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Wycierka ziemniaczana, zwana również pulpę, stanowi produkt uboczny przy pro

dukcji skrobi czyli krochnalu. Produkt ten zawiera około 85% wody. Z tego też powo
du wycierka jest wykorzystywana na paszę tylko w najbliższym rejonie krochmalni, 
bowiem transport jej na dalsze odległości , jest ekonomicznie nieuzasadniony. 

W niektórych krochmalniach wycierkę zagęszcza się przez dodawanie mleka wa
piennego~ odwirowywanie. Uzyskany w ten sposób produkt zawiera około 28% suchej 

masy oraz charakteryzuje się wysokim pH (około 12). 
Celem. niniejszych badań było określenie możliwości suszenia zagęszczonej wy

cierki oraz zastąpienia nię ziarna zbóż w dawkach pokarmowych dla by9ła opasowego. 

Materiał i metody 

Suszenie zagęszczonej wycierki przeprowadzono w suszarni dla zielonek typu SB 
1,5, w temperaturze około 600°C przy wlocie do bębna i około l00°C przy wylocie. 

Doświadczenie żywieniowe przeprowadzono na 36 buhajach rasy cb, o średniej ma

sie ciała 230 kg, podzielonych metodą analogów na 3 grupy po 12 opasów. Opas 

trwał 247 dni dawkami podanymi w tabeli 1. 
Buhaje żywiono indywidualnie do wo!i, raz dziennie, ok. godz. 11°0

• Wodę po
bierały zwierzęta z poideł automatycznych. Przyrosty masy ciała kontrolowano raz 

w miesiącu. 
. ~ 

Koszt zużytych pasz na -1 kg przyrostu masy ciała buhajów obliczono na podsta-
wie kalkulacji własnej, a preparatu białkozastępczego ŁMZ - .W9 cen z 1982 r. 

Przyrosty masy ciała oraz zużycie składników pokarmowych na 1 kg przyrostu 

opracowano statystycznie wg Ruszczyca [4]. Strawność tych dawek pokarmowych okreś
lono na skopach metodą klasyczną, stosując 14-dniowy okres wstępny i 6 dobową ko

lekcję kału. 
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T a b e 1 a 1 

Skład dawek pokarmowych,% s.m. 

Wyszczególnienie 

Kiszonka z kukurydzy 

Śruta owsiana 

Suszona wycierka 
ziemniaczana 

Preparat białko-* 
zastępczy ŁMZ 

Mieszanka mineralna 
MM-8 

I 

68,1 

28,8 

2,1 

1,0 

Grupy 

II III 

68,5 70,2 

18,1 9,3 

9,2 15,1 

3,2 

1,0 

4,4 

1,0 

*ługowane i mocznikowane ziarno jęczmienia. 

Analizy pasz wykonano metodę weendeńską [5]. Zawartość fosforu określono meto
dą kolorymetryczną, a Ca i Mg - metodą absorbcji atomowej. Zawartość skrobi ozna

czono metodę polarymetrycznę (PN-71). 

Wartość ~□karmową suszonej wycierki obliczono na podstawie składu chemicznego 

i uzyskanych wcześniej na skopach współczynników strawności dla świeżej, zagęszczo

nej wycierki [2]. 

Wyniki i ich omówienie 

Zagęszczona wycierka suszyła się bardzo dobrze. Uzyskany susz był koloru sza

rego, bez zapachu. Z 377 kg zagęszczonej wycierki uzyskano 100 kg suszu. Koszt 
100 kg suszu wyniósł 427 zł (cena surowca+ koszt suszenia). 

Zawartość składników i wartość pokarmowa dawek były zbliżone (tab. 2). Wyją

tek stanowił wapń, którego ilość w dawkach doświadczalnych była dwukrotnie większa 

niż w kontrolnej. Było to spowodowane dużą zawartością Ca w suszonej wycierce, 
która jest paszą energetyczną i pod względem jednostek owsianych odpowiada ziarnu 
owsa. Nie zawiera ona jednak strawnego białka [1, 2]. 

