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W opublikowanych dotychczas krajowych i zagranicznych pracach 

badawczych problemem żywienia zajmowano się przeważnie w ujęciu 

eksperymentalnym [1-4]. Publikacje te, jak już wspomniano w pierw- 
szej części pracy, mie zawierają informacji na temat interesującego nas 

(ze względów hodowlanych, gospodarczych i ekonomicznych) żywienia 

ogierów uznanych. 

MATERIAŁ;I METODY 

Konie rasy huculskiej i koniki występują we wschodniej części na- 

szego kraju oraz w niektórych rejonach Polski Centralnej i Dolnego Ślą- 

ska. Typ komi pogrubionych małych [6] hodowany jest we wschodniej 
części regionu lubelskiego (kopczyk podlaski) oraz na Dolnym Śląsku 

(mur—insulan). Do wszystkich 170 właścicieli ogierów uznanych wymie- 

nionych ras wysłano ankietę, dotyczącą ich żywienia. Spośród wysłanych 

zwrócono 132 ankiety wypełnione (77,6'/0). Do opracowania danych za- 
wartych w ankietach zastosowano metodykę przedstawioną w cz. I, po- 

święconej analizie żywienia ogierów uznanych w rejonie konia mało 

polskiego. 

WYNIKI BADAŃ I WNIOSKI 

W pierwszym okresie żywieniowym (styczeń, luty, marzec, kwie- 
cień — pierwsza część sezonu rozpłodowego) stwierdzono u wszystkich 
badanych grup ogierów duże nadmiary jednostek owsianych (od 0,16
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j.0./100 kg c.c. u pogrubionych małych do 0,9 j.o./100 kg 'c.c. hucułów) 

oraz białka (od 34 g białka/100 kg cic. u pogrubionych małych do 85 g 

bialka/100 kg c.e. u hucułów), a także suchej masy (od 0,3 kg s.m./100 

kg c.c. u pogrub. małych do 1 kg sm./100 kg c.c. u koników) 'w stosun- 

ku do zapotrzebowania przewidzianego normami [5| dla reproduktorów 

w sezonie rozpłodowym. Nadmiary te spowodowane były stosowaniem 

zbyt dużych dawek wysokobiałkowiego siana (koniczyna, lucerna), które 

w połączeniu z paszami treściwymi powodowały znaczny wzrost ilości 

białka i suchej masy w dawce. 

Tabela 1 

Średni poziom składników odżywczych zawartych w dawkach żywieniowych ogierów 

(na 100 kg c.c.) 
  

— Składniki pokarmowe 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Okre- , Ocena poziomu jednostki białko, sucha masa, 

sy Ogiery żywienia owsiane g kg 

x $ x $ x S 

zapotrzebowanie 1,80 — "160 — 20 — 

huculy dostarczono 2,70 0,98 245 128 3,0 1,21 

I n=13 różnica +0,90 — +85 — +10 — 

koniki dostarczono 2,39 0,69 232 56 2,9 0,76 

n= 18 różnica + 0,59 — +72 — +409 — 

pogr. małe dostarczono 1,96 0,64 194 79 2,3 0,75 

п = 36 różnica +0,16 — +34 — +03 — 

hucuły dostarczono 1,65 0,87 176 62 2,0 0,67 

n=T7 różnica . —0,15 — +16 — 0 — 

koniki dostarczono 1,80 0,76 184 72 2,1 0,78 

n = 10 różnica | 0 — +24 — +01 — 

Il pogr.male dostarczono 1,55 0,66 173 86 1,8 0,77 

п = 25 różnica —0,25 — +13 — —02 — 

zapotrzebowanie 1,60 — 130 — 20 — 

huculy dostarczono 1,89 1,03 178 112 2,1 1,40 

n= 6 różńica +0,29 — +48 — +01 — 

III koniki dostarczono 2,48 0,60 246 56 2,9 0,74 

R= 10 różnica -- 0,68 — +116 — +09 — 

pogr. male dostarczono 1,55 0,53 153 54 1,8 0,64 

п = 24 roznica —0,05 — +423 — —02 — 

hucuły dostarczono 1,60 0,79 148 72 2,0 1,10 

n= różnica 0 — +18 — 0 — 

IV koniki dostarczono 2,06 0,49 197 51, 2,3 0,53 

6 = [3 różnica +0,34 — +67 — +03 — 

pogr. małe dostarczono 1,66 0,69 160 71 1,9 0,88 

n= 25 różnica +0,06 — +30 — —01 — 
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Drugi okres żywieniowy (druga część sezonu rozpłodowego, miesiące: 
maj, czerwiec, lipiec) charakteryzował się wyraźnym spadkiem poziomu 
żywienia. Występował niedobór jednostek owsianych (hucuły — 0,15 
j.o./100 kg c.c., pogrubione małe — 0,25 j:o./100 kg c.c.) oraz nieznaczny 
nadmiar białka (maksymalne + 24 g/100 kg cie. u koników), a zawar- 
tość suchej masy wahała się od —0,2 kg/100 kg c.c. (pogrubione małe) 
do 0,1 kg/100 kg c.c. (koniki). Gwałtowny spadek zawartości jednostek 
owsianych i suchej masy przy łagodniejszym spadku białka związany 

