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Zagadnienie wartościowania pasz oraz ustalenia pewnych mierników 

wartości odżywczej o charakterze międzynarodowym jest jeszcze kwe- 

stią mierozstrzygniętą. Dotychczasowe jednostki wciąż opierają się na 

zbliżonych zasadach niemniej różnią się między sobą dosyć znacznie, 

stanowią więc tym samym szerokie pole do dyskusji. W dyskusji tej 

wypowiadali się: Axelsson, Blaxter, Dienisow, Fuchs, Kielanowski, May- 

nard, Nehring, Schirch, Tomme (1, 2, 3, 4). Wszyscy zgodni są co do wy- 

rażenia wartości pasz jako wartości kalorycznej. Stosowanie wartości 

kalorycznej, pozwala bowiem określić zarówno ilość wytworzonego ciepła, 

jak i wykonanej pracy mechanicznej, wielkość zapasów energii, która jest 

zmagazynowana w organizmie w postaci różnych produktów wydziela- 

nych lub też w specyficznych warunkach zamiennych na ciepło lub pracę. 

Przy ocenie lub zalecaniu ilości energii rzeczywiście dostarczonej zwie- 

rzęciu potrzebna jest pewna miara. Dyskutuje się nadal, czy miara ta 

powinna się odnosić do energii strawnej czy też przemiennej. Nie ulega 

wątpliwości, że biorąc za miarę energii użytecznej energię strawną po- 

pełnia się pewną niedokładność z biologicznego punktu widzenia. Nie- 

mniej jest to jednak wartość szacunkowo bliska energii faktycznie przez 

organizm przyswojonej. Poza tym jest to miara najprostsza i najłatwiej- 

sza do ustalenia. Jeżeli zachodzi tego potrzeba, można na jej podstawie 

obliczyć później energię przemienną. 

Często zachodzi potrzeba sprawdzenia względnej wartości kalorycznej 

dwóch do siebie podobnych pasz ewentualnie tej samej paszy przed i po 

poddaniu jej pewnym procesom konserwującym. W przeprowadzonym 

w naszej Katedrze doświadczeniu starano się okr eślić .poziom energii
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składników surowych i strawnych oraz uchwycić ewentualne różnice 
w zawartości energii w zielonce, którą stanowiła koniczyna z trawami 
(40% traw), skarmiana w stanie świeżym oraz w tej samej zielonce pod- 
danej zabiegom konserwującym, a mianowicie suszeniu i kiszeniu przy 
zastosowaniu dodatku ,Konpasil”. Opracowanie to odnosi się tylko do 
zagadnienia kaloryczności, które jest włączone w ramy badań Katedry 
nad strawnością. 

Materiał i metodyka 

Doświadczenie wykonano na 4 skopach rasy Polska Owca Górska me- 
todą klasyczną. Do zbierania kału zastosowano worki uwiązane na zwie- 
rzęciu w ten sposób, że pozwalały na całkowite uchwycenie ilości wyda- 
lanego w ciągu doby kału. 

Doświadczenie podzielono na 3 okresy. W pierwszym z nich dawkę :po- 
karmową stanowiły 3 kg zielonki, w drugim 1 kg siana, w trzecim 2 kg 
kiszonki i 0,5 kg siana. Zarówno siano jak i kiszonka sporządzone zostały 
z tej samej zielonki zebranej w jednakowym czasie. Każdy z przedsta- 
wionych okresów składał się z 7-dniowiego okresu wstępnego i 10-dnio- 
wego okresu właściwego. 

Zapotrzebowanie skopów obliczono według norm H. Malarskiego przy- 
stosowując je do wieku i wagi ciała ustalonej przed rozpoczęciem każdego 
z okresów. Orientacyjną wartość pokarmową paszy obliczano z oznaczo- 
nych składników chemicznych paszy posługując się współczynnikami 
strawności przyjętymi z tablic J. Bormanna i H. Malarskiego. Jednostki 
owsiane przeliczono używając poprawek odnoszących się do procento- 
wej zawartości włókna w danej paszy. Energię składników surowych 
dawek starano się utrzymać na zbliżonym poziomie. 

Próbki paszy analizowano na zawartość podstawowych składników 
chemicznych oraz oznaczano w nich wartość kaloryczną spalając próbkę 
paszy w kalorymetrze systemu Berthelota-Mahlera. Obliczeń zawartości 
energii dokonywano posługując się wzorem empirycznym Regnaulta- 
-Pfaundlera. Poprawkę na promieniowanie oznaczano wg wzoru Szczuka- 
rewa. A 

W celu uniknięcia błędów zbierano próbki nie zjedzonych resztek, ana- 
lizowano je oznaczając w nich wartość kaloryczną, dopiero na tej podsta- 
wie obliczano ilość energii zawartej w zjedzonej paszy. 

Z dobowej ilości kału pobierano 10% jako próbki średnie, które łączono, 
podsuszano w temperaturze 65*C, mielono, a następnie analizowano na 
zawartość energii brutto. 

