europejska Federacja Uniwersytetów na rzecz Dobrostanu, 2007

Koncepcja ruchu krów
w oborze z dojem automatycznym
*

Wolny
Free cow traffic**
* Rodriguez F., 2012, Progressive DairyMan
** Beck J., 2014, Free cow traffic in AMS

*

*

Dój pierwszy
Forced**

Żywienie pierwsze
Guided**

Dój automatyczny - komfort
•

Bez udziału człowieka
•

•

Istotny element stresu udojowego

Powtarzalne i identyczne rutyny
•

Poczucie bezpieczeństwa i komfort
•

•

Robot nie ma „złych” dni

Dój indywidualny
Osobno każda ćwiartka
• Parametry dostosowywane do tempa i ilości oddawanego mleka
•

•

Możliwość ustawienia częstotliwości doju do fazy laktacji
•

•

Zmniejszenie dyskomfortu w okresie wzmożonej sekrecji

Pasza treściwa podawana w trakcie
•

„Cukierek” lub „Lunch”

Porównanie doju konwencjonalnego i AMS
•

Brak istotnych różnic w indykatorach stresu:
•

•
•
•

Puls
Poziom adrenaliny i noradrenaliny
Stężenie kortyzolu we krwi i kale
Poziom oksytocyny

(Hopster i wsp., 2002)

•

Mniej przestępowania i skopnieć w AMS

•

Niższy puls i poziom kortyzolu u krów w AMS
- efekt mniejszej interakcji z człowiekiem (Jurkovich V., i wsp l., 2017)

(Hopster i wsp., 2002; Hagen i wsp., 2004)

Gygax i wsp., 2006

Czy opróżnienie wymienia motywuje
krowy do wizyty w robocie?

Prescott N., B., i wsp., 1998, Relative motivations of cows to be milked of fed.

Adaptacja do doju automatycznego
Dój dobrowolny

Weiss D., Moestl E., Bruckmaier R., M., 2005, Physiological and behavioral effects of changeover from conventional to automatic milking

Adaptacja do AMS
Dój dobrowolny

Ankieta w 43 stadach w Kanadzie
•

Doje dobrowolne:
Średnia 86%
• 5 najlepszych stad 97,5%
• 5 najgorszych farm średnio tylko 58,4%
•

•

Nie znaleziono przyczyn takich rozbieżności (Rodenburg, 2007)

Jałówki uczą się szybciej (Jago, Kerrisk, 2011)
•

•

Po 6 dniach 92 % jałówek i 81 % krów doiło się dobrowolnie
Niezależnie od metody treningu jałówki szybciej się adoptowały

Adaptacja do doju automatycznego
Dopędzanie do robota (system wolny)
•

Krowy z „trudnymi” wymionami są dopędzane
2 x częściej od pozostałych (Jacob & Siegfrod, 2012)

•

Krowy dopędzane wchodzą do robota
tak samo jak pozostałe
•

•

Przyczyna „niechęci” do odwiedzania
stacji nie jest znana (Rousing i wsp.,2006)

Dopędzanie w ruchu wolnym niweluje oszczędność
robocizny przy przejściu na AMS (Bach i wsp., 2007)

Adaptacja do doju automatycznego
Stres udojowy

Jacobs J., A., 2011, Dairy cow adaptation and interaction with AMS

Adaptacja do doju automatycznego
Wydajność mleczna

Jacobs J., A., 2011, Dairy cow adaptation and interaction with AMS

Porównanie systemów ruchu AMS
•

System kontrolowany zapewnia istotnie większą ilość wizyt
w AMS (Bach i wsp., 2009)

•

Porównywano 2 systemy ruchu (Stefanowska i wsp., 1999)
•

4 dni obserwacji wizyt w robocie:
953 - ruch kierowany
• 703 - ruchu wolny
•

•

Bramki selekcyjne ułatwiają wizyty w stacji
krowom wszystkich szczebli rankingu
(Ketelaar-de Lauwere i wsp., 1998)

Bramki a stres

•

Krowy szybko akceptują bramki

jako element środowiska

•

Nie stwierdzano różnicy w poziomie kortyzolu gdy
system nie otworzył bramki w wybranym kierunku*

* Melin, i wsp., 2005c. Chewing activities and cortisol in milk of dairy cows in automatic milking systems with different degrees of controlled cow traffic.

Behawior socjalny

•

Hierarchia zawsze ustala specyficzny
dla każdej krowy kalendarz dnia
•

Niższe w rankingu doją się po godzinach szczytu (Hopster i wsp., 2002)

•

Wpływ hierarchii jest zbliżony w 3 systemach ruchu krów w AMS

•

Zawsze jest widoczny efekt behawioralny deficytu zasobów.
•

Krowy niższe w rankingu spędzają:
•

mniej czasu na legowiskach i w strefach żywienia

•

więcej w poczekalni przed robotem
•

szczególnie w systemie “dój pierwszy” (Fossberg, 2008)

Wpływ hierarchii w AMS
Kolejka do robota

•

(Halachami, 2009)

Duża przestrzeń przed stacją zmniejsza walkę hierarchiczną (Melin i wsp., 2006)

Kondycja wymienia

•

Przejście z doju konwencjonalnego na automatyczny istotnie
poprawia kondycję strzyków (Berglund i wsp., 2002; DeVliehger i wsp., 2003)

•

Dój ćwiartkowy w AMS obniża ryzyko:

•

•

pustodoju, zapaleń strzyków i zwężenia kanału strzykowego

•

zmniejsza poziom komórek somatycznych (Sjaunja i wsp., 2000)

