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Wstęp 

Zagadnienie wykorzystania korzeni buraków cukrowych na paszę dla 

zwierząt gospodarskich stało się w ostatnich latach znowu aktualne za- 

równo w krajach Europy zachodniej, jak i wschodniej. Wpłynęły na to 

przede wszystkim efekty ekonomiczne uzyskiwane przy doświadczalnym 

skarmianiu buraków cukrowych zwierzętami. 

Potwierdzenie słuszności tego kierunku znajdujemy w licznych opra- 

cowaniach naukowych i to zarówno ekonomicznych, jak i żywieniowych: 

I tak np. Berezowski i inni (1, 5, 15) uważają, że spośród zwierząt gospo- 

darskich trzoda chlewna najlepiej wykorzystuje buraki cukrowe. Bere- 

zowski (1) w oparciu o wyniki swych doświadczeń dochodzi do przekona- 

nia, że parowanie buraków cukrowych w przeciwieństwie do parowania 

ziemniaków jest zbyteczne, gdyż czynność ta nie poprawia wartości po- 

karmowej buraków. Najlepiej więc jest buraki cukrowe skarmiać na su- 

rowo. Autor ten podaje również, że pełne lub częściowe zastąpienie ziem- 

niaków burakami cukrowymi w dawkach dla świń pozwoli na osiągnięcie 

takich samych wyników produkcyjnych, jednak przy mniejszych nakła- 

dach. 

Dotychczasowe doświadczenia z żywieniem tuczników burakami cukro- 

wymi nie wykazują ujemnego wpływu tej paszy na jakość mięsa. Raczej 

odwrotnie — przeprowadzane oceny jakości poubojowej mięsa potwier- 

dzają dodatni wpływ tej paszy na większość cech wpływających i stano- 

wiących o jakości mięsa wieprzowego (13). 

Potwierdzają to również między innymi wyniki doświadczeń, które 

przeprowadzili Pedersen (17), Chrząszcz (4) i Seifert (19). 

Zagadnienie 

Doświadczenia (6) przeprowadzone w 1962 r. nad skarmianiem suro- 

wych i kiszonych buraków cukrowych wykazały, że najlepsze efekty 

ekonomiczne uzyskano w tuczu trzody chlewnej przy skarmianiu bura- 

ków cukrowych na surowo. Taki jednak sposób skarmiania buraków cu-
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krowych może być szerzej stosowany w praktyce tylko jesienią i na po- 

czątku zimy, tj. przez okres ok. 3—4 miesięcy i to w tuczarniach przysto- 

sowanych do skarmiania pasz mokrych zadawanych do koryt. Sposób ten 

jednak jest b. pracochłonny i w praktyce trudny do pełnego zmechanizo- 

wania. Natomiast w tuczarniach wyposażonych w automaty dla pasz syp- 

kich możliwe jest skarmianie suszu buraczanego (14, 15, 18). Taki sposób 

skarmiania buraków cukrowych ma wiele dodatnich stron, można je bo- 

wiem skarmiać w ciągu całego roku, unikając przy tym kłopotów i strat 

wynikających z przechowywania świeżych korzeni w kopcach czy też 

w specjalnych przechowalniach (8, 9). | 

Dla uzyskania 100 kg suszu potrzeba ok. 375 kg świeżych korzeni bu- 

raków cukrowych. Koszty produkcji 100 kg suszu (bez surowca) w kam- 

panii 1961/62 r. wynosiły około 154 zł (10). Nie są to zatem zawrotnie duże 

sumy, jeśli porówna się koszty produkcji suszu buraczanego z kosztami 

produkcji płatków ziemniaczanych, suszu z zielonek, mieszanek pasz tre- 

ściwych itp. 

Mając na względzie chroniczny u nas brak pasz treściwych oraz po- 

trzebę stałego zwiększania produkcji mięsa, wydaje się, że i w naszych 

warunkach skarmianie suszu buraczanego tucznikami może być celowe 

i realne. 

Brak pod tym względem doświadczeń w praktyce oraz skąpa literatura 

na ten temat spowodowały, że w IER podjęto badania nad stosowaniem 

suszu buraczanego jako komponenta mieszanek treściwych w tuczu trzo- 

dy chlewnej. Zasadniczym celem tych badan byto okreslenie w warun- 

kach produkcyjnych PGR przydatności i efektów ekonomicznych zastoso- 

wania suszu buraków cukrowych w tuczu trzody chlewnej. 

