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IJ polskich warunkach najwyższe plony energii z jednostki po

wierzchni można uzyskać z uprawy buraków cukrowych lub półcukro

wych oraz kukurydzy. Energia zmagazynowana w burakach jest łatwo 

strawna dla zwierząt przeżuwających„ a jej wykorzystanie w proce

sach metabolicznych zależy między innymi od podaży amoniaku w 

żwaczu. Przy podawaniu w dawce pokarmowej dużej ilości łatwo 

strawnych węglowodanów,w żwaczu może wystąpić deficyt azotu będą

cego niezbędnym czynnikiem wzrostowym dla drobnoustrojów żwaczo

wych /15/. W tych warunkach dodatek NPN do paszy węglowodanowej 

odpowiada biologicznym potrzebom żwacza. Przy równoczesnym poda

waniu mocznika podaż amoniaku w żwaczu jest zbieżna w czasie z 

uwalnianiem biologicznie czynnej energii powstającej w procesie 

fermentacji sacharozy zawartej w burakach. Obserwowana w tych 

warunkach synchronizacja przemiany azotowej i cukrowej/ 3, 5, 

10, 16/ wpływa z jednej strony pozytywnie na intensywnosć syntezy 

białka mikrobiologicznego w żwaczu, a z drugiej strony stanowi 

ochroną przed toksycznym działaniem amoniaku /1, 2, 17 / i łat1.10 

strawny eh cukrowców /1 2, 13 /. 

Receptury pełnoporcjowych kiszonek przygotowano na bazie bu

raków cukrowych lub półcukrowych stanowiących ponad 50% suchej 

masy ls.m.), mocznika l2D-60% N w stosunku do N-ogólnego), sło

my (plew) oraz dodatków mineralnych (siarka, mieszanka "mikrofos") 

i środków konserwujących (benzoesan sodowy, kwas propionowy) 

{ tab.1 }. Korzenie burakÓIJ po umyciu były rozdrabniane na ci er.-

kie skrawki lub plastry na dostępnych rozdrabniaczach dla okopo

wych (Typ H0-12, H0-15, otrząsaczo-eiekacz lub inne1 a następnie 

mieszane z benzoesanem sodowym, rozdrobnionymi paszami włóknisty

mi, przewiędniętymi liśćmi buraczanymi i solami mineralnymi w od-



Tabela 1 

Skład, wartość pokarmowa i niektóre cechy chemiczne 
pełnoporcjowych kiszonek dla przeżuwaczy 

Composition, nutritive value and chemical composition 
of full diet silaga for r1.111inants 

Skład kiszonek według: 
Wyszczególnianie 
Speci fication 

Composition of silages according to: 

/4,5/ 

Skład w% - Composition in%: 
Korzenie buraków cukrowych 86,7 
Roota of sugar beets 

Korzenie buraków poły-past 
Roota of fodder baats poły past 

Mocznik paszowy - Urea 

Koncentrat "Wałczan" 
Concentrate "Wałczan" 

3,0 

Słoma jęczmienna - Barlay straw 10,0 

Plewy owsiana - Oat chaff 
Liście buraczane 
L eaves of beat 
Mieszanka 11Mikrofoa 11 

