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Jednym z ważnych czynników ograniczających zwiększenie produkcji wieprzowiny
w Polsce jest mała plenność loch i duże nakłady paszy na jednostkę produkcji, wynikajQce z powszechnie stosowanych niezbilansowanych dawek pokarmowych.
Do upowszechniania dobrych przykładów w żywieniu loch niezbędna jest znajomość wartości stosowanych dawek pokarmowych, ich struktury, stopnia pokrycia potrzeb, a także świadomość najczęściej popełnianych błędów. Dotyczy to szczególnie
gospodarstw indywidualnych, które wciąż jesz~ze rzadko są badane, z~aszcza w
zakresie żywienia zwierzęt.
Prezentowana praca jest fragmentem szerszych badań nad określeniem wartości
stosowanych dawek pokarmowych w żywieniu zwierzęt gospodarskich w sektorze indywidualnym.

Materiał

i metody

Celem pracy była ocena wartości stosowanych dawek pokarmowych dla loch oraz
określenie stopnia pokrycia ich potrzeb energetycznych i białkowych w wybranej
grupie gospodarstw indywidualnych. Badania przeprowadzono w 21 gospodarstwach położonych w 12 wsiach gminy Siedlce. Analizą objęto łęcznie 555 dawek pokarmowych
dla loch, w czterech podstawowych stanach fizjologicznych: locha luźna (135 dawek), niskoprośna (143), wysokoprośna (136) i karmięca (141;.
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pokarmowa pasz oraz wielkość potrzeb loch wyrażone w jednostkach owsianych i białku ogólnym strawnym przyjęto wg Norm żywienia zwierzęt gospodarskich (1982 r.).
Potrzebne do analizy dane wyjściowe o żywieniu loch, uzyskane bezpośrednio w
gospodarstwach w 1983 r., dotyczyły ilości i jakości skarmianych pasz (wg oceny
organoleptycznej). Prócz tego zbierano dane o masie ciała zwierzęt, terminach pokryć, wyproszeń, liczbie urodzonych i odchowanych prosięt, zasobach pasz własnych
i zakupionych.
Wartość dawek pokarmowych wyrażona w jednostkach owsianych
i białku ogólnym
strawnym, porównywano z zapotrzebowaniem, podając także stopień pokryci~ potrzeb,
wyrażony w% zapotrzebowania. Wcelu dokładniejszego określenia struktury wartoś
ci badanych dawek i stopnia pokrycia potrzeb loch, podano je w następującym układzie: 1. zgodne z zapotrzebowaniem, 2. powyżej zapotrzebowania - do 20%, 3. 2040%, 4. 40-60%, 5. 60-80%, 6. 80-100%, 7. powyżej 100%, 8. poniżej zapotrzebowania do -20%, 9. od -20 do -40%, 10. od -40 do -60%, 11. powyżej -60%. Wtakim samym układzie rozpatrzono stopień pokrycia potrzeb na energię oraz białko.
Wartość

Wyniki i ich omówienie
I

Wyniki przedstawiono w dwóch częściach: A - obejmującej ogólną charakterystykę żywienia loch w badanych gospodarstwach i B - zawierającej szczegółową analizę
wartości pokarmowej stosowanych dawek, z uwzględnieniem energii i białka, a także
strukturę stopnia pokrycia potrzeb loch.

Część

Żywienie

A

loch oparte było w dużym stopniu na paszach gospodarskich. Podstawowymi paszami w dawkach były ziemniaki (do 10 kg dziennie), śruty zbóż (do 5 kg),
plewy zbożowe (do 1,5 kg), a w żywieniu letnim również, w większości gospodarstw
(76%), zielonki (do 10 kg). Część gospodarstw (33%) stosowała, w niewielkich ilościach i niesystematycznie, przemysłowe mieszanki pasz treściwych oraz
produkty
przemysłu mleczarskiego (61% badanych gospodarstw), a także, jako dodatki, zlewki
kuchenne i pasze odpadowe (ok. 4% analizowanych dawek). Do najczęściej stosowanych wariantów żywienia należały:
- pasze gospodarskie - ziemniaki, śruta zbożowa, plewy (23% ogólnej liczby
analizowanych dawek);
- śruty zbożowe przygotowywane w gospodarstwie oraz mleko (16% dawek);
- pasze ·gospodarskie (patrz wariant 1) oraz mleko (9% dawek);
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- śruty zbożowe, mleko oraz zielonki (8% dawek);
- pasze gospodarskie (wariant 1), mleko oraz zielonki
darstw).