Układ doświadczenia 

Przy planowaniu doświadczeń na temat przydatności suszu buraków 

cukrowych w żywieniu trzody chlewnej zakładano, że podstawą analizy 

wyników tuczu i kalkulacji jego kosztów będą wyniki uzyskane z doświad- 

czeń wykonanych na licznym materiale zwierzęcym w typowych wa- 

runkach produkcyjnych PGR. Do doświadczeń wzięto dwie grupy tucz- 

ników, żywiąc je suchymi mieszankami pasz treściwych z automatów. 

Kryterium porównawczym były przyrosty wagi żywej, wykorzystanie 

paszy i kalkulacja końcowego efektu produkcji żywca w kg z ha. Tucz 

prowadzono do osiągnięcia ok. 100 kg wagi żywej. 

Tuczniki grup doświadczalnych żywione były mieszanką pasz, w skład 

której wchodziły: susz z buraków cukrowych, śruta jęczmienna i mie- 

szanka przemysłowa M-Bek. 

Tuczniki grup kontrolnych otrzymywały w mieszance zamiast suszu 

z buraków — płatki ziemniaczane.
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W każdym z omawianych doświadczeń tuczniki ważono indywidualnie 
co 14 dni. 

Materiał i metoda 

Obydwa doświadczenia, oznaczone nr 30 i nr 32, przeprowadzone były 
w PGR Ostrowo Szlacheckie w pow. Września. W gospodarstwie tym jest 
(w jednym budynku) nowoczesna tuczarnia wyposażona w automaty do 
suchego żywienia świń, poidła samoczynne, dobrze działające urządzenia 
wentylacyjne itp., co zapewnia odpowiednie warunki środowiska dla 
ok. 1000 szt. tuczników rozmieszczonych w 10 kojcach. Każde z dwu doś- 
wiadczeń przeprowadzone było w dobrych warunkach produkcyjnych 
w ten sam sposób, ale w różnych terminach. Doświadczenie nr 30 trwało 
od 15 maja do 24 lipca 1963 r. (70 dni) a doświadczenie nr 32 od 1 sierpnia 

do 30 października 1963 r. (90 dni), Do doświadczenia nr 30 wzięto warch- 
laki o średniej wadze żywej 55,5 kg, a do doświadczenia nr 32 — 41,5 kg. 

W doświadczeniu nr 30 susz buraczany stanowił 30% w stosunku do war- 
tości pokarmowej (jednostek owsianych) skarmianej mieszanki, a w doś- 
wiadczeniu nr 32 — 40% (11). 

Do doświadczeń brano warchlaki losowo ze stawki zwierząt przezna- 

czonych do tuczu w gospodarstwie, Dobierano je tak, aby wahania między 

najlżejszymi i najcięższymi warchlakami w grupie nie przekraczały 16 kg. 

Warchlaki przeznaczone do doświadczenia dzielono na dwie grupy starając 

się, aby grupa doświadczalna i kontrolna były analogiczne. Pod względem 

pochodzenia były to warchlaki typu WB, przeciętne pod względem zdro- 

wia, wyglądu itp. cech. Dane dotyczące materiału zwierzęcego podane są 

w tabeli 1. 

    

  

  

  
  

  

Tabela 1 

Charakterystyka tuczników 

Doświadczenia 
Wyszczególnienie 

nr 30 nr 32 

grupa tuczników doświad- kontrolna doświad- kontrolna 
. czalna czalna 

Okres trwania doświadczenia 15. V—24. VII. 1963 r. 1. VIII—30. X. 1963 r. 

Czas trwania (dni) 70 90 

Tuczników (sztuk) 35 35 50 50 

Początkowa waga żywa tuczni- 

ków ogółem (kg) 1 948 1 943 2 073 2 069 

Średnia waga początkowa 
jednego tucznika (kg) 55,66 55,51 41,46 41,30
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Przy ustalaniu składu mieszanek dla obydwu grup doświadczalnych 

i kontrolnych przyjęto, że zapotrzebowanie tuczników wynosi około 3 jed- 

nostki owsiane i około 300 gramów białka ogólnego strawnego na dzień 

i sztukę (3). Skład mieszanek treściwych podajemy w tabeli 2. 

  
  

  
  

  

Tabela 2 

Skład mieszanek treściwych (w procentach) 

Doświadczenie Doświadczenie 

nr 30 nr 32 

Składnik 
а ee | grupa | erp a grupa 
oświad- kontrolna OŚWIAC- kontrolna 
czalna czalna 

Susz buraczany 28,62 ‘ 37,80 . 