W AMS wzrasta ryzyko chorób wymienia
•

brak mycia całego wymienia przed dojem (Dohmen 2010)

Dój automatyczny a Mastitis
•

Główne drogi przenoszenia patogenów zakaźnych
ręce dojarza – ryzyko wyeliminowane
• kubki udojowe
•

•

jeżeli nie jest zachowany reżim higieniczny robota ( Svennsen i wsp. 2019)
- np. wyłączanie dezynfekcji strzyków lub płukania kubków

•

Brak długoterminowego wzrostu poziomu KS
- stwierdzano negatywny wpływ (Rasmunsen, 2006; Hovein i wsp.2009)*
- Poziom KS zmniejsza się po okresie adaptacji ( Hovein 2009)*
- brak wpływu (Berglund i wsp., 2002; Abeni i wsp., 2008)*

•

Głównym czynnik ryzyka mastitis - management na farmie
nieregularne doje (Kruip i wsp. 2002)
• Poziom higieny w całym gospodarstwie
•

•

Robot ma narzędzia do liczenia SSC co ułatwia kontrolowanie mastitis

KS w mleku w AMS v. dój konwencjonalny
To samo stado w tym samym czasie

Berglund I., i wsp., 2002, Livestock Production Science 78, 115–124

Interwały udojowe a zdrowie wymienia
•

Zwiększona częstotliwość dojów
•
•

•

zmniejsza frekwencję mastitis
obniża zawartość KS (Berglund i wsp., 2002, Hovinen i wsp., 2011).

Częstsze doje
Obniżone ciśnienie w gruczole
• Większa aktywność ruchowa krów i lepszy dobrostan (Österman i wsp., 2001).
•

•

Regeneracja strzyka po doju: 6-9 godzin
•

•

interwały udojowe nie krótsze niż 8 godzin

Krótkie interwały(< 8 godzin)
zwiększają okres czasu kiedy strzyk jest otwarty
• możliwość inwazji patogenów do gruczołu (Hogeveen i wsp., 2001).
•

•

Dój co 4 godziny
•

liczne urazy strzyka i erozja skóry (Neijenhuis i wsp., 2001, Forsberg 2008)

Częstotliwość i regularność dojów
•

Częstsze doje
•
•

•

Wzrost produkcji mleka (Swennersten, Petersson, 2008)
Poprawa dobrostanu

Nieregularne doje
•

Spadek wydajności
•

•

Interwały wydłużają się wraz z kolejnymi stadiami laktacji (system wolny)
•

•

Jałówki są mniej wrażliwe na nieregularne doje (Bach & Busto, 2005)

odpowiednio do 8,2/9,6/11,1 godzin (Dzidic i wsp., 2004b)

Rzadsze doje w końcówce laktacji
•

Mniejsze ryzyko zapalenie wymienia w okresie zasuszenia i ocielenia (Raja-Schultz, 2005)

Żywienie a dobrostan
•

W oborze z robotem
•
•
•

•

W oborze AMS > 50% krów powinno przeżuwać
•

•

więcej krów leży i przeżuwa w porównaniu do sytemu doju w hali
pobieranie paszy jest rozłożone bardziej równomiernie w ciągu doby.
Sugeruje się mniej miejsc przy stole paszowym (DeVires i wsp., 2011; Jacobs, 2011)
zachwianie tej proporcji jest sygnałem obniżenia dobrostanu
Robot

Hala parallel

Częstsze dostarczanie świeżej paszy lub jej regularne podgarnianie
•
•

synchronizuje behawior żywieniowy
zachęca leżące krowy do wizyty w stacji udojowej

(DeVries, T. J. i wsp. 2011).

Behawior żywieniowy
•

Ruch wolny i kierowany
•

•

Nie stwierdzono zmian w ilości wizyt gdy zwiększono z 3 do 8 kg (Jago i wsp., 2007)

Istnieje zależność między składem paszy treściwej a ilością wizyt.
•

•

Zwiększa pobranie pasz treściwych i SM (Hermas i wsp., 2003; Melin i wsp., 2007)

Ilość paszy w robocie w systemie wolnym
•

•

(Lexter wsp., 2009)

Ruch kierowany
•

•

Podobna ilość wizyt na stole paszowym

Krowy preferują mieszanki z owsem i jęczmieniem. Unikają kukurydzy i sztucznie suszonej
trawy (Madsen i wsp., 2010).

Krowy szybko przyzwyczajają się do „lepszego” smaku
•

Po kilku tygodniach nie stanowi bodźca do wejścia do stacji (Halachmi I. i wsp., 2006 ).

Przyszłość
Monitorowanie dobrostanu

……‘sensing solutions’ that automatically collect data, such as physiological
parameters, production measures and behavioural traits. Such data can potentially
help the decision making process, enabling early detection of health or wellbeing
problems in individual animals and hence the application of appropriate corrective
husbandry practices……...
Caja G. ,Castro-Costa A., Knight C.H., 2016. Engineering to support wellbeing of dairy animals, Journal of Dairy Research 83 136–147.

Podsumowanie
1. Tak, dla większości obszarów
dobrostanu
2. AMS dostarcza wielu
narzędzi do kontroli dobrostanu
3. Zarządzanie jest kluczem do
sukcesu
4. Pewien odsetek krów nie odnajdzie
się w AMS

Czy obora z dojem
automatycznym
zwiększa dobrostan
krów?

Dziękuję za uwagę
i zapraszam do dyskusji

Sponsor wykładu

