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Opas młodego bydła zielonką pastwiskową jest uzasadniony małym ko- 

sztem tej paszy. Jednak dzienne przyrosty ciężaru ciała zwierząt żywio- 

nych samą trawą pastwiskową są stosunkowo małe. W dużej mierze jest 

to spowodowane niewłaściwym stosunkiem energetyczno-białkowym. Zie- 

lonka pastwiskowa, zwłaszcza przy wysokim nawożeniu azotowym, za- 

wiera zwykle nadmiar związków azotowych i niedobór składników ener- 

getycznych. Dodatek pasz węglowodanowych ma na celu zrównoważenie 

dawki pokarmowej i osiągnięcie lepszych wyników produkcyjnych. 

W tym opracowaniu przedstawiono wyniki wieloletnich badań nad 

dodatkiem suchych wysłodków buraczanych i treściwej mieszanki węglo- 

wodanowej z udziałem wysłodków dla młodego bydła opasanego zielonką 

pastwiskową. Badania przeprowadzono na młodym bydle opasowym w la- 

tach 1966, 1968, 1970-1974. | 

MATERIAŁ I METODA 

Przeprowadzono siedem eksperymentów na jałówkach i buhajkach rasy 

nizinno-czarno-białej. W każdym doświadczeniu porównywano dwie gru- 

py zwierząt, zwykle po 6 sztuk w każdej (w 1966 r. po 10 sztuk). Płeć 

i ciężar początkowy zwierząt oraz czas trwania doświadczeń przedstawio- 

no w tabeli 1. 

Trzy doświadczenia przeprowadzono na jałówikach, które na początku 

ważyły średnio po 274 kg, natomiast cztery — na buhajkach w wieku 
około półtora roku, ważących średnio po 172 kg. 

Zwierzęta we wszystkich doświadczeniach żywione były indywidu- 

i Praca referowana w języku angielskim na dorocznym zjeździe Europejskiej 

| Federacji Zootechnicznej (czerwiec, 1975 r.).
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Tabela 1 

Średni początkowy ciężar zwierząt oraz czas trwania doświadczeń 

Average initial weight of animals and period of experiments 

  

A‘ Czas trwania 

Rok Rodzaj zwierzat Ciężar początkowy w kg doswiadczen (dni) 

  

Years Kind of animals Initial weightin kg = Period of experiments 

(days) 

1966 Jaléwki — Heifers 297 V 17—X 1, 138 

1968 = 265 VII 2—IX 24, 85 

1970 M 260 У 19—Х 29, 134 

1971 Buhajki — Bulls 178 V 26—IX 28, 126 

1972 sz 166 У 17—Х 4, 141 

1973 53 178 У 18Х 1, 107 

1974 3» 166 VI 4—IX 17, 106 
  

alnie w oborze (oprócz 1966 r., kiedy jałówki wypasane były na pastwi-- 

sku). Zielonka pochodziła z dobrze prowadzonych pastwisk (o wydajno- 

ści ok. 7000 jednostek owsianych z 1 ha). Układ doświadczeń przedsta- 

wiono w tabeli 3 1 4. | 

Zwierzęta otrzymywały pasze w dwóch równych porcjach: treściwe | 

z dodatkami mineralnymi o godz. 630 i 163%, a zielonkę o 7 i 17. 

- Próbki zielonki pastwiskowej pobierano w czasie trwania doświad- | 

czeń w tygodniowych odstępach. Krew i treść żwacza pobierano od wszy-- 

stkich zwierząt pięć razy w czasie trwania doświadczeń. Zawartość azotu. 

amoniakalnego w płynie żwacza oraz 'azotu mocznika w surowicy krwi. 

oznaczono metodą Conway'a. 

