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Mieczysław Nowak - 

SGGW-AR, Warszawa 

W latach 1970-1975 wykonały okręgowe stacje chemiczno-rolnicze 

3715 analiz próbek siana łąkowego oraz kupkówki pospolitej, jako rośli- 

ny wzorcowej, powszechnie znajdowanej na większości łąk w kraju. Ba- 

dania te prowadziły stacje na życzenie Polskiej Akademii Nauk w uzgod- 

nieniu z Ministerstwem Rolnictwa. Próbki siana do analiz nadsyłali z róż- 

'nych obiektów łąkowych instruktorzy łąkowi i technicy melioracyjni. 

Wymieniona liczba próbek pokryła dosyć równomiernie teren łąk nasze- 

go kraju. Przeciętnie wypadło pobranie jednej próbki siana z 1000» ha. 

Jest to w zasadzie niewiele — biorąc jednak pod uwagę, że próbki siana 

pobrano z różnych siedlisk i przy różnym stanie zagospodarowania i na- 

wożenia łąk — pozwala to na ostrożne wyciąganie wniosków. Badania 

siana prowadzone są nadal przez instytuty rolnicze. Obok zawartości 

' pierwiastków mineralnych w pracach tych badano ilości włókna suro- 

wego. Wyniki badań dotyczące zasobności polskich sian w makro- i mi- 

kroelementy były przedmiotem kilku publikacji [2, 4, 5, 6, 7] oraz in- 

strukcji oddanych praktyce rolniczej do wykorzystania. 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki zawartości włók- 

na surowego w badanych próbkach siana. Ilość tego składnika ma zna- 

czenie dla określenia wartości pokarmowćj siana, gdyż włókno w wyso- 

kiej mierze decyduje o strawności oraz smakowitości tej podstawowej 

paszy w żywieniu bydła, koni i owiec.. 
Trawy i rośliny motylkowate stanowiące główną masę plonu na łą- 

. kach zawierają w początkowych stadiach rozwojowych mało włókna 

surowego; ilość jego wzrasta jednak szybko z postępem wegetacji oraz 

w wyniku starzenia się roślin. Odwrotnie kształtuje się w roślinności 

procentowa zawartość białka, którego ilości obniżają się stopniowo z roz- 

wojem roślin oraz postępem wegetacji na wiosnę. Ponieważ białko stano- 

wi w porównaniu z włóknem surowym znacznie cenniejszy składnik pa- 

szy musi rolnik dobierać takie terminy użytkowania łąk, które pozwa-
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lają zebrać w sianie możliwie dużą masę białka roślinnego i innych skład- 

ników pokarmowych (cukrów, skrobii, tłuszczu i związków mineral- 

nych) przy nie przekraczających pewnej granicy ilości włókna surowego, 

które obniża strawność a przez to wartość karmową siana. 

Problem ilości włókna surowego w zbieranym sianie jest także z tego 

względu ważny, że jest to jedyny w zielonce łąkowo-pastwiskowej skład- 

nik, którego ilość nie maleje od chwili skoszenia zielonki. Ze względu 

na ubytki innych składników paszowych (białka, cukrów, tłuszczy, skład- 
ników mineralnych i in.), które podczas suszenia oraz w przetworzeniu 

w procesach fermentacyjnych ulegają rozłożeniu przy oddychaniu ży- 

wych roślin i wyługowaniu przez deszcz, ilość włókna surowego procen- 

towo wzrasta, a tym samym w jeszcze wyższym stopniu obniża straw=. 

ność oraz wartość karmową siana. | 

W niniejszym opracowaniu przyjeto dla jakoSciowego scharakteryzo- 

wania badanych próbek: siana i określenia ich wartości jako paszy dla 

przeżuwaczy (bydło, owce, kozy) i koni następującą klasyfikację zależną 

od procentowej zawartości w sianie włókna surowego: 

1) zawartość włókna surowego do 26,0%/0 siano b. dobre, 

2) » » » 26,1-28,0°/0 ,, dobre, 
3) » ,, » 28,1-30,00/0 _„ dość dobre, 
4) s ,, „ ' 30,1-32,09/6 _„,. średnie, 
5) „ „ ,, pow. 32,0°%o „„ _ złe ib. złe. 