był prawdopodobnie z przejściem na żywienie zielonkami. 
Okres ciężkich prac polowych (żniwa, zwózka zboża i okopowych) 

wyróżniał się w odniesieniu do ogierów huculskich i koników wzrostem 

poziomu żywienia w porównaniu do okresu drugiego (hucuły otrzymy- 

wały na 100 kg c.c.: 1,89 j.o., 178 g białka, 2,1 kg suchej masy, a koniki 

odpowiednio j.o. 2,48, białka 246 g, suchej masy 2,9 kg). Jednocześnie 

w dawkach żywieniowych ogierów pogrubionych małych stwierdzono 

niedobory suchej masy (—0,2 kg/100 c.c.) i jednostek owsianych (—0,05 

j.o./100 kg c.c.) oraz nadmiar białka (23 g/100 kg c.c.). Żywienie późną 

jesieńią i 2 początkiem zimy (IV okres — listopad, grudzień), tak jak 

w poprzednich okresach, charakteryzowało się nadmiarem białka. Na 

100 kg ciężaru ciała hucuły otrzymywały 148 g białka, koniki — 197 g, 

pogrubione małe 160 g. Ogiery huculskie i pogrubione małe miały za- 

pewnione w dawce ilości jednostek owsianych i suchej masy zgodne 

z zapotrzebowaniem, natomiast nadmiar jednostek owsianych i suchej 

masy stwierdzono w żywieniu koników. 

Istotną rolę, oprócz pokrycia zapotrzebowania w żywieniu ogierów, 

odgrywają rodzaje stosowanych pasz i wzajemne ich proporcje w dawce. 

Pasze treściwe najczęściej stosowane w żywieniu ogierów huculskich, 

koników i pogrubionych malych to: owies (skarmiany w ilościach 2-5 kg), 

jęczmień (1-2 kg), żyto (1-3 kg), pszenica (1-2 kg) oraz w sporadycznych 

przypadkach otręby i bobik (0,5-1,5 kg). W pierwszym okresie stwier- 

dzono stosowanie siemienia Inianego (9 przypadków), jaj (4-6 jaj na jed- 

nego ogiera) oraz mleka (2-4 litrów). Jako pasze objętościowe suche za- 

dawano trzy rodzaje siana i cztery rodzaje słomy. Siano łąkowe skar- 

miano w ilości 2-6 kg, z koniczyny 2-5 kg i lucerny 2-4 kg. Najczęściej 

siano łąkowe było paszą jedyną lub występowało w mieszance z motyl- 

kowymi. Niektórzy rolnicy stosowali żywienie „do weli”. Średnie dawki 

słomy zawarte były w przedziale 0,5-2,5 kg (najczęściej była to słoma 

żytnia — 1-3 kg, owsiana 1-2 kg, pszenna i jęczmienna do 1 kg). Ma- 

ksymalna dawka nie przekraczała 5 kg. Z pasz objętościowych soczystych 

występowały okresowo zielonki (łąkowa i z koniczyny do 10 kg); naj- 

częściej mieszanka zielonki łąkowej z zielonką motylkowych, marchew 

(1-4 kg) i buraki pastewne (2-5 kg).
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Reasumując, można stwierdzić, że stosowane ilości pasz jak również 

ich wzajemne proporcje w dawce na ogół nie budziły zastrzeżeń, jednak 

w niektórych przypadkach wystąpił duży nadmiar pasz objętościowych. 

Okresy I i III charakteryzowały się dużymi nadmiarami składników po- 

karmowych, natomiast w okresie II wystąpiły niedobory. Świadczy to, 

że właściciele ogierów nie są zorientowani w ich potrzebach żywienio- 

wych, a ponadto nie zawsze dysponują odpowiednimi zestawami pasz. 