WYNIKI 

Wartość pokarmową zielonki pastwiskowej, wysłodków buraczanych 

oraz mieszanki treściwej przedstawiono w tabeli 2. Wartość energetyczna 

zielonki pastwiskowej, jak również zawartość w niej białka ogólnego 

strawnego w poszczególnych latach (tab. 2) niewiele się różniły, uwzglę- 

dniając zawartość suchej masy. Podobnie też nie obserwuje się wyraz- 

nych różnic w wartości pokarmowej wysłodków buraczanych i treściwej 

mieszanki węglowodanowej, która posiadała większą wartość energetycz- 

ną niż wysłodki buraczane. 

W tabeli 3 przedstawiono wyniki produkcyjne i niektóre wskaźniki 

fizjologiczne uzyskane w czterech doświadczeniach, w których jedna gru- 

pa zwierząt otrzymywała samą zielonkę pastwiskową, natomiast druga — 

zielonkę pastwiskową i suche wysłodki buraczane. 

Zwierzęta żywione samą zielonką pastwiskową miały małe dzienne
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Tabela 2 

Wartość pokarmowa pasz (1 kg) — Nutritive value of feeds (1 kg) 

Wyszczególnienie Rok — Year 

Item 1966 1968 1970 1971 1972 1973 1974 

Trawa pastwiskowa —Grass of pasture 

Sucha masa (g) 223 269 234 275 202 239 227 

Dry matter (gm) 

Jednostki owsiane 0,218 0,256 0,222 0,276 0,200 0,238 0,210 

Oat units 

Białko ogólne strawne 

(g) 28 24 25 28 20 23 23 

Digestible crude protein 

(gm) 

` Suche wysłodki buraczane — Sugar beet pulp, dried 

Sucha masa (g) 862 881 866 853 877 868 858 

Dry matter (gm) 

| Jednostki owsiane 0,846 0,878 0,848 0,850 0,870 0,857 0,840 

Oat units 

Białko ogólne strawne 

(в) 37 39 38 40 43 40 49 
Digestible crude protein 

(gm) 

Węglowodanowa mieszanka treściwa* — Carbohydrate concentrate mixture* 

Sucha masa (g) — — — — 881 885 874 
| Dry matter (gm) 

| Jednostki owsiane — — — — 0,980 1,010 0,990 
Oat units 

| Białko ogólne strawne 

(в) — — — — 38 44 39 
Digestible crude protein 

(gm) 
  

* Skład mieszanki treściwej: suche wysłodki buraczane (40%), śruta jęczmienna (20%), susz buraczany (20%) 

susz ziemniaczany (20%). 

* Composition of concentrate mixture: sugar beet pulp, dried (40%), ground barley (20%), sugar beet, dried 

(20%) and potatoes dried (20%). 

przyrosty ciężaru ciała (552 g średnio) i duże zużycie na 1 kg przyrostu 

ciężaru ciała jednostek owsianych (10,7 średnio) oraz białka ogólnego 

strawnego (1109 g średnio). 

Zwierzęta (II grupa), które prócz zielonki pastwiskowej otrzymywały 

wysłodki buraczane, wykazywały (w porównaniu do grupy I) lepsze 

dzienne przyrosty średnio o 40'/o oraz mniejsze zużycie na 1 kg przyro- 

stu jednostek owsianych o 20°/o i białka ogólnego strawnego o 32%. 

U zwierząt tych była mniejsza koncentracja N-NH;z w płynie zwacza
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Tabela 3 

Wyniki produkcyjne i niektóre wskaźniki fizjologiczne uzyskane w eksperymentach z jałówkami 

(1966, 1968, 1970) i buhajkami (1971) 

Productive results and physiological factors in experiments with heifers (1966, 1968, 1970) and 

bulls (1971) 

  

Rodzaj paszy (kg) Zużycie na 1 kg Koncentracja 

Kind of feeds (kg) przyrostu w mg 

Feed conversion 
  

  

  

  

  

  