Płatki ziemniaczane ‘ 25,00 : 33,00 

Śruta jęczmienna 24,38 25,00 16,20 22,00 

Mieszanka M-Bek 47,00 50,00 46,00 45,00 

Mieszanki treściwe, użyte w obydwu doświadczeniach, przygotowy- 

wano w gospodarstwie przez dokładne i równomierne wymieszanie. Susz 

buraków cukrowych przed zmieszaniem z innymi paszami rozdrabniano 

na śrutowniku bijakowym. Każda z pasz wchodzących w skład mieszanek 

treściwych poddana była analizie chemicznej (tabela 3). 

  
  

  

Tabela 3 

Skład chemiczny pasz (w procentach) 

Doświadczenie Nr 30 Nr 82 

, płatki|śruta | . о płatki | śruta 
miesz. pasz zie- | jęcz- mest ous? zie- | jęcz- 

Pasza M- ura- - ura- | mnia-|mien- mnia-|mien- 
-B -B czan 

ek |czany czane ek |czany czane 

  

  

na na 

Numer analizy 370 451/63 407 369 437 451/63 438 439 

Woda 8,7 5,7 92 10,0 10,8 5,7 11,3 121 

Popiół 9,2 3,2 4,1 2,7 8,1 3,2 4,6 3,0 

Białko surowe 21,4 5,25 8,2 9,6 19,2 5,25 8,2 12,4 

Włóknik surowy 4,5 6,95 2,2 3,3 41 6,95 1,0 5,6 

Tłuszcz surowy 2,8 0,85 0,6 . 2,8 0,85 0,5 3,6 

Bezazotowe wyciągowe 53,4 78,05 75,7 74,4 55,0 78,05 74,4 63,3 

Wartość pokarmową pasz wchodzących w skład poszczególnych miesza- 

nek podajemy w tabeli 4, w dwóch wersjach. W pierwszej wersji (kolum- 

na 2) podano wartość pokarmową pasz według tablic (3). W drugiej wersji 

(kolumny 6 i 9) podano wartość pokarmową pasz określoną na podsta” 

wie wykonanych analiz chemicznych i przyjętych współczynników straw- 

ności według DLG (7). `
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Na podstawie drugiej wersji obliczono i podano w tabeli 5 wartość 
pokarmową mieszanek użytych w obydwu doświadczeniach. Wartości te 
przyjmowano również przy obliczaniu wyników doświadczeń. 

Tabela 4 
Wartość pokarmowa 1 kg pasz stosowanych w doświadczeniach nr 30 i 32 
    

  

  

  
        
  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Obliczona z analiz chemicznych 

Ws tablic doświadczenie doświadczenie 
nr 30 nr 32 

я o c 55 > JĄ о SD > я o 8 m O Mol — N ао Mo] N e Wo 2 > O w = A > Ф 50 = = > Ф 50 a S|eSol 2 © п Я|вбо < Я цЯо сч Евя Я | 99 ВЯ Я | 94 БЕЯ 
GEB|SEG $ | | ЗЕ 9 „98 ав оао! & я оаэ Но. я 5 о 5 що 

1 2 | 3 4 5 6 7 8 | 9 | 10 
Susz buraków cukrowych 1.090 28 63 451 1,04 25,0 451 1,04 25,0 
Płatki ziemniaczane 1,296 50 21 407 1,33 59,8 438 1,28 58,0 
Sruta jeczmienna 1,118 83 45 369 1,19 73,9 439 1,12 95,0 
Mieszanka M-Bek 0,950 165 82 370 0,985 173,0 437 0,979 155,5 

Tabela 5 
Skład i wartość pokarmowa mieszanek treściwych użytych w doświadczeniach 

nr 30 i 32 

1 kg mieszanki zawiera 

w grupie doświadczalnej | w grupie kontrolnej 

. białka , białka 
jedno- strata jedno- straw- 

% siek nego | % stek nego 

"ych ogólnego ych ogólnego 

mó (8) у (=) 
Doświadczenie nr 30 

Susz buraków cukrowych 28,62 0,298 7,16 x x x 
Płatki ziemniaczane x x x 25,00 0,333 14,95 
Śruta jęczmienna 24,38 0,290 18,02 25,00 0,298 18,48 
Mieszanka M-Bek 47,00 0,463 91,31 50,00 0,493 86,50 

