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Udoskonalanie technologii tuczu jagniąt uzależnione jest w dużym stop- 

niu od sposobu ich żywienia. W tym przypadku znaczną rolę odgrywają 

mieszanki treściwe, w szczególności zaś pełnodawkowe, wyprodukowane 

z surowców pochodzenia krajowego. Przy produkcji tych mieszanek po- 

winny znaleźć zastosowanie koncentraty białkowe, które już zostały 

opracowane i doświadczalnie sprawdzone [4]. W obecnej chwili mieszanek 

do tuczu jagniąt przemysł paszowy nie produkuje. Dlatego istnieje ce- 

lowość prowadzenia tego typu badań, których zadaniem byłoby opraco- 

wanie i sprawdzenie receptur mieszanek pełnodawkowych lub uzupełnia- 

jących [3], wyprodukowanych w oparciu o koncentraty białkowe. 

Celem przeprowadzonych badań było opracowanie i sprawdzenie kil- 

ku wersji mieszanek pełnodawkowych w tuczu mlecznym jagniąt. 

MATERIAŁ I METODY 

Doświadczenie przeprowadzono w owczarni wielkotowarowej na 112 

jagniętach rasy merynos polski, podzielonych na 4 grupy żywieniowe. 

W każdej grupie było po 14 tryczków i 14 maciorek. Tucz prowadzono 

na jagniętach w wieku od 10 do 120 dni. 

W żywieniu stosowano 4 wersje mieszanek pełnodawkowych, wypro- 

dukowanych przy użyciu 2 koncentratów białkowych, których skład 

komponentowy podano w tabeli 1. Koncentraty te w porównaniu do ty- 

powego KBC [5] różniły się udziałem komponentów wysokobiałkowych 

pochodzenia krajowego (śruta poekstrakcyjna rzepakowa i z łubinu pa- 

stewnego). Skład mieszanek pełnodawkowych przedstawiono w tabeli 2. 

Jak wynika z tabeli 2, wyprodukowano zasadnicze dwie wersje mie- 

szanek, przyjmując zależność według użytego koncentratu. Pierwsza była 
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Tabela 1 

Skład komponentowy koncentratów białkowych w procentach 

` 

Components composition of proteins concentrates (in percent) 

  

  

Koropońene Koncentrat 

Concentrate 
Component A B 

Sruta poekstrakcyjna Iniana 30 — 
Extracted linseed meal 

Śruta poekstrakcyjna sojowa 25 25 
Extracted soya bean meal 

Śruta poekstrakcyjna rzepakowa | 19 19 

Extracted rapeseed meal | 

Śruta z łubinu żółtego pastewnego — 30 
Ground yellow fodder lupines 7 

Drożdże pastewne 10 10 

Fodder yeast 

Kreda pastewna 7,5 7,5 

Fodder chalk ~ 

Sól pastewna | 3 3 

Fodder salt | 

‚ Маска Коза odklejona 3 3 

Bone meal 

Mikro Bw | 2,5 2,5 
Ргепих — Mikro Bw 

  

z udziatem 20°/o suszu buraczanego i 20/0 suszu zielonek, 45°/o Srut zbo- 

żowych oraz — jak we wszystkich pozostałych mieszankach — 15°/o 

koncentratu białkowego. W: drugiej wersji mieszanek zwiększono udział 

suszu buraczanego o 10/6 i suszu zielonek o 20%/0, zmniejszając do 15°/o 

udział śrut zbożowych. 

Wszystkie mieszanki były brykietowane i w tej postaci stosowane 

przez cały okres tuczu. Kolejna numeracja grup odpowiadała numerom 

mieszanek podanym w tabeli 2. Dawki pokarmowe ustalono, wzorując 

się na normach Jełowickiego [2] stosowanych w żywieniu tradycyjnym 

na paszach gospodarkich. 

Kontrola przyrostów i wykorzystania paszy wykonywana była w od- 

stępach 10-dniowych. Zużycie jednostek owsianych i białka ogólnego 

strawnego na 1 kg przyrostu obliczono na podstawie faktycznie spożytych 

ilości pasz i ich wartości pokarmowej. Wartość pokanmową mieszanek 

obliczono na podstawie własnych analiz chemicznych oraz współczynni- 

ków strawności rwartościowości podanych przez Bormanna [1].
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Tabela 2 

Skład komponentowy mieszanek pełnodawkowych oraz ich wartość pokarmowa 

(w procentach) 

Components composition and feeding value of complete feeds (in percent) 

  

  

  

Komponenty Grupa — Gorup 

Components I II III IV 

Koncentrat białkowy A 15 — 15 — 

Protein concentrate A | 

Koncentrat białkowy B — 15 — 15 

Protein concentrate B 

Susz buraczany 20 20 30 30 

Beet dried - 

Susz zielonek klasy I 20 20 40 40 

Grass meal (I klase) 

Śruta owsiana 25 25 5 5 
Ground oat 

Śruta jęczmienna 20 20 10 10 

Ground barley 

1 kg mieszanki zawiera: 