"Mikrofoa" mixture 

Siarka elementarna 
Sulphur elementary 

Benzoesan sodowy 
Sodium benzoate 

0,3 

/7,11/ 

86,7 

1,0 

11,0 

0,9 

o, 1 

0,3 

/8/ 

49,7 

1,0 

11,0 

37,0 

0,9 

0,1 

o,3 

/1 B/ 

47,7 

1, O 

11,0 

4,0 

35,0 

0,9 

0,1 

o, 3 

---------------------------------
23-26 Sucha masa,% - Dry matter, % 

\J suchej masie w% - Indry 

białko ogólne Nx6,25 
protein Nx6.25 

matter, %: 
13-15 

włókno surowa - crude fibra 12-14 

bezazotowe wyciągowe 60-63 
N-free axtractives 

ekstrakt eterowy 
ether extract 

Koncentracja ME, MJME/kg a.m. 
Concentration of ME 

Udział N-mocznika w N-ogól.,% 
N-urea,% of N-total 

Lotne kwasy tłuszcz.,mEq/100 g 
Volatil e fetty acids,mEq/100 g 

w tym w% - in tbat, %: 
kwas octowy - acetic acid 

kwas propionowy 
pro pionie acid 

kwas masłowy - butyric acid 
pH 
Kwas mlekowy, %-lactic acid,% 

2-2,3 

10,5 

60-62 

22-24 

97-99 

0,5-3 

0-1,0 
3,6-3,8 
0,4-0,6 

24-26 

14-16 

12-14 

61-62 

2-3,2 

10,6 

60-61 

20-30 

90-91 

6-6,5 

2-2,9 
3,2-4,2 
0,4-0,5 

23-25 

14-15 

14-15 

42-44 

23-24 

13-16 

13-16 

51-53 

1 , 5-2, 5 1, 3-1, 5 

10,0 9,5 

56-58 

15-17 

8B-91 

8-10 

3-5 
4,1-4,2 
O, 5-1 , 3 

57-59 

10-15 

89-92 

6-7 

2-3 
4,2-4,3 
0,0-0,9 
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powiednich proporcjach, Wymieszane komponenty w trakcie przygo

towania kiszonki były ugniatane. Po uformowaniu pryzmy jej boki 
i wierzchołek spryskiwano 0,2% kwasem propionowym,a następnie 

okrywano folią i ziemią, 

W analizie organoleptycznej kiszonek stwierdzono zachowanie 

pierwotnie nadanej struktury skrawków korzeni, nawilgocenie sło

my lub plew aokaNi kiszonkowymi, winny zapach kiszonki i jasno-

brązową barwę. lilprowadzenie w skład kiszonek pasz objętoś

ciowych suchych zapobiegało gromadzeniu się soku w dolnych par

tiach pryzmy lub ailoau. Przeciętna zawartość s.m. w kiszonkach 

wynosiła od 21 do 261,, białko ogólne i włókno surowe stanowiły 

odpowiednio 13-1 $ oraz 12-16'1-, zaś koncentracja energii metabo

licznej (ME)od 9,4 do 10,6 MJME/kg s.m. (tab. 1). 

Iii cyklu doświadczeń przeprowadzonych w ostatnich latach 

w Katedrze rizjologii Zwierząt SGGW-AR oceniano fizjologiczna

-produkcyjne efekty wynikające ze stosowania pełnoporcjowych 

kiszonek w żywieniu jałówek, opasanych buhajków, bydła mlecznego 

oraz owiec. Stosowanie pełnoporcjowej kiszonki w żywieniu jałówek 

nie powodowało zakłóceń w rozrodzie. ~radni wiek jałówek przy 

pierwszym zacieleniu wynosił w grupach karmionych ograniczoną 
lub dowolną ilością kiszonki odpowiednio 544 i 562 dni, zaś liczba 

zabiegów inseminacji przypadających na jedno skuteczne zapłod

nienie 1,4 i 1,7 odpowiednio w grupach /7/. 

Podawanie opasanym buhajkom kiszonek z udziałem buraków cukro

wych i mocznika ad libitum pozwoliło na uzyskanie przyrostów do
bowych około 1 kg przy dobrym wykorzystaniu pobranych składników 

pokarmowych oraz całkowitym wyeliminowaniu zbożowych pasz treś

ciwych z dawki pokarmowej /4, 5, 6/. \J żwaczu tak karmionych 

zwierz,t stwierdzono po karmieniu wysoki przyrost stężenia krót

kołańcuchowych kwasów tłuszczowych kwasu mlekowego i LKT i 

równoległy przyrost stężenia amoniaku /5/. Takie wahania w st~

żeniu metabolitów świadczą o podobnej dynamice przemian cukrow

ców i związków azotowych w żwaczu oraz związanym z tym uwalnia

ni8111 LKT, ATP, a także amoniaku. W cytowanych badaniach wzrost 

poziomu kweau masłowego w żwaczu po karmieniu odbywał się kosz

tem zmniejszania proporcjonalnego udziału kwasu octowego, równo

legle obserwowano przyrost stężenia kwasu propionowego i waleria

nowego. Dieta z najwyżazym udziałem kiszonki z burekÓIJ cukrowych 
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i mocznika była najkorzystniejsza nie tylko dla uzyskania wyso

kich przyrost6w dobowych u opasów,ale także dla wzrostu liczeb

ności bakterii żwaczowych oraz uzyskania wyaokiego miana bakte

rii cel uloli tyczny eh / 1 4/. 
Według Millera i wsp·. /9/ uzyskanie przyrostów w granicach 