Razem 100,00 1,051 106,49 100,00 1,124 119,93 

W 1 jednostce owsianej х х 101,3 х х 106,7 

Doświadczenie nr 32 

Susz buraków cukrowych 37,80 0,393 9,45 x x х 
Płatki ziemniaczane x x x 33,00 0,422 19,14 
Śruta jęczmienna 16,20 0,181 15,39 22,00 0,246 20,90 
Mieszanka M-Bek 46,00 0,450 71,53 45,00 0,441 69,98 

Razem 100,00 1,024 96,37 100,00 1,109 110,02 
W 1 jednostce owsianej x Xx 94,1 x x 99,2
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Skład mieszanek podany w tabeli 5 był taki sam w ciągu całego okresu 

tuczu. Zużycie paszy na dzień i sztukę zostało obliczone w oparciu o fak- 

tyczną ilość skarmionych pasz i o faktyczną liczbę tuczniko-dni w posz- 

czególnych grupach i okresach. Sporządzone i użyte w doświadczeniach 

mieszanki w zasadzie nie odbiegały od przyjętego założenia, że 1 kg mie- 

szanki powinien odpowiadać ok. 1 jednostce owsianej i ok. 100 g białka 

strawnego ogólnego w 1 jednostce. 

W doświadczeniu nr 30 — 1 kg mieszanki w grupie doświadczalnej 

zawierał 1,05 j.o. i ok. 106 g białka, a w kontrolnej odpowiednio — 1,12 

iok. 120 g białka. 

W doświadczeniu nr 32 — 1 kg mieszanki dla grupy doświadczalnej 

zawierał 1,02 j.o. i ok, 96 g białka, w grupie kontrolnej — 1,11 j.o.i 110 g 

biaika. | 

Jak z tego wynika, w obydwu doświadczeniach grupy kontrolne ży- 

wione były mieszankami nieco bogatszymi (pod względem j.o. i białka). 

Wyniki i omówienie 

Przebieg doświadczenia 

Sposób przeprowadzenia obydwu doświadczeń w zasadzie niczym nie 

odbiegał od normalnego tuczu produkcyjnego w gospodarstwie. Podane 

terminy rozpoczęcia doświadczeń poprzedzone były kilkudniowym okre- 

sem stopniowego przyzwyczajenia tuczników do nowych mieszanek. Mie- 

szanki zarówno z suszem buraczanym, jak i z płatkami ziemniaczanymi, 

były chętnie zjadane przez tuczniki w ciągu całego okresu tuczu. W gru- 

pach żywionych mieszanką zawierającą susz buraczany zauważono w po- 

czątkowym okresie tuczu nieco większą żerność u tuczników. 

Termin zakończenia doświadczeń następował bezpośrednio przed od- 

stawą pierwszej partii tuczników do Centrali Mięsnej. Po tym terminie, 

tuczniki pozostawione w gospodarstwie tuczono dalej tą samą mieszanką 

do osiągnięcia przez nie wymaganej wagi przedubojowej, ale już w trybie 

tuczu gospodarczego. 

W ocenie przedubojowej tuczniki grup doświadczalnych i kontrolnych 

wyraźniejszych różnic nie wykazywały. 

W dniu zakończenia doświadczeń odstawiono w klasie Ia: 

z doświadczenia nr 30, grupa doświadczalna 49% tuczników 

x9 , 30, ,,  kontrolna 25% s 

,, ‚ 32, ›„  doświadczalna 45% ,, 

,, ‚ 32, 4, kontrolna 25% 
9 

Tuczniki nie odebrane w pierwszym terminie odstawiono w przewa- 

żającej większości po dalszych 14 dniach również w klasie Ia.
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Przyrosty dzienne 

Wyniki uzyskane w omawianych doświadczeniach można by najlepiej 

scharakteryzować na podstawie uzyskanych przyrostów wagi żywej posz- 

czególnych tuczników. 

W tabeli 6 uszeregowano tuczniki w przedziałach co 50 gramów, w za- 

leżności od średnich przyrostów dziennych uzyskanych za cały okres 

trwania doświadczenia. Wielkości te podano w cyfrach bezwzględnych 

(sztuk) i we wskaźnikach procentowych. 