Część

(7%

badanych

81

gospo-

B

Wyniki badań dotyczące wartości pokarmowej skarmianych dawek oraz stopnia pokrycia potrzeb loch na energię (wyrażonej w j. ows.)
i białko ogólne strawne
przedstawiono w tabeli i oraz na diagramie 1. Średnia wartość pokarmowa dawek dla
loch luźnych, niskoprośnych i wysokoprośnych była ppdobna. Wykazywała jednak duży
nadmiar białka i energii, natomiast wyraźny niedobór zwłaszcza białka dla
loch
wysokoprośnych. Dawki dla loch karmiących, z reguły ilościowo większe niż dla loch
ciężarnych, ale nie zróżnicowane ze względu na liczbę karmionych prosiąt, były w
średnim ujęciu wysoko niedoborowe, zwłaszcza w białko; dotyczyło to szczególnie
dawek stosowanych w gospodarstwach, w których nie stosowano przemysłowych mieszanek pasz treściwych oraz mleka i jego przetworów.
Dla większości gospodarstw utrzymujących lochy zarysowuje się wspólna prawidłowość: w miarę wzrostu zapotrzebowania (zaawansowana ciąża, karmienie prosięt)
pogłębia się niezbilansowanie. dawek pokarmowych, zmniejsza się (przechodząc w niedobór) występujęcy w dawkach dla loch luźnych nadmiar energii, przy pogłębiają
cym się niedoborze białka.
Na uwagę zasługują bardzo duże wahania w wartości pokarmowej dawek dla energii jak i białka; wskazują one na duże zróżnicowanie żywienia zarówno pomiędzy badanymi gospodarstwami,jak również w tych samych gospodarstwach w zależności
od
skarmianych pasz ~i ich udziału w dawkach.
Uzupełnieniem danych wskazujących na wahania w wartościach
dawek pokarmowych dla loch w analizowanych stanach fizjologicznych, jest struktura stopnia ich
zapotrzebowania.
I tak, 98% dawek dla loch luźnych zawierało nadmiar energii, który w 74% dawek był wyższy niż 20%. Pod względem zawartości białka w dawkach dla tych loch
wyniki były mniej jednoznaczne: w 74% dawek stwieJdzono również nadmiar białka,
ale już w ~6% jego niedobór. Dla loch ni~koprośnych, przy 2% dawek,
w ·których
stwierdzono zgodność poziomu energii z zapotrzebowaniem, w 80% wykazano jednak
. jej nadmiar (w tym nawet ponad 60% wielkości zapotrzebowania), a w 20% dawek niedobór energii; dla białka odpowiednio: w 33% dawek jego nadmiar, ale już w 67% niedobór.
/

Odpowiednie wartości dla loch wysokoprośnych różnią się znacznie na niekorzyść zarówno energii jak i zwłaszcza białka. Wżadnej z analizowanych dawek dla
tych loch nie stwierdzono zgodności poziomu energii i białka z zapotrzebowaniem;
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Stany fizjologiczne loch

69 loch z 21 gospodarstw indywidualnych

zawartość

luźna

żywienia

1zapotrzebowanie przyjęto dla lochy karmiącej 8 prosiąt.

Liczba analizowanych dawek
Średnia zawartość w dawkach
. Średnia różnica w porównaniu do zapotrzebowania,+ Struktura pokrycia zapotrzebowania
(ilość dawek):
zgodna z zapotrzebowaniem
powyżej zapotrzebowania, do 20%
20-40%
40-60%
60-·80%
80-100%
> 100%
poniżej zapotrzebowania, do -20%
-20 do -40%
-40 do -60%
>-60%

Analizowane

Zbiorcze wyniki analizy
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Rys. 1. Struktura pokrycia zapotrzebowania loch
A - locha luźna, B - locha niskoprośna, C - locha wysokoprośna, O - locha karmią
ca; 1 - zgodne z zapotrzebowaniem, 2 - powyżej zapotrzebowania do 20%, 3 - od 20
do 40%, 4 - powyżej 40%, 5 - poniżej zapotrzebowania do -20%, 6 - od -20 do -40%,
7 - poniżej -40%, 8 - odpowiada 1 j. ows., 100 g białka ag. str., 10%
nadmiar energii stwierdzono w 41% dawek, jej niedobór w 59%, a zawartość białka
we wszystkich dawkach wykazywała niedobór, z czego aż w 92% dawek wynoszęcy powyżej 20% zapotrzebowania.
Dawki dla loch karmiących były szczególnie niedoborowe; średni niedobór energii obliczony dla wszystkich dawek wynosił (1,1-2,1 j. ows., a dla białka odpowiednio 92-280 g dziennie (w zależności od liczby karmięcych prosięt).
Tylko w 22% dawek stwierdzono nieznaczną (do 20% zapotrzebowania) nadwyżkę
energii, w pozostałych 78% dawek - jej niedobór, który aż w 65% dawek był wyższy
niż 20%. Wszystkie dawki dla loch karmiących wykazywały, podobnie jak dla wysokoprośnych, niedobór białka, który w 67% dawek był wyższy niż ·40%
zapotrzebowania
(w tym w 15% dawek wynosił nawet ponad 60% zapotrzebowania).
Podobne wyniki, wskazujące na występowanie wyraźnych niedoborów zarówno energii jak i białka w dawkach dla loch wysokoprośnych i karmięcych w gospodarstwach .
indywidualnych, podaje Kulisiewicz i wsp. [1].