Dzienny efficiency per 1 kg ContetiEration 

przyrost gain ee 

Rok trawa pasza (g) białka N-mocz- 

Year pastwiskowa treściwa Daily . og. N-NH, nika 

grass of concentrate gain jednostek straw. Tea Ww surowi- 

pasture feeds (gm) owsianych (=) ŻW cy krwi 

oatunits digestible SEN, N-urea 

protein т rumen in blood 
fluid 

(gm) serum 

Grupa I (trawa pastwiskowa) — Group I (grass of pasture) 

1966 do woli 

free of choice — 527 — — — — 

1968 27,3 — 592 10,5 969 — — 

1970 30,0 — 542 11,9 1363 21,5 19,5 

1971 21,2 — 545 9,6 995 17,4 17,9 

Średnio — — 552 10,7 1109 19,5 18,7 

Average 

Grupa II (trawa pastwiskowa + suche wysłodki buraczane) 

Group II (grass of pasture + sugar beet pulp, dried) 

1966 do woli 

free of choice 1,0 627 — — — — 

1968 27,3 1,4 728 9,6 811 — — 

1970 20,0 2,8 803 8,3 750 14,7 14,7 

1971 21,2 2,5 861 7,9 699 10,6 15,2 

Średnio — | 1,9 772 8,6 753 . 12,6 14,5. 

Average 
  

o 350/06 i N-mocznika w surowicy krwi o 22%/e. W niektórych eksperymen- 
tach różnice te były znacznie większe, np. w 1971 r. dzienny przyrost 

ciężaru ciała buhajków w II grupie był lepszy nawet o 60%/0 w porów- 

naniu do przyrostu zwierząt z I grupy. 

W latach 1972-1974 porównywano (tab. 4) wpływ dodatku suchych 
wysłodków buraczanych (I grupa) i treściwej mieszanki węglowodanowej 

(II grupa) na wyniki opasu buhajków. | 
Z danych zestawionych w tabeli 4 wynika, że przy dodatku suchych 

wysłodków buraczanych otrzymano dobre dzienne przyrosty buhajków, 

jak przy treściwej mieszance. W obydwu grupach zużycie paszy na 1 kg
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Tabela 4 

Wyniki produkcyjne i niektóre wskaźniki fizjologiczne w eksperymentach z buhajkami 
Productive results and physiological factors in experiments with bulls 

  

  

  

  

  

  

  

Rodzaj paszy (kg) Zuzycie na 1 kg Koncentracja 

Kind of feeds (kg) przyrostu (w mg%) 

Feed conversion Concentration 

Dzienny efficiency per 1 kg (mg% 

przyrost gain 

Rok trawa pasza (8) białka N-NH N-mocz- 

Year 4 tresciwa = Daily og. 3 nika 
pastwiskowa concentrate gain jednostek straw. w płynie w surowi- 

grass of pasture fend (gm) owsianych (g) awacza cy krwi 

oat units digestible N-NHs urea 
protein in rumen in blood 

(gm) "ud serum 
Grupa I (trawa pastwiskowa +- suche wysłodki buraczane) 

Group I (grass of pasture + sugar beet pulp, dried) 

1972 20,9 2,6 1043 5,8 501 17,9 13,2 

1973 19,5 2,4 ` 852 7,5 630 14,6 13,2 

1974 16,2 2,4 710 6,5 595 17,0 17,2 

Średnio — 2,5 868 6,6 575 16,5 14,5 
Average 

Grupa II (trawa pastwiskowa -- mieszanka treściwa) 

Group II (grass of pasture + concentrate mixture) 

1972 20,9 2,3 933 6,7 543 16,7 12,9 

1973 19,5 2,4 966 7,0 564 15,1 11,3 

1974 16,2 2,1 689 7,0 580 18,7 , 16,7 

Średnio — 2,3 863 6,9 562 16,8 13,6 
Average 
  

przyrostu, jak również koncentracja N-NH3 w płynie żwacza i N-moczni- 

ka w surowicy krwi były zbliżone. 
W doświadczeniu z 1974 r. otrzymano stosunkowo niskie dzienne 

przyrosty ciężaru ciała zwierząt. Spowodowane to jest gorszą jakością 

zielonki w tym roku, niekorzystnym pod względem warunków atmosfe- 

rycznych. 

