
Tom XX Rośliny Oleiste 1999 
 

Adolf Korniewicz, Ewa Chrząszcz, Henryk Czarnik-Matusewicz, Barbara Paleczek 
Instytut Zootechniki, Zakład Żywienia Zwierząt, Smardzów Wrocławski, Żerniki Wrocławskie 

Wykorzystanie włóknistej frakcji poekstrakcyjnej 
śruty rzepakowej w żywieniu krów mlecznych 

Utilisation of coarse rapeseed meal fraction in feeding dairy cows 

Słowa kluczowe: poekstrakcyjna śruta rzepakowa, separacja sitowa, krowy, mleko 

Key words: rapeseed meal, screen separation, dairy cows, milk 

W wyniku separacji sitowej śruty rzepakowej 
uzyskuje się dwie frakcje tej paszy. Frakcja 
drobna stanowiła 30% ogólnej masy - zawierała 
42% białka i 9% włókna, a frakcja gruba 36% 
białka i 15% włókna w suchej masie. Celem pracy 
było określenie wykorzystania przez krowy 
grubej frakcji śruty rzepakowej w porównaniu 
do śruty rzepakowej nie poddanej separacji 
sitowej. Doświadczenie przeprowadzono na 
24 krowach w 2 i 3 miesiącu laktacji przydzie-
lonych do 3 grup żywieniowych po 8 sztuk 
w każdej. W mieszankach treściwych dla krów 
stosowano 35% śruty rzepakowej lub 20 i 40% 
grubej frakcji śruty rzepakowej. Kontrolowano 
efekty produkcyjne i fizjologiczne krów w okresie 
80 dni doświadczenia. Mleko krów żywionych 
mieszanką z grubą frakcją śruty rzepakowej za-
wierało o 7,8% więcej tłuszczu niż kontrolne. 
Stwierdzono tendencję do nieco lepszego wyko-
rzystania energii, a gorszego białka przez krowy 
otrzymujące w mieszance 40% grubej frakcji 
śruty rzepakowej. W płynnej treści żwacza noto-
wano w początkowym okresie doświadczenia 
istotnie wyższą zawartość azotu amonowego 
u krów żywionych mieszanką, w której 100% 
białka śruty rzepakowej zastąpiono jej grubą 
frakcją. W wartościach pH i sumy lotnych 
kwasów tłuszczowych (LKT) nie było istotnych 
różnic między grupami. Reasumując można 
stwierdzić, że w mieszankach treściwych dla 
krów można całkowicie zastąpić śrutę rzepa-
kową jej grubą frakcją bez obniżenia efektów 

The two fractions of the rapeseed meal were 
obtained by a screen separation. The fine 
fraction, which composed 30% of the total mass 
of meal, contained 42% protein and 9% fibre, a 
coarse (fibrous) fraction contained 36% protein 
and 15% fibre in the dry mass. The aim of the 
study was to investigate the utilisation of the 
fibrous rapeseed meal fraction in feeding of 
dairy cows. The experimental group of 24 dairy 
cows in 2nd and 3rd month of lactation was 
divided into 3 groups (I, II, III) of 8 cows each. 
These groups (I, II, III) were fed on the 
concentrate mixtures with 35% of not separated 
rapeseed meal (control) or with 20% and 40% 
fibrous fraction of rapeseed meal, respectively. 
The production and physiological indices were 
controlled during 80 days of experiments. The 
milk from II and III experimental groups had a 
tendency for higher (by 7.8%) fat content. In the 
group III there was a trend to increased 
utilisation of energy and decreased utilisation of 
protein. The significantly higher content of 
ammonium nitrogen in the rumen fluid was 
observed in the group III. No significant 
differences in pH and total VFA content were 
found among experimental groups. Summing up 
the fibrous fraction of rapeseed meal may 
replace completely rapeseed meal in concentrate 
mixtures for dairy cows without affecting 
production. The coarse fraction of rapeseed meal 
has not negatively influenced the physiological 
indices in blood serum, rumen fluid and milk 
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produkcyjnych. Włóknista frakcja śruty rzepa-
kowej nie miała także ujemnego wpływu na 
badane wskaźniki w surowicy krwi, płynu 
żwacza oraz na skład mleka. 

composition. 