1 kg/dobę u opasów po wyż ej 200 kg m. c. możliwe jest przy sto so• 

waniu dawek pokarmowych o wartości energetycznej 11 MJME/kg e.m. 

i zawartości białka o współczynniku rozpadalności od 0,8 do 1,0 

bez uzupełniania ich białkiem o nisk{ej rozpadalności. Dawka zło

żona z buraków, mocznika i słomy wydaje się odpowiadać koncepcji 

przed stawionej przez Millera i wsp. / 9 / • 

Pełnoporcjowa kiszonka z udziałem buraków cukrowych i mocznika 

stosowana w żywieniu krów pokrywała ich zapotrzebowanie na pro

dukcję około 12 l mleka dziennie; wyższa wydajność wymagała uzu

pełnienia dawki pokarmowej mieszanką treściwą i sianem. Nie wyka

zano istotnych różnic w ilości i składzie mleka od krów żywionych . 

pełnoporcjową kiszonką buraczaną w porównaniu z uzyskanym od zwie

rząt karmionych paszami konwencjonalnymi /11/. ~ydajność r.c.M. 
za 100-dniową laktację wynosiła u. pierwiastek doświadczalnych 

1466,B kg,a u kontrolnych 1507,0 wydajność tłuszczu była o 1,87 kg 

wyższ~ zaś białka o 1,15 kg niższa u krów kontrolnych w porówna

niu z doświadczalnymi. 

W badaniach wykonanych na krowach będących na szczycie lakta

cji porównywano wpływ dwóch różnych kiszonek buraczanych z udzia

łem korzeni buraków cukrowych lub korzeni i liści, zawierających 

4':1%, N w formie N-mocznika oraz dodatek mączki z krwi lub śruty 

sojowej (stanowiących 3% białka ogólnego całej dawki pokarmowej), 

na krzywe spadku laktacji oraz wydajność białka i tłuszczu w 

okresie 92 dni/ 8/. \Jyiszą laktację zapewniała kiszonka zawiera

jąca zarówno korzenie jak i liście buraczane, nie stwierdzono 

jednak istotnego wpływu dodatku mączki z krwi na krzywą spadku 

laktacji. Kalkulowany nakład energii metabolicznej (ME) potrzeo

nej do wyprodukowania 1 l mleka świadczył o lepszym wykorzystaniu 

ME z dawek pokarmowych zawierających kiszonKi buraczane bez do

datku mączki z krwi. 

Rozmiar syntezy białka mikrobiologicznego w żwaczu na poasta

wie dobowego wydalania alantoiny z moczem oceniano u krów kar

mionych pełnoporcjową kiszonką z udziałem buraków poły-past 

541(. s.m. , mocznika i śruty rzepakowej (odpowiednio 16 i 29~ N 
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u N-ogólnym) i innych składnik6w z dodatkiem mieszanki treiciwej 

oraz siana (nieopublikowane). Synteza ta była średnio o 1/3 wyż

sza w grupie doświadczalnej w porównaniu z kontrolną karmioną 

paszami konwencjonalnymi. 

Podsumowując przedstawione wyniki należy podkreślić celowość 

łącznego stosowania buraków i mocznika w Żywieniu przeżuwaczy 

wynikającą z ich korzystnego oddziaływania na procesy metabolicz

ne w żwaczu warunkujące uzyskanie dobrych efektów produkcyjnycn. 
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H. leontowicz, M. Leontowicz, u. Barej, l'I. Chomyazyn 

fULL DIET SILAGES CONTAINING BEET AND UREA IN RUMINANT NUTRITION 

S u m m a r y 

The aim of the experiments was the evaluation of the physiolo

gical and productive effects of the applicetion of full diet siła

ges in the nutrition of heifers, bulls, milk cows and sheep. 