1 kg of mixture content: 

jednostek owsianych 0,881 0,861 0,739 0,745 

oats units . 

bialka ogélnego strawnego (g) 83,0 81,0 71,3 73,4 

digestible total protein (in g) 

WYNIKI I ICH OMÓWNIENIE | + 

Uwzględniając normy Jełowickiego [2] ustalono zróżnicowane dawko- 

wanie mieszanek w poszczególnych dekadach. Wynosiło ono na dzień 

i sztukę w pierwszej dekadzie 0,07 kg, później stopniowo wzrastało, osią- 

gając pod koniec tuczu 0,82 kg. Uzyskane efekty produkcyjne zestawiono 

w tabeli 3. - 

Jak wynika z tych danych, uzyskano zróżnicowanie przyrostów dobo- 

wych w poszczególnych grupach w różnych okresach żywieniowych. Za 

cały okres doświadczenia najwyższe średnie przyrosty dobowe (215 g) 

stwierdzono u jagniąt grupy III, żywionej mieszanką III z udziałem kon- 

centratu A i niską zawartością śrut zbożowych (15/0), Nieco niższe przy- 

rosty uzyskano w grupach II i I (201 i 194 g), żywionych mieszankami 

z wyższą zawartością śrut zbożowych a niższą suszu. Najniższe średnie 

przyrosty dobowe były natomiast w grupie IV (180 g), otrzymującej mie- 

szankę z koncentratem B i z niskim udziałem śrut zbożowych. Wynik 

uzyskany w tej grupie był niższy o 14 g od stwierdzonego w grupie I. 

Analizując przyrosty dobowe w poszczególnych okresach stwierdzono, 

3*
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Tabela 3 

Przyrosty dobowe oraz zużycie mieszanek, jednostek owsianych i białka ogólnego strawnego 

na 1 kg przyrostu 

Daily growth rates and consumption feed mixture, oats units and total digestible protein for 1 kg 

of growth rate 

  

Zużycie na 1 kg przyrostu 

  

  

  

  

  

  

Okres tuczu Genoa Przyrost Consumption for 1 kg of growth rate 

(dni) żywieniowa dobowy mieszanki | białka ogólnego 

Fattening Feed Daily growth jednostek strawnego 
. group feed : . , 

period rate , owsianych total digestible 

(in days) (g) mixture oats units protein 
(kg) (g) 

I 165 0,93 0,82 77,2 

1—30 . II 152 1,02 0,88 82,6 

III 171 0,91 0,67 64,9 

IV 136 1,14 0,85 83,7 

I 176 2,74 2,41 227,4 

31—60 II 188 2,57 2,21 208,2 7 

III 235 2,06 1,52 146,9 

IV 182 2,66 1,98 195,2 

I 238 3,46 3,05 . 287,2 

61—90 II 254 3,24 2,79 262,4 

II 240 3,42 253 243,8 

IV 243 3,38 2,52 248,1 

I 198 4,38 3,86 363,5 

91—110 II 217 ‚ 4,00 3,44 324,0 

III 213 4,06 3,00 289,5 

" IV 151 - 5,14. 4,28 421,3 

I - 194 2,86 2,52 237,4 

1—110 II 201 2,76 2,38 223,5 

III 215 2,59 1,91 184,7 

IV 180 3,08 2,29 226,1 

  

że były one najwyższe we wszystkich grupach w okresie 61-90 dni tuczu. 

Należy przy tym dodać, że przyrosty dobowe w poszczególnych okresach 

żywienia były najbardziej wyrównane w grupie III. W pozostałych gru- 

pach, a szczególnie w grupie IV przyrosty te ulegały większym wahaniom 

w poszczególnych okresach doświadczenia. 

W porównaniu do pozostałych grup jagnięta grupy III za cały okres 

doświadczenia najlepiej wykorzystywały paszę. W pozostałych grupach 

wykorzystanie paszy było gorsze. Nie stwierdzono przy tym najgorszego 

wykorzystania paszy u jagniąt grupy IV. Pomimo najwyższego zużycia 

mieszanki na 1 kg-przyrostu w tej grupie zużycie jednostek owsianych 

i białka ogólnego strawnego było bardzo zbliżone do grupy II, a także do
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grupy I. Wynik ten był związany z niższą zawartością jednostek owsia- 

nych i białka ogólnego strawnego w mieszankach zawierających małą 

ilość śrut zbożowych (tab. 2). 

Wykorzystanie paszy zależało także od okresu tuczu i było najniższe 

we wszystkich grupach w pierwszym okresie tuczu, później stopniowo 

wzrastało. Związane to było z pewnością z obniżeniem ilości pobieranego 

przez jagnięta mleka od matek. 

Uzyskane wyniki wskazują na możliwość zastąpienia w koncentracie 

białkowym surowcami krajowymi części wysokobiałkowych komponen- 

tów importowanych. Koncentraty te wprowadzone 'do mieszanek pełno- 

dawkowych pozwalają na uzyskanie zadowalających efektów produkcyj- 

nych. Stwierdzono przy tym, że istnieje możliwość wprowadzenia do 

tych mieszanek większych ilości suszu z zielonek i buraków cukrowych 

na miejsce części śrut zbożowych. 