Wstęp 

Poekstrakcyjna śruta rzepakowa charakteryzuje się stosunkowo dużą zawar-
tością białka o wysokiej wartości biologicznej (Chibowska i in. 1993, Glapś i in. 
1987, Pastuszewska 1992). Cechą ujemną tej paszy jest jednak wysoki poziom 
włókna surowego i niższa wartość energetyczna (Jost i Bracher-Jakob 1992, 
Frankiewicz i in. 1989). 

Duża zawartość włókna jest głównym czynnikiem ograniczającym wyko-
rzystanie śruty rzepakowej w żywieniu młodych i monogastrycznych zwierząt 
(Lipiński i in. 1994, Flis i in. 1992). 

Zawartość włókna w poekstrakcyjnej śrucie rzepakowej można obniżyć 
między innymi przez separację sitową (Chibowska i in. 1993, Korniewicz i in. 
1995, Ochodzki i Rakowska 1994). W wyniku separacji sitowej poekstrakcyjnej 
śruty rzepakowej uzyskuje się frakcje drobne i grube, różniące się zawartością 
białka i włókna. Frakcja drobna, o podwyższonej zawartości białka, stanowi dobry 
komponent mieszanek dla trzody (Ziółkowski i in. 1995). Natomiast frakcja gruba, 
o zwiększonej zawartości włókna może być wykorzystana w żywieniu prze-
żuwaczy. W badaniach przeprowadzonych przez Chrząszcz i in. (1996), w mie-
szankach dla cieląt od 21 do 120 dnia życia stosowano 22% grubej frakcji 
poekstrakcyjnej śruty rzepakowej. Wyniki tych badań dowodzą, że w okresie 
mlecznym, tj. do 50 dnia życia cielęta żywione mieszanką z grubą frakcją śruty 
rzepakowej przyrastały gorzej o około 10% niż kontrolne. Natomiast w dalszym 
okresie odchowu (51–120 dni) przyrastały lepiej i w wieku 120 dni uzyskały taką 
samą masę ciała. 

Celem badań było określenie przydatności grubej włóknistej frakcji poeks-
trakcyjnej śruty rzepakowej w żywieniu krów mlecznych jako źródła białka  
i energii. 

Materiał i metody 

Przedmiotem badań była poekstrakcyjna śruta rzepakowa ze zbiorów 1995 
roku, zakupiona w Nadodrzańskich Zakładach Przemysłu Tłuszczowego S.A.  
w Brzegu. Śrutę tę rozdzielono na dwie frakcje przy pomocy specjalnie 
skonstruowanego przesiewacza, wyposażonego w 8 sit o wymiarach oczek 0,3 mm2 
(Korniewicz i in. 1995). Frakcja drobna stanowiła 30% i zawierała 41% białka  
oraz 9% włókna. Natomiast frakcja gruba stanowiła 70% i zawierała 33% białka 
oraz 14,7% włókna w suchej masie. 
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Tabela 1 
Skład chemiczny [%] i wartość pokarmowa pasz 
Chemical composition [%] and nutritive value of feeds 

 
Wyszczególnienie 

Specification 

Śruta 
rzepakowa
Rapeseed

meal 

Frakcja gruba 
śruty 

rzepakowej 
Coarse fraction
rapeseed meal 

Śruta  
jęczmienna

Ground 
barley 

Kiszonka 
z kukurydzy 

Maize 
silage 

Siano 
łąkowe 

Meadow 
hay 

Sucha masa — Dry matter 89,19 88,87 86,80 36,20 83,54 

Białko ogólne — Crude protein 34,01 30,20 7,44 2,78 9,62 

Wyciąg eterowy — Ether extract 4,22 4,68 1,92 1,37 1,85 

Popiół surowy — Crude ash 6,54 6,34 2,58 2,21 6,39 

Włókno surowe — Crude fibre 11,79 13,11 4,98 8,56 25,09 

Związki bezazotowe wyciągowe 
N-free extractives 

32,63 34,54 69,90 21,28 40,59 

Energia netto — Net energy [MJ/kg] 5,84 5,82 6,87 1,83 3,38 

Energia netto laktacji [MJ/kg] 
Net lactation energy (NEL) 