Wnioski
1. Wbadanych gospodarstwach indywidualnych żywienie loch opiera się głównie
na paszach gospodarskich, tylko w ok. 33% badanych gospodarstw stosuje w niewiel-
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kich

ilościach przemysłowe
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najczęściej

mieszanki pasz. Do

stosowanych

wariantów

żywienia należały:

- pasze wyłęcznie gospodarskie - ziemniaki, śruta zbożowa, plewy (23% ogólnej
liczby badanych dawek);
- śruta zbożowa oraz mleko (16% dawek);
- pasze gospodarskie (patrz wariant 1) oraz mleko (9% dawek);
- śruta zbożowa, mleko oraz zielonka (8% dawek);
- pasze gospodarskie, mleko pasze zielone (7% dawek).
2. Dla większości badanych gospodarstw zarysowuje się wspólna
prawidłowość:
w miarę wzrostu zapotrzebowania loch (zaawansowana ciąża, karmienie prosiąt) pogłębia się niezbilansowanie dawek pokarmowych: zmniejsza się
występujący w dawkach dla loch luźnych i niskoprośnych nadmiar energii, przy pogłębiajęcym się niedoborze białka; wszystkie z analizowanych dawek dla loch wysokoprośnych oraz karmięcych wykazywały niedobór białka.
3. Stwierdzono bardzo duże wahania w wartości pokarmowej analizowanych dawek dla loch w określonym stanie fizjologicznym, zarówno pomiędzy gospodarstwami,
jak również wewnątrz tego samego gospodarstwa, głównie w zależności
od rodzaju
stosowanych pasz i ich udziału w dawkach.
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onpe~exeHHe DHT&Ten•~ol ~eHHOCTH KOpMOBWC
CBHHOMBTOK H CTeneHH o6ecneqeHHB HX 3HepreTaqecKBX noTpe6HOCTe~. Hcc~e~oBaHHR ee~HC& B 21 xoaalCTBe; npoBe~eH &H8~H3 555
pa~HOHOB ~na 69 CBHHOM8TOK. YqTeHO KOPMX@HBe B qeTMpex <tmaHo~orxqecKHX COCTORHHHX CBHHOM8TOK: CB060~H&R CBHROM&TKa (135 pa~OHOB), HBaxocynopOCHBR CBHHOM8TK8 (143 p&IUIOR&), BHCOKocynopoCH8R CBHHOM8TK8
(136 pa~HOHOB), KOpMR~aa CBHROM8TK8 (141 pa~ROH). KaqecTBO 3a~asaeMhl.X KOpMOB, paUHOHOB a noTpe6ROCTH CBHHOM&TOK onpe~eneHN
Ha OCHOBe
DOX&CKHX HOPM KOPM~eRHB ce~&CKOX03RiCTB8HHYX &HBOTHblX (OT 1982 ro~a) Bblp8Z8BOC& s OBCHH~X eAHHH~ax a nepeB&pHMOM 6e~Ke.
Peay~oTaT~ npoBeAeHHoro aHa~Haa ~aHHHX aa Bee• 1983 roA npxse~•
K cne~j'lO~HM o6o6~eHHHM:

pa~HOHOB

A~H

OCENA DAWEK OLA LOCH WGOSPODARSTWACH WOJ. SIEDLECKIEGO

85

1. B

KOpMXeHHH CBBHOM8TOK r~aBH~M o6pa30M BCD0~&30B8~HC& xoanflCTBeHHble KOpMa. B pa~BOH8X OCHOBHYJO qacT& COCT8BJIJlnH: xapTO<l>e~• (~o
10 Kr Ha roxoBy B CYTKH), ~epT& aepHOBhDC (~o 5 Kr), MHKHH8 ae~BOBblX
(~o 1,5 KH), a B neTHeM KOPMX~HHH s 6onbmHHCT~e X93RACTB (76%) T8K&e 3e~eHbIH KOPM (~o 10 Kr). B qacTH X03RICTB (33%) acnon~30Banac& B
Re6o~~moM KOnHąecTBe H HeCHCTeMaTHąecKH npoMHmneRHłie KOH~eHTPHPOB&HHble KOpMa H npOAYKTli MOnoąHoff npoM~~eHHOCTH (61% X03HttCTB), a T8K-

ae

A068BQąHQ KYXOHHhle

Hero

OCT8TKH H xopMOB~e OT6poc~ cen&cxoro B ~OMam-

4% npoaH&nH3&pOB8RHblX KOPMOBhlX P8IUIOHOB).
Bcero npHMeRRJIHC~ cne~yDIU!e BHAH KOPM~8JIJIRI