WNIOSKI 

Uzyskane wyniki zastosowania brykietowanych mieszanek pełno- 

dawkowych w tuczu jagniąt pozwalają na wyciągnięcie następujących 

wniosków. 

1. Mieszanka pełnodawkowa z udziałem koncentratu A (zawierającego 

Srute poekstracyjną rzepakową) i z małą ilością śrut zbożowych (15/0) 

pozwoliła na uzyskanie najlepszych efektów produkcyjnych. 

2. Duża zawartość śrut zbożowych (45°/o) w mieszance z koncentratu 

A wpłynęła na pogorszenie efektów produkcyjnych. Szczególnie doty- 

czyło to obniżenia wykorzystania paszy. 

3. Zastosowanie mieszanki z udziałem koncentratu B (zawierającego 

Śrutę łubinu żółtego pastewnego) i niską zawartością śrut zbożowych 

(159%/0) wpłynęło na obniżenie przyrostów dobowych i zwiększenie zużycia 

mieszanki na 1 kg przyrostu. 

4. Zwiększenie udziału śrut zbożowych do 45%/0 w mieszance przy za- 

stosowaniu koncentratu B wpłynęło na poprawienie przyrostów dobo- , 

wych i zużycie ilości mieszanki na 1 kg przyrostu. 

5. Różny udział śrut zbożowych w mieszance z udziałem koncentratu 

B nie wpłynął na zróżnicowanie zużycia na 1 kg przyrostu jednostek 

owsianych i białka ogólnego strawnego. | 

LITERATURA 

1. Bormann J. Pasze, PWRiL, Warszawa 1955. 
2. Jełowicki S.: Opasanie owiec, PWRiL, Warszawa 1962. 

3. Szczepański W., Wolszczak J.: Tucz jagniąt z zastosowaniem uzupełniających 

mieszanek treściwych. Wybrane zagadnienia z produkcji i hodowli owiec oraz



У 

118 W. SZCZEPAŃSKI, J. WOLSZCZAK 

  

koni, bydła, trzody chlewnej i zwierząt futerkowych. Ministerstwo Rolnictwa 
i PTZ, Warszawa 1974. 

4. Szczepański W., Wolszczak J.: Zastosowanie mieszanek pełnodawkowych w tu- 
czu jagniąt. Wybrane zagadnienia z produkcji i hodowli owiec oraz koni, bydła, 

trzody chlewnej i zwierząt futerkowych. Ministerstwo Rolnictwa i PZT, War- 

szawa 1974. 

5. Zjednoczenie Przemysłu Paszowego Bacutil: — Receptury ramowe mieszanek 

i koncentratów paszowych, Warszawa 1972. 

В. Щепанъски, Е. Вольщак 

ПОЛНОРАНЦИОННЫЕ СМЕСИ СДЕЛАННЫЕ НА ОСНОВАНИИ БЕЛКОВЫХ 
КОНЦЕНТРАТОВ 

И ПРИМЕНЕННЫЕ ДЛЯ МОЛОЧНОГО ОТКОРМА ЯГНЯТ 

Резюме 

Примененные для молочного откорма ягнят 4 брикетированные полнорацион- 

ные смеси с содержанием двух белковых концентратов и с малым или болыцим 

количеством кормов зерновых не остались без влияния на различие суточных 

привесов и использование количества смеси, кормовых единиц и общего белка 

на 1 кг привеса. 

Самые большие суточные привесы (215 г) и самое лучшее использованйе 

кормов получено при применении смесй с уделом концентрата А и малого (15%) 

количества кормов зерновых. 

Самые малые суточные привесы (180 г) и самое высокое’ использование 

смеси (3,08 кг) на 1 кг привеса получено при применении концентрата Б и ма- 

лого (15/0) количества кормов зерновых. 

Не доказано специально большого различия продуктивных эффектов при 

применении разных концентратов с болышим количеством (45%/о) зерновых кор- 

мов в смеси. 

W. Szczepański, J. Wolszczak 

COMPLETE FEEDS PRODUCED OF PROTEIN CONCENTRATES AND USED 

FOR FATTENING, OF SUCKING LAMBS 

Summary 

Four pelleted complete feeds produced with the use of two protein concentra- 

tes and smal! or large amounts of ground cereal grains were fed to sucking lambs. 

There were differences in daily gains and feed conversion between particular fee- 

ding groups. 

The largest daily gains (215 g) and best feed conversion were obtained with 

the use of a comple feed containing ks concentrate A and a small amount 

(15°/o) of ground cereal grains. 
The smallest daily gains (180 g) and the largest amount of feed (3.08 kg) per 

1 kg gain were found when protein concentrate B with the small amount (15%) 

of ground cereal grains were used. 

There were no marked differences in production effects between the two pro- 

tein concentrates when complete feeds contained 45% of ground cereal grains.