5,82 5,79 7,12 1,90 4,17 

Aminokwasy — Aminoacids [g/kg]      
treonina — threonine 18,44 18,12    
lizyna — lysine 17,47 16,58    
metionina — methionine 6,43 6,20    
cystyna — cystine 7,18 6,98    

Glukozynolany jako  
butenyloizotiocyjanian [%] 
Glucosinolates as 
butenyloisothiocyanate 

0,031 0,020    

Frakcje włókna [% s.m.] 
Fibre fraction [% of d.m.] 

     

włókno detergentowe neutralne  
NDF 

54,99 64,23    

włókno detergentowe kwaśne  
ADF 

23,63 26,51    

lignina detergentowa kwaśna  
ADL 

16,56 15,68    

Doświadczenie żywieniowe przeprowadzono na 24 krowach rasy cb w 2–3 
miesiącu laktacji, o wydajności około 20 kg mleka dziennie, przydzielonych 
metodą analogów do 3 grup żywieniowych po 8 sztuk w każdej. 
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Krowy grupy kontrolnej (I) otrzymywały mieszankę treściwą zawierającą 
35% poekstrakcyjnej śruty rzepakowej, natomiast doświadczalne (grupy II i III) — 
mieszanki, w których 50 i 100% białka śruty rzepakowej zastąpiono białkiem 
frakcji włóknistej (20 i 40% udział w mieszance) (tab. 1). Skarmiana codziennie 
dawka podstawowa — 35 kg kiszonki z kukurydzy, 5 kg siana łąkowego i 0,5 kg 
śruty jęczmiennej pokrywała potrzeby bytowe i produkcję 10 kg mleka. Powyżej 
tej wydajności skarmiano paszę treściwą w ilości 0,5 kg/1 kg mleka. Do mieszanek 
treściwych codziennie dodawano po 50 g chlorku sodu (NaCl) i 100 g premiksu 
mineralno-witaminowego. 

Zawartość składników pokarmowych w skarmianych paszach przedstawiono 
w tabeli 2. Wartość pokarmową mieszanek i pasz objętościowych wyliczono na 
podstawie własnych analiz oraz współczynników strawności i wzorów zamiesz-
czonych w Normach żywienia bydła i owiec systemem tradycyjnym (1993). Usta-
lone ilości paszy zadawano indywidualnie dwa razy dziennie o godzinie 500 i 1700. 

Tabela 2 
Skład procentowy i wartość pokarmowa mieszanek  
Percentage composition and nutritive value of mixtures 

Grupa I — Group I  Grupa II— Group II Grupa III — Group III 

Śruta rzepakowa 
Rapeseed meal 

Frakcja gruba śruty rzepakowej 
Coarse fraction of rapeseed meal 

Wyszczególnienie 
Specification 

35% 20% 40% 

Poekstrakcyjna śruta rzepakowa 
Rapeseed meal 

35,0 18,0 — 

Frakcja gruba śruty rzepakowej 
Coarse fraction of rapeseed meal 

— 20,0 40,0 

Śruta jęczmienna — Ground barley 53,1 50,1 48,1 

Otręby pszenne — Wheat bran 10,0 10,0 10,0 

Kreda pastewna — Fodder chalk 1,9 1,9 1,9 

Razem 100,0 100,0 100,0 

W 1 kg mieszanki: — In 1 kg of mixture: 
sucha masa — dry matter 86,18 86,60 86,34 
białko ogólne — crude protein 16,06 16,27 17,87 
wyciąg eterowy — ether extract 6,36 4,14 3,72 
popiół surowy — crude ash 5,42 5,71 6,03 
włókno surowe — crude fibre 7,14 7,26 7,84 
związki bezazotowe wyciągowe 
N-free extractives 