PODSUMOWANIE WYNIKÓW I WNIOSKI 

Jak wynika z przeprowadzonych doświadczeń, jałówiki i buhajki opa- 

sane samą zielonką pochodzącą z dobrych pastwisk wykazują małe dzien- 

ne przyrosty ciężaru ciała' (ok. 550 g). Te stosunkowo małe przyrosty 

zwierząt opasanych na samej trawie pastwiskowej potwierdzają inne do- 

Świadczenia krajowe, przedstawione przez Karasia (1972).
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Dodatek suchych wysłodków buraczanych dla młodego bydła opasa- 

nego zielonką pastwiskową poprawia dzienne przyrosty ciężaru ciała Śre- 

dnio o 40°/o oraz zmniejsza zużycie na 1 kg przyrostu jednostek owsia- 

nych (o 20/0) i białka ogólnego strawnego (o 32%0) w porównaniu do 
zwierząt żywionych samą zielonką. Suche wysłodki buraczane jako doda- 

tek do trawy pastwiskowej (w ilości 2,5 kg na sztukę) dla półrocznych 

buhajków dają podobny efekt produkcyjny, jak treściwa mieszanka wę- 

glowodanowa (której skład podano poprzednio) podawana na tym samym 

poziomie energetycznym co wysłodki buraczane. Określane wskaźniki 

fizjologiczne odpowiadają w pełni wynikom produkcyjnym. 

Na zakończenie należy stwierdzić, że dodatek suchych wysłodków bu- 

raczanych oraz treściwej mieszanki węglowodanowej dla młodego bydła 

opasanego trawą pastwiskową daje dobre wyniki produkcyjne i ma uza- 

sadnienie ekonomiczne. 

IO. Kapaco, ©. Buruax 

СУШЕНЫЙ СВЕКЛОВИЧНЫЙ ЖОМ КАК ПРИБАВКА 

К ПАСТБИЩНОЙ ТРАВЕ ДЛЯ МОЛОДОГО ОТКОРМОЧНОГО СКОТА 

Резюме 

В разработке представлено итоги многолетних исследований над прибавкой 

сушеного свекловичного жома и углеводной концентрированной кормовой смеси 

для молодого откормочного скота (телок и бичков) откармливаемого пастбищной 

зеленкой. | 

Прибавка сушеного свекловичного жома поправляла суточный привес в 

среднем на 40% и уменыцшала расход овсяных единиц на 1 кг привеса (на 20°/o) 

и перевариваемого белка (на 32/0) в сравнении со скотом кормленным только 

зеленкой. 

Сушеный свекловичный жом как прибавка (2,5 кг на голову) к пастбищной 

траве для полгодных бычков дали похожий производственный результат как 

углеводная концентрированная кормовая смесь, подавляемая на том же самом 

энергетическом уровне как и свекловичный жом. 

Определенные физиологические показатели отвечали производственным ре- 

зультатам. 

J. Karaś, F. Witczak 

DRY SUGAR BEET PULP AS A SUPPLEMENT 

TO PASTURE GRASS FOR YOUNG FATTENING CATTLE 

cd 
Summary 

The paper presents the results from several experiments on supplementing 

pasture grass with dry sugar beet pulp or carbohydrate concentrate mixture for 

fattening of young cattle (heifers and bulls).
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3 The supplement of dry sugar beet pulp improved the daily live weight gain 

| about 40 per cent. The feed conversion efficiency expressed in oat units and diges- 

i tible crude protein per 1 kg gain improved at about 20 per cent and 32 per cent, 

| respectively. 

| Dry sugar beet pulp as a supplement for half yearling bulls (2,5 kg per head) 

to pasture grass and a carbohydrate concentrate mixture fed at the same ener- 

| getic level have given similar productive results. 

| Determined physiological factors conformed the productive results. 
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