These silages contained sugar beet or half-sugar beat ( 50% d.m.) , 

urea (20-6D%N.in totalN) , fiber foods, minerał additions and con

servants. The average content of d.m. in silages was 21-26%, 

crude protein and crude fiber was 13-16% and 12-16% respectively 

and the concentration of the metabolic energy (ME) was 9.4-10.6 

MJME. per kilogram d.m •• The application of these silages allowed 

to eliminate the concentrates from the diet for heifere, bulls 

and sheep. feeding ad libitum gave the body gain o.a-1.0 kg per 

day in the case of the bulls. In the case of heifers good health 

and fertility was obtained. Cows fed with these silages gave about 

12 l of milk per day. 

These effects wers due to good mutual cooperation of the ener

getic and nitrogen metabolism in the runen of the animals Fed with 

the diet containing beet and urea. 

X. ]eoHTOBl/lą, M. ]eoHTOBl'Ią, B. EapeH, M. Xowml'IH 

ITPMMEHEHME TIO]HOITOPU~OHHhlX CH]OCOB C CO.l(EPXAHMEM CBEKJihl 
~ MOąEBMH~ B KOPM]EH!,ffl XBAąHblX 

Pes10Me 

UeJU,JO npoBe;n;eHHblX 3KcnepMM8HTOB 6b!Jla Ol\eHica 4l1rn!t!:OJIOrl/l'lł8CKl/l

rrpo;n;yrtTl'IBHblX sqiqieKTOB, BbITeKaIOlll,MX l'I3 rrpMMeHeHl/lH TIOJIHOpa~l'IOHHb!X 

CMJIOCOB B 1rnpMJI8HMl/l RJIOBOK, poraToro CKOTa, MOJIOąHh!X KOPOB, a 

TamKe OBe~. nomrnpa~Il!OHHbie CJl!JIOCbl rOTOBMJlll!CI, C ~eJIOM caxapHoił 

vIJIM rronycaxapHoti cneKJibl (50% cyxoti Maceb!), MoąeBll!Hhl (20-60% N 

B N o6rn,eM), KOPM BOJIOKHl/lCTblX, MJ/IHepaJ!l'>HblX 1/l KOHCepBMpyJOlll,1/IX Be

rn,ecTB. Cpe;n;Hee co;n;ep;rnH11e cyxort Maccu B cvrnocax cocTaBJIHJIO 
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2i-26%, oómero óeJma H Cblporo B0JI0KHa C00TB8TCTB8HH0 -13-Ą:6 

H i2-I6%, K0HU8HTpaUMfl MeTaÓOJIMqecKOW 3HeprMJI! (ME) 9,4Ą0,6MJ 
ME/Kr cyxo~ MaCChl. TipMM8H8HM8 3TMX CMJI0C0B IT03B0JIMJI0 IT0JI

H0CT1IO HCHJIIOqHT1 H0pM0Bhle CM8CM H3 K0PM0BhlX )];03 rrpe,zi;Ha3Ha1.!eH

HblX ,zJ;Jifl poraToro CH0Ta, flJI0B0K M 0Beu. CimpMJIMBaHMe 3TMX CMJI0-

C0B II ad li bit LA11" pa3peunrno yBeJi;,1qJl!T1 rrpHpo CT lKHBOti Maceb! 

B rpaHMUax 0,8-f,0 Hr/cyTKM y poraToro cKoTa. Y HJI0B0H oóecrre

ąaeT 3Ha1.!Jl!T8JI1HyID 3,zJ;0P0B0CT1 M rrno,zi;0BMT0CT1, a B K0PMJieHMM M0-

JI01.!Hb!X K0P0B 06ecrreq1,rnaeT IT0TpeóHOCTM H80ÓXO,Zl;L1MbI8 ,zJ;Jifl rroJiyqe

HMfl 0K0JI0 1:2 JI MOJIOKa/cyTKM. 

;nocTI1rHyTMe 3ql(DeHTbl BbITeKaIOT M3 IT0JI83Horo B3aMM0,zi;etiCTBMfl 

3Hepro M a30TH0ro 0ÓMeHa B pyóue JKHB0THbIX, H0pMJI8HHblX IT0JIH0-

parutoHHb!MI1 ,zJ;03aMM CMJI0C0B C C0Ą8pittaHM8M CBeKJibl M M01.!8BMHhl. 