Dlatego też pożądane byłoby przeprowadzenie wśród utrzymujących 

ogiery uznane instruktażu z zakresu żywienia oraz zaopatrzenie ich w 

odpowiednie broszury na ten temat. Umożliwienie im ponadto stałego 

zaopatrzenia się w odpowiednie mieszanki paszowe byłoby również bar- 

dzo pożyteczne ze względów hodowlanych i ekonomicznych. 
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АНАЛИЗ КОРМЛЕНИЯ АПРОБИРОВАННЫХ ЖЕРЕБЦОВ В ПОЛЬШЕ 

ЧАСТЬ У. АНАЛИЗ КОРМЛЕНИЯ АПРОБИРОВАННЫХ ГУЦУЛЬСКИХ 

МАЛОРОСЛЫХ И МАЛЫХ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ЖЕРЕБЦОВ 

Резюме 

Материал для анализа кормления был собран с помощью вопросника, разо- 

сланного владельцам апробированных жеребцов указанных типов. Метод а- 

нализа описан подробно в 1-ой части труда, касающейся кормления малополь- 

ских жеребцов. | 

В 1-ый период кормления (первая часть репродуктивного сезона) наблю- 

дались значительные излишки овсяных единиц (от 0,16 на 100 кг веса тела 

у малых тяжеловесных до 0,9 на 100 кг веса тела у гуцульских жеребцов), бел- 

ка (от 34 кг на 100 кг веса тела у малых тяжеловесных до 80 г на 100 кг веса 

тела у гуцульских жеребцов) и сухого вещества (1 кг на 100 кг веса тела у



ANALIZA ZYWIENIA OGIEROW UZNANYCH. CZ. V 681 

  

малорослых жеребцов). Во втором периоде (май—июль) произошло заметное 
скижение уровня кормления. Наблюдались нехватки овсяных единиц (—0,25 
на 100 кг веса тела у малых тяжеловесных жеребцов) и незначительные из- 
лишки белка, тогда как содержание сухого вещества колебалось в пределах 

—0,2 Kr (у малых тяжеловесных) до +0,1 Kr на 100 кг веса тела (у малорослых 

жеребцов). В третий период (август—октябрь) произошло повышение уровня 

кормления у гуцульских и малорослых жеребцов. В рационах же малых тяже- 

ловесных жеребцов установленых нехватки овсяных единиц, а излишки белка. 

Кормление в ПУ-ый период (ноябрь-декабрь) характеризовалось излишками 

белка (гупульские малорослые и малые тяжеловесные лощади), овсяных е- 

диниц и сухого вещества (малорослые жеребцы), тогда как содержание овсяных 

единиц и сухого вещества в рационах гуцульских и малых тяжеловесных же- 

ребцов отвечало потребностям. Виды кормов и их количества (овес 2-5 кг, яч- 

мень 1-2 кг, рожь 1-3 кг, сено 2-6 кг, солома 0,5-2,5 кг, зеленый корм до 10 кг, 

кормовые 1-5 кг), а также их взаимное соотношение в рационе, не вызвали воз- 

ражений, однако в некоторых случаях были установлены значительные излиш- 

ки грубых кормов. 

E. Sasimowski, M. Budzynski, Z. Stomka 

ANALYSIS OF THE NUTRITION OF APROVED STALLIONS IN POLAND. 

PART V. ANALYSIS OF THE NUTRITION OF APPROVED HUCUL, 

PONY AND SMALL HEAVY STALLIONS 

Summary 

The material for the nutrition analysis was collected by means of a question- 

naire distributed among owners of approved stallions, mentioned above. The de- 

tailed method of the analysis has been described in the part I of the work con- 

cerning nutrition of Matopolska stallions. 
In the Ist nutrition period (the first part of the reproductive season) consi- 

derabie surplusses o oat units (from 0.16 per 100 kg of body weight for small 

heavy stallions to 0.9 per 100 kg of body weight for Hucul stallions), protein (from 

34 g per 100, kg of body weight for small heavy stallions) to 85 g per 100 kg of 

bady weight for Hucul stallions) and dry matter (1 kg per 100 kg of body 

weight for ponies), were observed. In the second period (May-July) a distinct 

nutrition level drop occurred. Definiciencies o foat units (—0.25 per 100 kg of body 

weight in small heavy stallions) and insignificant surplusses of protein occurred, 

while the dry matter content varied within —0.2 kg per 100 kg of body weight 

(small heavy stallions) to --0.1 kg per 100 kg of body weight (ponies). In the 

third period (August-October) a growth of the nutrition level took place in case 

of Hucul and pony stallions. 

In rations of small robust stallions, instead, deficiencies fo oat units and dry 

matter and a surplus of protein were found. The nutrition in November-December 

(IVth period) was characterized by a surplus of protein (Hucul, pony and small 

heavy stallions) oat units and dry matter (ponies), whereas he content of oat units 

and dry matter in rations od small heavy and Hucul stallions corresponded with 

the requirement. The kinds of feeds applied and their quantities (oats 2-5 kg, 

barley 1-2 kg, rye 1-3 kg, hay 2-6 kg, straw 0.5-2.5 kg, green fodder to 10 kg, root 

plants 1-5 kg) as well as their mutual relations in the ration aroused, as a rule, no 

reservations: nevertheless, in some cases a high surplus of bulky feeds was found.