Strawność dawek pokarmowych określona n skopach była zbliżona (tab. 3) . Na 
uwagę zasługuje jednakowa strawność białka we wszystkich dawkach,pomimo zastosowa
nia w grupie II i III suszonej wycierki. 

W czasie opasu buhaje uzyskały dobre przyrosty masy ciała (tab. 4). Zasto
sowanie w II dawce 9,2% suszonej wycierki nie wpłynęło ujemnie na wyniki opasu. 

Natomiast zwiększenie jej udziału do 15% istotnie obniżyło przyrosty masy ciała 
. ' 
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T a b e 1 a 2 

Skład chemiczny i wartość pokarmowa suszonej wycierki 
ziemniaczanej i dawek pokarmowych, % s.m. 

Suszona Dawka 
Wyszczególnienie wycierka 

ziemnia-
czana I II III 

Sucha masa,% 86,77 37,5 37,2 36,6 

Popiół 10,07 8,44 9,45 9,54 

Białko ogólne 4,57 16,00 16,75 15,97 

Ekstrakt eterowy 0,63 3,92 3,47 3,29 

Włókno 14,59 18,99 19,24 19,57 

Bez-N wyciągowe 70,14 54,45 54,26 54,94 
_,., 

p 0,05 0,40 0,38 0,36 

Ca 1,78 0,47 0,80 0,92 

Mg 0,08 0,14 0,14 0,14 

W 1 kg suchej masy: 

jednostki owsiane 1,15 1,04 1,03 1,07 

energia netto, MJ 6,80 6,16 6,10 6,33 

białko ogólne, g 45,7 160 167,5 159,7 

T a b e 1 a 3 

Dawki 

I 

II 
III 

Strawność dawek pokarmowych u skopów 

Sucha Białko Ekstrakt 
Włókno masa ogólne eterowy 

67,99 62,35 67,51 52,58 

66,48 62,32 68,73 49,29 

68,96 62,47 71,46 42,10 

Związki 
bez-N 

wyciągowe 

78,42 

77,44 
81,33 
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zwierząt, prawdopodobnie ze względu na nieodpowiedni stosunek Ca:P. Najmniejsze 
zużycie suchej masy i jednostek owsianych na 1 kg przyrostu było w II grupie, na
tomiast śruty owsianej - w III. Różnice w ilości zużytej śruty owsianej na 1 kg 

przyrostu pomiędzy poszczególnymi grupami były istotne (P~ 0101). 
Koszt zużycia pasz na 1 kg przyrostu wynosił kolejno w grupach: 77,93 zł, 

64,96 zł i 62,81 zł i był mniejszy w grupach doświadczalnych. 

Stosując w. dawce 10% dodatek suszu z wycierki ziemniaczanej, zaoszczędzono na 
100 kg przyrostu masy ciała 83 kg, a przy 1~% - 121 kg śruty owsianej. 
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Wyniki opasu buhajów 

Wyszczególnienie 

Masa ciała buhajów, kg 

początkowa 

końcowa 

Dni opasu 
Średni dobowy przyrost, g 

Zużycie na 1 kg przyrostu: 
suchej masy, kg 
jednostek owsianych 

energii netto, MJ 

białka ogólnego, g 

śruty owsianej, kg 

a, b, c - P ,o,o5, 
A, B, C - P ~0,01. 

I . 

230 

467,6 

247 

962 a 

B,22 

8,55 

50,44 

1315 
2,95 A,B 

. ! 

T a b e l a 4 

Grupy 

II III 

230 230 

466 449,9 

247 247 

955 b 891 a, b 

7,72 B,10 

7,89 8,63 

46,55 50~92 

1293 1293 . 