| Klasyfikacja ta, uwzględniająca jeden składnik siana, nie może być 

miarodajna w każdych warunkach. Wykorzystanie każdej paszy, a więc 

i siana zależy jeszcze od wielu innych czynników, w których rasa, wiek 

i stan odżywienia zwierząt oraz indywidualne zdolności wykorzystywania 

paszy oraz jej składników itd. odgrywają znaczną rolę. Przyjęte normy 

uważa autor za roboczy element określający znaczenie ilościowej zawar- 

tości włókna surowego jako składnika pogarszającego wartość karmową 

siana oraz obniżającą jego strawność. W przyjętej klasyfikacji podano 

syntetycznie wyniki badań z 3715 próbek siana zestawiając je w tabeli 1. 

Ogólny obraz podsumowujący charakterystykę zawartości włókna -su- 

rowego w przeliczeniu dla kraju podają dwie ostatnie, poziome rubryki. 

Wynika z nich, że z pobranych próbek, było w okresie prowadzenia ba- 

dań około 25 procent siana dobrego, o małej zawartości włókna i tyleż 

samo siana o nadmiernej jego zawartości a więc złego i bardzo złego. 

Trzy środkowe liczby wskazują, że sian średnich znajdowała się łącznie 

prawie połowa próbek (48,8°/o). W poszczególnych okolicach kraju ko- 
rzystnie charakteryzowały się dużą liczbą próbek dobrego siana, według 

badanych próbek regiony: Bydgoszczy, Zielonej Góry, Wrocławia, Ol- 

sztyna i Lublina. Najsłabiej tzn. terenami o dużej liczbie próbek siana, 

e
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Tabela 1 

"Zawartość włókna surowego w badanych próbkach siana 

Ogólna Procentowa liczba próbek o zawartości włókna surowego 

liczba “ 

Regiony zbadanych = pow. _ 26,1-28,0 _ 28,1-30,0 _ 30,1-32,0 — pow. 
próbek siana 26,0 32,0 

Pomorze 

Bydgoszcz 271 39,4 15,1 12,9 14,4 — 18,1 

Gdańsk 212 21,7 16,0 15,0 18,8 28,3 

Koszalin 270 14,8 15,9 | 22,2 17,8 29,3 

Centralny 

Łódź 197. 2,0 3:3 7,6 19,3 67,5 

Warszawa 217 26,2 19,8 24,9 14,3 14,7 

Zachodni — 

Zielona Góra 79 63,3 27,8 8,8 — — 

Poznan 278 20,9 15,5 23,0 18,7 21,9. 

Wroclaw 301 41,5 ^ 21,6 17,9 10,0 8,9 

Opole 266. 19,5 14,3 ` /18,4 16,5 31,2 

Południowy 

Katowice 190 3,3 3,2 11,1 8,9 73,6 

Kraków 233 28,7 15,5 14,6 13,3 27,0 

* Kielce 205 15,1 12,7 22,9 19,5 29,7 

Rzeszów ` 123 9,0 15,4 17,9 21,1 36,6 

Wschodni 

Olsztyn 269 34,2 16,3 15,6 8,9 24,9 

Bialystok 276 18,8 22,1 25,0 20,3 | 13,7 

Lublin | 328 | 43,3 19,2 18,9 12,5 6,1 

Razem liczba bad. ; | 

próbek 3715 940 591 667 557 . 960 

Liczba bad. próbek 

[%] | 100 25,3 15,9 17,9 15,0 25,9 
  

którego zawartość wynosiła powyżej 320/0 włókna surowego były okręgi 

Łodzi, Opola, Katowic i Rzeszowa. 

Porównując charakterystykę zawartości włókna surowego w prób- 

kach siana z poszczególnych lat zauważono dosyć znaczne wahania, a na- 

wet rozbieżności wyników. Należy je odnosić również do różnic, których 

źródłem jest przebieg pogody. 

Większe ilości włókna surowego zawiera zawsze siano zbierane więk- 

szą liczbę dni w trudnych warunkach, gdy deszcze przeszkadzają susze- 

niu. Przykładowo zestawiono wyniki z rejonu Wrocławia, w którym po- 

bierano we wszystkich latach mniej więcej te same liczby próbek (tab. 2). 