51,20 53,26 50,88 

energia netto — net energy [MJ] 6,09 5,68 5,68 
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Wydajność mleka kontrolowano na początku, w środku i na końcu doś-
wiadczenia, pobierając jednocześnie próby mleka do określenia zawartości suchej 
masy, białka, tłuszczu i popiołu. 

Na początku (2 tygodnie po rozpoczęciu) oraz pod koniec doświadczenia, od 
czterech krów z każdej grupy pobierano krew z żyły jarzmowej i zgłębnikiem 
przełykowym płynną treść żwacza. W surowicy pobieranej w 0 i 3 godzinie po 
rannym odpasie, badano zawartość białka całkowitego, mocznika i glukozy,  
a w płynie żwacza pobieranym w 0, 1,5 i 4 godzinie po rannym karmieniu — 
poziom azotu amonowego, pH i sumę lotnych kwasów tłuszczowych (LKT). 

Analizy pasz, mleka, krwi i płynu żwacza wykonano metodami standar-
dowymi (AOAC, 1995) w miejscowym laboratorium. 

Wyniki badań opracowano statystycznie metodą wielokrotnego testu rozstępu 
Duncana (Ruszczyc 1981). 

Wyniki i dyskusja 

Ilość białka ogólnego w 1 kg mieszanek treściwych wahała się od 16 do 18%, 
włókna surowego od 7,1 do 7,8%, a energii netto od 6,1 do 5,7 MJ. Gruba 
(włóknista) frakcja śruty rzepakowej zawierała o 11% więcej włókna surowego niż 
materiał wyjściowy. Jednakże włókno to zawierało o około 5% mniej niestrawnej 
frakcji włókna — ligniny detergentowej kwaśnej (ADL). Na uwagę zasługuje  
o około 35% niższa niż w śrucie rzepakowej zawartość izotiocyjanianów (tab. 2). 

Nie było różnic między grupami w pobraniu pasz (tab. 3). Pobranie mieszanek 
wynosiło około 3,4 kg dziennie na 1 sztukę, niezależnie od źródła zawartego w nich 
białka. 

Tabela 3 
Spożycie pasz przez krowy — Cows feed consumption [kg] 

Grupa — Group I  Grupa — Group II Grupa — Group III 

śruta rzepakowa 
rapeseed meal 

frakcja gruba śruty rzepakowej 
coarse fraction of rapeseed meal 

 
Pasza 
Feed 

35% 20% 40% 

Kiszonka z kukurydzy 
Maize silage 

26,2 26,0 25,2 

Siano łąkowe  
Meadow hay 

3,9 4,0 3,8 

Mieszanka treściwa 
Concentrate 

3,5 3,4 3,4 

Śruta jęczmienna 
Ground barley 

0,5 0,5 0,5 
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Średnia dzienna wydajność mleka (tab. 4) była podobna w poszczególnych 
grupach i wahała się od 18,6 (grupa I) do 18,2 (grupa III). Wydajność mleka 
znormalizowanego (FCM) wynosiła odpowiednio w grupach I–III: 18,4, 18,9  
i 18,7. Przez cały okres doświadczenia w żadnej grupie nie stwierdzono spadku 
produkcji mleka. Mleko krów otrzymujących mieszanki z włóknistą frakcją śruty 
rzepakowej zawierało o 7,8% więcej tłuszczu niż kontrolne (tab. 5). Różnice te nie 
były jednak statystycznie istotne. 