X03HnCTB8 (oK.
ąa~e

- KCJU[l)qKTe~»BO xoaalCTBeBRHe KOpMa - K&pTo~e~•, ~epT& aepROBHX
MHKHH8 (23% o6•ero qxc~a 8H&nH3HpOB8RHłiX KOpMOBYX pa~ROHOB);
- X03HICTBeRH8H ~epT~ H MOJIOKO (16% paqHOHOB);
- xoaancTBeHH~e KopMa (cM. B8pB8HT I) H Monoxo (9% pa~HOHOB);
- ~epT& H3 3epHa, MOnOKO H ae~eHbie KOpMa (8% pa~OHOB);
- X03HflCTBeHHble KOpM8 (BapH8HT 1), MOnOKO H 3e~eH~e KOpMa
(7%

panaoaos).
2. B 6oJn,mHHCT Be

Ha6JIIO.itaJiac I) o6iąaJ'f 3 axoHOMepHOCT b: no Mepe pocTa noTpe6HOCTen (cynopoCHOCT&, KOpMneHHe noPOCRT) yr~y6~HeTCH He3KBHBaneHTHOCT& IlpHMeHReM~X pa~HOHOB: yMeH~maeTCR (~a•e Ha 100%) H36~TOR ęHepreH, B~CTynam~HA B p8IUłOR8X
~~R
CBOdO~HblX CBHHOMSTOK npH B03p8CTam~eM 6enKOBOM He~OCTSTKe; ~~H CB060~Hb1X CBHHOM8TOK 6~n o6Hapy•eH H36~TOK 3HeprHH B 97% aaanH3HpOB8RHbIX p -a ~OHOB' ,JtJUI HH3KOcynopocHłlX - B 7896, ,11;.JUI BblCOKOcynopoCHJiX - B
41%, a A~R KOpMR~HX - B 22% pa~HOHOB. BenHqHH~ 3HepreTHqecxoro ~e~HqHTa COCT&BnHnH COOTBeTCTBeHHO: o, 20, 59, 78%. ~aHHble o COAepaaHHH 6e~Ka COCTaBnsnH: CB~me noTpe6HOCTe~ - 74, 33, o, 0% pa~HOHOB,a
HHge - 96, 67, 100, 100% panHOHOB.
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ESTIMATION OF FEED RATIONS FOR SOWS IN SELECTED PRIVATE
PEASANT FARMS OF THE SIEDLCE DISTRICT
S u mma r y

The aim of the respective investigations was to determine the nutritive value of f eed rations for sows and the covering degree of their energy reguirements. The
investigations comprised 21 farms where 555 rations for sows were analyzed. Four
physiologic conditions of sows were taken into conside~ation, viz.: fre~ sow (135
rations) low-farrowing sow (143 rations), high-farrow1ng sow (136 r?t1ons) and
nourishi~g sow (141 rations). The nutritive values of the_feeds, rat1ons for ~nd
requirements of. sows were determined .accord~ng to th~ Pol~sh standa~d for feed1ng
farm animals (of 1982), expressed in oat un1ts and digestible protein.
The data of the analysis for the whole year 1983 allowed to make the following generał statements:
.
.
.
1. Mainly own farm fodders were use~ in feeding sows. _The basie part of _the ration consisted of potatoes (to 10 kg da1ly per head), bruised cereal grain (to
5 kg) chaff of cereals (to 1.5 kg) and in summer feeding in most farms (76X)
also green fodder (to 10 kg). In a part of farms (33%) industrial concentrates and
dairy industry wastes (61% of farms) and additionally· household and
farm wastes
(about 4% of the rations analyzed) were fed.
The following diets were applied most often:
- only farm fodders: potatoes, bruised grain, chaff (23% of the rations analyzed),
- farm-produced feeds (s. variant 1) and milk (9% of the rations),
- bruised grain of cereals, milk and green fodder (8% of rations)
milk and
green fodder (8% of rations),
- farm - produced feeds (variant 1), milk and green fodder (7% of rations).
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2. The following generał regularity was observed in most farms:
along with
increasing requirements (farrow sows, piglets) increases inequivalence of the rations applied, viz.: decreases energy surplus (even by 100%) in the rations of
farrow sows at increasing protein deficiency; the energy surplus was in 97% of rations for farrow sows, in 78% of rations for low-farrow sows, in 41% of rations
for high-farrow sows and in 22% of rations for nourishing sows. The energy deficiency values were correspondingly in O, 20, 59 and 78% of rations; the respecti•Ve data concerning the protein surplus were in 74, 33, O and 0% and the protein
deficiency - in 96, 67, 100 and 100% of rations.