Liczby tabeli wskazują, że w okresie sześciu lat pobierania próbek na- 

stąpiła pewna poprawa w produkcji siana i przez wcześniejsze podejmó- 

wanie sianokosów zwiększyła się ilość próbek o niskiej zawartości włókna.
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Tabela 2 

Liczba próbek siana okręgu wrocławskiego w latach 1970-1975 według zawartości włókna surowego 

  

  

Zawartość — Razem 

włókna 1970 1971 1972 1973 1974 1975 badanych 

surowego [%] próbek 

do 26,0 10 9 17 _ 30 29 30 125 

26,1-28,0 12 13 11 10 9 10 65 

28,1-30,0 10 9 12 7 9 7 54 

30,1-32,0 5 9 5 5 3 3 30 

32 10 9 3 1 2 2 27 
Razem | 47 49 48 53 52 52 301 
  

Okręgowe stacje chemiczno-rolnicze przeprowadzały badania zawar- 

tości włókna surowego metodą Henneberga i Stohmana. Metody tej, po- 

legającej na wyługowaniu za pomocą słabych kwasów i zasad wszystkich 

innych związków zawartych w paszy, nie uważa się za precyzyjnie do- 

kładną, ale ogólnie dosyć dobrze orientującą o ilości tego składnika w sia- 

nie. W analizach tą metodą obok celulozy (błonnika) pozostają w określe- 

niu włókna surowego jeszcze hemiceluloza (pentozany i heksozany) oraz 

lignina (drzewnik). O ile błonnik i hemiceluloza ulegają pod wpływem 

soków trawiennych oraz działalności mikroorganizmów przyswojeniu, to 

zaasymilować ligniny nie jest organizm w stanie. Według badań już 2% 
ligniny w suchej masie siana późno zebranego obniża bardzo wartość 

pokarmową siana oraz jego strawność. 

Z badań Axelssona, cytowanych przez Nehringa [4] oraz podawanych 

w naszych podręcznikach substancja organiczna pasz zawierających włók- 

na surowego: 

15,0-20,0%/0 strawiane są przez przeżuwacze \ 73,38/ (100) 
20,1-25,0°/o » o o» » w 72,40/0 (98) 

25,1-30,0°/o 43 в ш " w 66,1%/0 (90) 

pow. 30,1-35,0°/0 „оон , \ 61,0% (83) 

Liczby te wskazują na znaczne pogorszenie się strawności siana przy 

wzrastającej zawartości włókna surowego, a zatem i stratę składników 

pokarmowych. 

Budowa przewodu pokarmowego przeżuwaczy oraz obecność i*rozwój 

w żwaczu bakterii rozkładających błonnik umożliwia tym zwierzętom 

(w porównaniu z innymi zwierzętami) najlepsze wykorzystanie włókna 

znajdującego się w sianie. Według obliczeń dokonywanych przez żywie- 

niowców, przy zwiększaniu się w paszy ilości włókna o 1 procent, obniża 

się średnio strawność substancji organicznej paszy u bydła o 0,88°/o, u ko- 

nio 1,26”/0, u królików o 1,45%/0, a u świń o 2,339/0. Wspomniany Axelsson 

~
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podaje, że zwiększenie o 1 procent zawartości włókna obniża straw- 

ność [13] o: 

| białka o 0,45"/0 cukrów i skrobii o 1,08°/o 

tłuszczu o 0,807/0 włókna o 0,15°/o 

Stopień trawienia włókna przez zwierzęta może wahać się w pew- 

nych granicach zależnych od rasy zwierząt, zdrowia, wieku, kondycji 

oraz indywidualnych zdolności wykorzystywania paszy. 

Pewna ilość włókna w paszy dla żywienia krów mlecznych jest nie- 

odzownie potrzebna. Ilość ta waha się między 20 a 220/0 w suchej masie 

siana (paszy). 7, włókna wytwarza się przy trawieniu kwas octowy, który 

w procesie fizjologicznym produkcji mleka przetwarza się w gruczole 

mlecznym na nieodzowny tłuszcz. Za mała ilość włókna w paszy może 

obniżać ilościowo ten cenny składnik mleka. .Wykazana ilość włókna 

(ok: 220/0) oddziałuje również korzystnie na czynność żwacza i inne pro- 

cesy trawienia, które u przeżuwaczy wpływają na właściwe wykorzy- 

stanie wszystkich pozostałych składników siana. 