Tabela 4 
Średnia dzienna wydajność mleka i wykorzystanie paszy 
Average daily milk yield and feed conversion efficiency 

 Grupa — Group II Grupa — Group III 

 

Grupa — Group I  

śruta rzepakowa 
rapeseed meal 

frakcja gruba śruty rzepakowej 
coarse fraction of rapeseed meal 

 
Wyszczególnienie 

Specification 

 35% 20% 40% 

Wydajność mleka — Milk yield  

początkowa — initial 

końcowa — final 

średnia — average  
(80 dni — 80 days) 

[kg] 

[kg] 

[kg]
[%] 

18,4 

18,9 

18,6 
100,0 

18,3 

18,4 

18,3 
98,4 

18,4 

18,5 

18,2 
97,8 

Spadek wydajności w ciągu całego doświadczenia — Yield decreasing during the whole experimental period 

 [kg]
[%] 

0,5 
2,7 

0,1 
0,5 

0,1 
0,5 

Skład chemiczny mleka — Milk chemical composition 
białko — protein  
 
tłuszcz — fat 

 
[%] 

 
[%] 

3,13 
100,0 
3,87 

100,0 

3,17 
101,3 
4,17 
107,8 

3,21 
102,6 
4,17 

107,8 

Zużycie na 1 kg mleka: — Consumption per 1 kg of milk: 

energii netto — net energy  [MJ]
[%] 

4,58 
100,0 

4,54 
99,1 

4,45 
97,2 

białka ogólnego — crude protein  [kg]
[%] 

91 
100,0 

92 
101,1 

94 
103,3 

 
Stwierdzono tendencję do nieco lepszego wykorzystania energii, a gorszego 

białka przez krowy grupy III niż grupy I (kontrolnej). 
W poziomie badanych wskaźników w surowicy krwi (tab. 6) nie stwierdzono 

istotnych różnic między grupami. Jednakże u krów otrzymujących mieszankę  
z włóknistą frakcją śruty rzepakowej obserwowano wyższy niż w pozostałych 
grupach poziom mocznika. Po karmieniu notowano tendencję do wzrostu poziomu 
badanych wskaźników w porównaniu z wartościami przed odpasem. Różnic tych 
jednak nie potwierdzono statystycznie. 



Tabela 5 
Skład chemiczny mleka —Chemical composition of milk [%] 

Grupa I — Group I Grupa II — Group II Grupa III — Group III 

Śruta rzepakowa  
Rapeseed meal 

Frakcja gruba śruty rzepakowej 
Coarse fraction of rapeseed meal 

35%   20% 40%

miesiąc doświadczenia 
month of experiment 

średnio 
mean 

miesiąc doświadczenia 
month of experiment 

miesiąc doświadczenia 
month of experiment 

 
 
 

Wyszczególnienie 
Specification 

1          2 3 1 2 3

średnio
mean 

1 2 3

średnio 
mean 

Sucha masa 
Dry matter 12,31A 12,48A 12,01B 12,23      12,24A 12,53A 12,16B 12,34 12,33 12,28 12,50 12,38

Białko — Protein       3,08Bb 3,24A 3,17a 3,13 3,02Bb 3,37A 3,17a 3,17 3,02Bb 3,41A 3,26a 3,21

Tłuszcz — Fat             3,82 3,98 3,81 3,87 3,85 4,40 4,24 4,17 4,14 4,03 4,26 4,17

Popiół — Ash             0,73 0,74 0,73 0,73 0,73 0,76 0,75 0,75 0,75 0,73 0,76 0,75

Laktoza — Lactose             4,68 4,52 4,28 4,50 4,64 4,04 4,00 4,25 4,42 4,11 4,22 4,25

A, B — P ≤ 0,01; a, b — P ≤ 0,05 



 

Tabela 6 
Wyniki analiz surowicy krwi — Results of blood serum analysis 

Grupy — Groups 

I   II III

Śruta rzepakowa 
Rapeseed meal 

Frakcja gruba śruty rzepakowej 
Coarse fraction of rapeseed meal 

 
 