Energię składników strawnych oznaczano jako różnicę pomiędzy 
energią brutto zawartą w zjedzonej paszy a energią zawartą w wydalo- 
nym kale.
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Wyniki 

Wyniki oznaczeń zawartości energii składników surowych użytych 
w doświadczeniu pasz przedstawia tabela 1. Dla większej przejrzystości 
energię składników surowych w paszy podano zarówno w materiale świe- 
żym jak i też w przeliczeniu na suchą masę. - 

  
  

  

  

Tabela 1 

Zawartosé energii brutto w paszach 

Wartość kaloryczna brutto 

Nazwa paszy w materiale świeżym w przeliczeniu na suchą masę 
Kal/kg paszy Kal/kg suchej masy 

Zielonka 1 278,75 4 704,23 

Siano 3828,39 4 545,16 

Kiszonka 626,71 4 592,40 

Otrzymana w doświadczeniach energia składników strawnych poszcze- 
gólnych pasz przedstawiona jest w tabeli 2. Dla porównywalności wyni- 
ków energię tę przedstawiono w procentach przyjmując za 100 energię 
składników surowych zawartych w zjedzonej paszy. Wyniki porównano 
ze współczynnikami strawności dla substancji organicznej. 

Różnice w poziomie energii brutto w podanej skopom zielonce, sianie 
i zestawie z kiszonką wypływają z pozostawianych niewyjadków, których 
ilość była zmienna. 

Zielonka Siano Zestaw z kiszonką 
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Nr skopo 1 ll Ш М им И Ш № 

CZZĄ Energio strowno С) W spotcz strawnose dlo subst org 

Diagram energii strawnej i współczynników strawności dla sub- 

stancji organicznej 

Energię składników strawnych wyrażoną w procentach energii skład- 

ników surowych zawartych w zjedzonej paszy oraz współczynniki straw- 

ności dla substancji organicznej przedstawiono także graficznie za po- 

mocą diagramu.
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Tabela 2 

Energia składników strawnych 

Zielonka Siano Romka 
Nr z kiszonką 

skopa Rodzaj energii Ilość Ilość Ilość 
* sub. mee .| sub. M pose . Ilość : 

org. alorii org. alorii kalorii 

W skł. surowych paszy 745 3.798 751 3.668 540 2.755 

I » si kału 285 1.522 236 1.520 285 1.545 

" NE strawnych 460 2.276 515 2.348 255 1.210 

% 62 60 69 64 47 44 

W skł. surowyich paszy 752 3.836 777 3.803 587 2.996 

TI * a is kału 184 1.607 21 1.113 220 1.291 

" o» » strawnych 568 2.829 566 2.690 367 1.705 

% 76 74 73 71 63 57 

W ski. surowych paszy 742 3.783 772 3.777 553 2.821 

Ш „о » kału 310 1.514 258 1355 265 1.473 

" я 5 strawnych 432 2.269 514 2422 288 1.348 

% 58 60 67 64 52 48 

W skł. surowych paszy 740 3.771 770 3.764 503 2.516 

ry р » katu 252 1.320 220 1184 256 1.356 

` a w » strawnych 488 2.451 550 2.580 247 1.160 

% 66 65 71 69 49 46 

W skł. sur. 1 kg paszy 251 1.279 783 3828 279 1.427 

Średnio » » Straw. 1 kg paszy 164 827 547 2.559 147 695 

% 65 65 70 67 53 47 

Dla zilustrowania różnie jakie mogą powstać przy użyciu różnych 

metod oznaczania wartości kalorycznej, a więc przez spalenie próbki 

w kalorymetrze oraz ze składu chemicznego przemnożonego przez współ- 

czynniki cieplne przyjęte za Dienisowem przygotowano przykład oblicze- 

nia energii składników strawnych siana wyrażonych w procentach energii 

brutto paszy. Wyniki te przedstawia tabela 3. 

  

  

  

  

Tabela 3 

Energia składników strawnych w % energii brutto 

paszy 

Np skopa ze spalenia 
ze składu chemicznego paszy w kalorymetrze 

% 
% 

I 71,52 64,02 

II 4 74,92 70,73 

III 71,07 64,10 

IV 68,08 68,54 

średnio 71,35 66,85
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Otrzymana przez spalenie w kalorymetrze ilość energii strawnej siana 
jest niższa od energii strawnej obliczonej ze składu chemicznego paszy 
przemnożonego przez współczynniki cieplne przyjęte za Dienisowem. 

Na podstawie powyższego doświadczenia można stwierdzić, że energia 
składników strawnych wyrażona w procentach energii brutto pobranej 
paszy utrzymuje się prawie na tym samym poziomie przy skarmianiu 
zielonki i siana. Natomiast jeżeli chodzi o dawkę zawierającą kiszonkę to 
stopień strawności energii kształtował się na niższym poziomie. 

W naszej Katedrze prowadzone są dalsze badania będące kontynuacją 
założeń niniejszej pracy i zmierzające w kierunku uzupełnienia uzyska- 
nych wyników wstępnych. 
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