Wzrastające powyżej 26%/0 ilości włókna surowego obniżają nie tylko 

strawność, ale również zawartość wielu istotnych składników paszy, 

zwłaszcza białka. Z wykonanych analiz siana wynikał wyraźny obraz 

obniżania się zawartości związków azotowych. Ilustrują to dane z kilku 

obiektów okr. warszawskiego według analiz wykonanych w 1975 r. 

  

  

  

Tabela 3 

„ Analiza siana 

Procentowa zawartość | 

Wieś w próbie siana 

(obiekt łąkowy) włókna związków 
surowego azotowych 

Olszewice 21,53 12,38 

Świder Ob. I 21,73 12,88 

Świder Ob. II . 22,54 13,11 

Grodzisk _ 28,99 7,31 

Wola Prażmowska 29,94 10,53 

Wyszków 35,92 10,13 
  

Zawartość włókna surowego i białka zależy w praktyce przede wszyst- 

kim od pory sprzętu, a w mniejszej mierze od innych czynników wzrostu 

roślin w runi, jak zasobności gleby, nawożenia, uwilgotnienia, a także 

ciepłoty siedliska czy naświetlenia. 

Prowadzone badania dały wyraźne wyniki co do ujemnej korelacji 

pomiędzy zawartością włókna surowego a związkami azotowymi w runi 

łąkowej. Zachodzi taka korelacja także pomiędzy ilością włókna suro- 

wego a pierwiastkami mineralnymi. (fosfor, potas, wapń, magnez i mi-
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kroelementy). Ze względu na mało dokładne wypełnianie ankiet załącza- 
nych do próbek siana, zwłaszcza w opisie siedliska glebowego, stosowa- 
nego nawożenia oraz daty sprzętu łąki, nie udało się w niniejszej pracy 
przedstawić obrazu, o ile wzrost zawartości włókna surowego powyżej 
określonych norm wpływa również ujemnie na skład mineralny siana. 

Analizy kupkówki pospolitej, rośliny wzorcowej w tych badaniach, | 
wykazały, że w okresie sprzętu łąki w stadium zaledwie początkowego 
pojawiania się wiech zawiera ona niewiele więcej włókna w porównaniu 
z sianem całej runi. Opóźnienie sianokosów, do czasu, gdy wiechy kup- 
kówki są dobrze widoczne na łodygach kwiatostanowych, daje siano 
o kilka do kilkunastu procent wyższej zawartości włókna. Podobnie jak 
w sianie, układają się jej stosunki włókna do związków azotowych i skład- 
ników mineralnych. Stosunkowo szybkie dojrzewanie kupkówki pospoli- 
tej zaznacza się zwiększeniem ilości włókna ponad 32%/0 w suchej masie 
siana, co w tych warunkach obniża jego wartość smakową. 
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M. Hasax 

СОДЕРЖАНИЕ СЫРОГО ВОЛОКНА В СЕНЕ 

= 
Резюме 

В 1970-75 г.г. Агрохимическими Станцями проводился анализ 3715 образцов 

сена. Исследовалось содержание минеральных элементов а также содержание 

сырого волокна. Были полученн следующие результаты: 

  

Содержание в сене до 26%  26,1—28,0%, 28,1—30,0% 301—32,0% Свыше 
сырого волокна. 32,0% 

Общее количество 

исследованных 

образцов 940 591 667 - 557 960 

Процент образцов 25,3 15,9 17,9 15,0 25,9 
  

Большое количество образцов сена с содержанием свыше 30%/ сырого во- 

локна указывает на то, что во многих случаях сено косят слишком поздно. 

\ 

М. Nowak 

CONTENT OF ROW FIBRE IN HAYS 

Summary 

In the years 1970-1975 agricultural chemical stations’ in our camtry were 

corducting the analysis of 3715 hay samples. Besides the content of mineral com- 

ponents the quality of raw fibre was also examined. The results were the fol- 

lowing: 

  

The content of 
- . up to 26% 26,1—28,0% 28,1—30,0% 30,1—32,0% above 32% 

taw fibre in hay 
  

Total number of 

samples examined 940 591 667 557 960 

Procentage of 

samples 25,3 15,9 17,9 15,0 25,9 
  

A large number of hay samples the content of which is above 30 per cent 

of raw fibre indicates that the hay from many pastures is collected too late.