Wyszczególnienie 
Specification 

 
Godziny 

po karmieniu 
Hours after 

feeding 

35%   20% 40%

 
 

Średnia 
Mean 

Kolekcja pierwsza (początek doświadczenia) — The 1st collection (beginning of experiment) 

Białko całkowite [g/l] 
Total protein 

0 
3 

71,0 
75,5 

71,2 
72,2 

67,2 
72,0 

69,8 
73,2 

Mocznik [mmol/l] 
Urea 

0 
3 

2,67 
2,93 

2,68 
3,04 

2,97 
3,61 

2,77 
3,20 

Glukoza [mmol/l] 
Glucose 

0 
3 

2,34 
2,62 

2,68 
2,72 

2,25 
2,53 

2,43 
2,62 

Kolekcja druga (koniec doświadczenia) — The 2nd collection (end of experiment) 

Białko całkowite [g/l] 
Total protein 

0 
3 

68,5 
72,5 

78,8 
72,5 

73,0 
74,0 

73,4 
73,0 

Mocznik [mmol/l] 
Urea 

0 
3 

3,02 
2,88 

2,59 
2,68 

2,99 
3,40 

2,87 
3,00 

Glukoza [mmol/l] 
Glucose 

0 
3 

2,43 
2,87 

2,46 
3,21 

2,24 
2,87 

2,38 
2,98 
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W płynnej treści żwacza (tab. 7) notowano w początkowym okresie doświad-
czenia istotnie wyższą zawartość azotu amonowego u krów żywionych mieszanką, 
w której 100% białka śruty rzepakowej zastąpiono jej włóknistą frakcją. 

W wartościach pH i sumy LKT nie było istotnych różnic między grupami. 

Dyskusja 

Na wydajność mleczną krów wpływa głównie koncentracja białka, energii  
i włókna w skarmianej dawce pokarmowej. Koncentracja wymienionych składni-
ków w 1 kg suchej masy pobranej przez krowy wynosiła: białka ogólnego około 
11%, energii netto — 5,3 MJ i włókna surowego — 22%. Wartości te były zgodne 
z zaleceniami norm żywienia dla krów mlecznych o wydajności dziennej do 20 kg 
(Normy Żywienia Bydła i Owiec Systemem Tradycyjnym 1993). 

Wprowadzenie w miejsce całej ilości poekstrakcyjnej śruty rzepakowej,  
jej włóknistej frakcji spowodowało wzrost zawartości włókna w suchej masie 
doświadczalnej mieszanki treściwej (III) zaledwie o 0,8 punktu procentowego i nie 
wpłynęło na udział drobnej frakcji włókna w pobranej dawce pokarmowej  
(tab. 1, 3). Zmieniła się natomiast struktura składu włókna mieszanek. W mie-
szankach z włóknistą frakcją śruty rzepakowej (grupy II i III) wzrosła o 18 i 34%, 
w porównaniu z grupą kontrolną, zawartość włókna detergentowego neutralnego 
(NDF) (tab. 1, 2). 

W okresie 80 dni doświadczenia zanotowano nieistotny wzrost wydajności 
mleka — od 2,7% w grupie kontrolnej do 0,5% w obu grupach doświadczalnych 
(tab. 4). Ponadto poprawiła się jego wartość (tab. 5), co sugeruje, że pasze 
skarmiane w gospodarstwie przed rozpoczęciem doświadczenia były gorszej 
jakości. Stwierdzona tendencja do wzrostu o około 8-9% zawartości tłuszczu  
w mleku krów doświadczalnych w porównaniu z kontrolnymi, nie była rezultatem 
zamiany w mieszankach całej śruty rzepakowej jej włóknistą frakcją, gdyż znaczny 
wzrost zawartości frakcji włókna NDF w dawce powinien raczej prowadzić do 
obniżenia zawartości tłuszczu w mleku. Włókno długie pochodzące z siana  
i kiszonki z kukurydzy stanowiło około 44% włókna pobranego w dawce 
pokarmowej, niezależnie od rodzaju skarmianej mieszanki treściwej, a więc 
również nie wpłynęło na zawartość tłuszczu w mleku. Zaistniałe różnice można 
tłumaczyć zmiennością indywidualną zwierząt. 