.2,125 A,C 1,745 B,C 

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że zastąpienie w dawce po
karmowej dla młodego bydła opasowego 10% śruty owsianej suszoną wycierką, nie wpły

nęło ujemnie na przyrosty, natomiast obniżyło koszt paszy o 16,.6% i zużycie ziar
na owsa o 0,83 kg na 1 kg przyrostu masy ciała. Daje to możliwość obniżenia udzia

łu ziarna zbóż w standardowej mieszance, np. SOMB dla opasów, a w ślad za tym i 

jej ceny. 
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IlPHMEHEHHE CYlllEHOii KAPl'~EJibHOił ME3rH B OTKOPME B}lt{K()B 

P e 3 I) 11 e 
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B nepao~ 247 ~Hel OTK8PK•BB8~R 36 dY~KOB co cpeABHM BeCOM Te~a 
230 Kr, paa~e~eaHWx Ra 3 rpynnH no 12 ronos. EYKOB KOHTpon&HoA rpy
nnw I KOpMHJIII pa~ROROM co cne~Yl)~HM COCT8BOM (B % cyxoro Be~eCTB&)I 
JC7KYPY3H~A CB~OC 68,1%, OBCRH8R ~epT~ 28,8%, MOqeBHHHYI npenapaT~M3 
2,1~, MHRepa~•R&R cuec& MME 1,0%. EYKH OIJblTHOI rpynnH TI DOnYllanH 
T&KOI ze KOpMOBOI pa~HOH, KBK H rpyDIIhl I, B KOTopoM, OAH8KO, ,10%, 
a B ODYTHOI rpynne III 15% OBCRROI AepTH aaueBeHO cymeRoA KapToq>e~~
BOI Kearol. BYKR rpynn 1, · II• III noxaassanH cyToqBhle DpHsecY 962, 
955 H 891 r. CyToqR&le IłpHBec~ 6YKOB rpynnH III 6H~B cyiąeCTBeRRO HH
ae (P~ o,05) B cpaBHeHBH c rpynnaMa 1 a 11. IloTpe~~eHHe cyxoro se
~ecTBa pa~oHa Ha 1 xr npaseca cocTaB~R~o: • rpynne I - 8,22 xr, B 
rpynne II - 7,70 xr HB rpynne III - a,10 xr. 

1 38MeHa B P8IUIOH8X 10 HnB 15% OBCRROA ~epTR cymeROA KapTo~en~HOI 
uearoA npHBOAHna K cy~eCTBeHHOIIY (PE; 0,01) CHRZeBRm DOTpe~neHHR OB
ca H8 0,83 H 1,25 Kr Ha 1 Kr upaseca COOTBeTCTB8RHO B rpynnax I B 
III B cpaBReHHH C KOHTponhHOA rpynn~i. 

A. Legięć, Z. Pasierbski, H. Dębowska 

APPLICATION OF DRIED POTATO PULP IN FATTENING YOUNG BULLS 

S u m m a r y 

Thirty six young bulls with the .average body weight of 230 kg were fattened 
for 247 days. The bulls were divided into 3 groups by 12 heads in each group. 
Bulls of the control group I were fed ration with the following composition (in 
% of d.m.: maize silage - 68.1, bruised· oat grain - 28.8, urea preparation ŁMZ -
2.7, minerał mixture t+1B - 1.0. The bulls of the experimental group II were fed 

· equal ration as those of the group I, still init 10% and in the experimental 
group III 15% of bruised oat grain were substituted by dried patata pulp. Daily 
weight gains of the group III bulls were significantly lower (PE 0.05) as com

. pared with those of bulls of the groups I and II. Intake of dry matter of the ra
' tion per 1 kg body weight gain was in group I - 8.22, in group II - 7.72 and in 
, group III - 8.10 kg. 

The substitution of 10 and 15% of bruised oat grain in the ration with dried 
patata pulp led to a significant. decrease of the farmer - by 0.83 and 1.25 kg 
per 1 kg of weight increment correspondingly in the proups i and III as compared . 
with the control group. 