Tendencja do nieco lepszego wykorzystania energii (o około 3%) i o około 
3% gorszego wykorzystania białka przez krowy żywione mieszankami z włóknistą 
frakcją śruty rzepakowej, niż przez kontrolne, była wynikiem niewielkich różnic  
w wartości pokarmowej tych mieszanek (tab. 1). 



 

Tabela 7 
Wyniki analiz płynu żwacza — Results of rumen fluid analysis 

Grupa I — Group I Grupa II — Group II Grupa III — Group III 
Śruta rzepakowa 
Rapeseed meal 

Frakcja gruba śruty rzepakowej 
Coarse fraction of rapeseed meal 

 
Wyszczególnienie 

Specification 

Godziny 
po karmieniu 
Hours after 

feeding 35%  20% 40%

 
Średnia 
Mean 

Kolekcja pierwsza (początek doświadczenia) — The 1st collection (beginning of experiment) 
Azot amonowy [mmol/l]
Ammonium nitrogen 

0 
1,5 
4 

13,1 
17,6 
11,0 

14,9 
16,4 
12,7 

16,5 
20,3 
14,7 

14,8b 
18,1Ab 
12,8B 

 średnia — mean     13,9a 14,7 17,2b
pH  0

1,5 
4 

6,53 
6,47 
6,07 

6,62 
6,42 
6,32 

6,48 
6,26 
6,10 

6,54 
6,38 
6,16 

 średnia — mean     6,34 6,45 6,28
Suma LKT [mmol/l] 
Total VFA 

0 
1,5 
4 

66,2 
78,5 
87,2 

58,8 
64,8 
71,5 

65,8 
82,8 
85,2 

63,6a 
75,3 
81,3b 

 średnia — mean     77,3 65,0 77,9

Kolekcja druga (koniec doświadczenia) — The 2nd collection (end of  experiment) 
Azot amonowy [mmol/l]
Ammonium nitrogen 

0 
1,5 
4 

18,4 
19,1 
19,9 

18,4 
19,7 
19,3 

17,8 
21,3 
20,7 

18,6 
20,0 
20,0 

 średnia — mean     19,1 19,1 19,9
pH  0

1,5 
4 

7,24 
7,34 
6,89 

7,34 
6,96 
6,90 

7,21 
7,14 
6,92 

7,27A 
7,15a 
6,90Bb 

 średnia — mean     7,16 7,07 7,09
Suma LKT [mmol/l] 
Total VFA 

0 
1,5 
4 

63,2 
61,9 
95,3 

67,2 
86,4 
90,8 

69,4 
82,8 
95,5 

66,9A 
77,0a 
93,8Bb 

 średnia — mean     73,4 81,5 82,6
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Wyższy (ale statystycznie nieistotny) na początku doświadczenia poziom 
mocznika w surowicy krwi (tab. 6), a także większa zawartość azotu amonowego 
w płynie żwacza (P ≤ 0,05) (tab. 7) u krów żywionych mieszanką, w której śrutę 
rzepakową zastąpiono całkowicie jej włóknistą frakcją, sugerują potrzebę 
dłuższego niż dwa tygodnie przyzwyczajania ich do pobierania tego rodzaju 
mieszanek. 

Podsumowanie 

Reasumując należy stwierdzić, że w mieszankach treściwych dla krów włók-
nistą frakcją poekstrakcyjnej śruty rzepakowej można całkowicie zastąpić śrutę 
nieseparowaną bez obniżenia efektów produkcyjnych. 

Włączenie do mieszanek włóknistej frakcji śruty rzepakowej nie wpłynęło 
istotnie na wartości badanych wskaźników surowicy krwi i płynu żwacza oraz 
skład mleka. 
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