      

  

Tabela 6 

Średnie przyrosty dzienne tuczników w doświadczeniach nr 30 i 32 

Doświadczenie nr 30 Doświadczenie nr 32 

Średni przyrost 
Przy grupa dośw. grupa kontr. grupa dośw. grupa kontr. 

dzienny (8) 
  

sztuk | % sztuk | % sztuk | % sztuk | % 

  

700 i więcej 9 25,7 — — 16 32,7 10 20,0 

650—699 10 28,5 — — 9 18,4 10 20,0 

600—649 8 22,8 4 11,4 9 18,4 9 18,0 

550—599 5 14,3 8 22,9 4 8,1 8 16,0 

500—549 1 2,9 8 22,9 4 8,1 8 16,0 

450—499 1 2,9 3 8,6 3 6,1 3 6,0 

400—449 1 2,9 6 17,1 2 41 2 4,0 

poniżej 400 — — 6 17,1 2 4,1 — — 

Razem sztuk 35 100% 35 100% 49* 100% 50 100% 

* 1tucznik ubył z powodu złamania nogi. 

Struktura i układ przyrostów dziennych wskazują wyraźnie, że tucz- 

niki grup doświadczalnych osiągnęły lepsze wyniki niż grup kontrolnych. 

Dla bliższej charakterystyki przyrostów w poszczególnych grupach 

podano w tabeli 7 ważniejsze informacje z materiałów szczegółowych, nie 

podawanych tu w całości z braku miejsca. Dane te obliczono na podsta- 

wie dokonanych ważeń i uzyskanych średnich przyrostów dziennych przez 

poszczególne tuczniki oraz wynikających z danego okresu tuczniko-dni. 

Stosunkowo duże wahania w przyrostach dziennych, zarówno między 

poszczególnymi tucznikami w grupach, jak i między średnimi dla całych 

grup, wymagały przeprowadzenia szczegółowej analizy statystycznej 

uzyskanych materiałów. Pozwoliło to na oddzielenie krańcowych wartości 

przypadkowych, które nie reprezentowały średnich przyrostów w każdej 

z grup. Zastosowano tu wzór dla obliczenia odchylenia standardowego (20). 

и- (c — x)? 
ох = о 

n
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Tabela 7 
Ważniejsze dane analityczne przyrostów dziennych tuczników w doświadczeniu 

nr 30 i 32 

Doswiadczenie Doświadczenie 

nr 30 nr 32 

Lp. Wyszczególnienie grupa grupa grupa grupa 

doswiad-| kontrol- | doswiad-| kontrol- 

| czalna na czalna na 

1 Tuczników (sztuk) 35 35 49 50 

2 Czas trwania tuczu (dni) 70 70 90 90 

3 Tuczników z średnim przyrostem 

dziennym powyżej: 

600 g (%) 77,1 11,4 69,4 58,0 

500 g (%) 94,3 57,1 85,7 90,0 

4 Największy średni przyrost na 1 (szt.) 

dz. (g) 843 643 878 900 

Najmniejszy średni przyrost na 1 (szt.) 

dz. (g) 414 257 300 422 

5 Przyrost średni ważony na lszt.i 

dzień oraz odchylenia standardowe (g) 645+ 491+ 638 6191 

81,6 93,7 127,7 104,1 

6 Współczynnik zmienności (%) 12,7 19,1 20,0 16,8 

7 Eliminowano tuczniki o przyrostach 

nieuzasadnionych w świetle analizy 

statystyczno-matematycznej (sztuk) 3 2 2 1 

Po obliczeniu średniego odchylenia standardowego dla przyrostów 

dziennych poszczególnych tuczników za cały okres tuczu, eliminowano te 

tuczniki, których przyrosty dzienne nie mieściły się w, granicach teore- 

tycznego obszaru zmienności.! Liczbę tuczników eliminowanych z poszcze- 

gólnych grup podano w tabeli 7 poz. 7. | 
W tabeli 8 podaje się wyniki obliczone po wyeliminowaniu tuczników 

wykazujących przyrosty krańcowe nie mieszczące się w granicach wspom- 

nianego odchylenia, Dane tabeli 8, dające już właściwą reprezentację 

przyrostów dziennych w poszczególnych grupach, przyjęto do wszystkich 

dalszych wyliczeń wynikowych omawianych doświadczeń. 
Dynamikę przyrostów w poszczególnych okresach tuczu charakteryzuje 

rys., gdzie na osi pionowej podana jest skala średnich przyrostów dzien- 

nych danej grupy, a na osi poziomej poszczególne okresy tuczu. Podane 

na wykresic średnie przyrosty w poszczególnych okresach tuczu repre- 

zentują te same tuczniki co i w tabeli 8. 

1 Średnia ważona + 2 x odchylenie standardowe.
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Tabela 8 
Przyrosty dzienne tuczników reprezentujących poszczególne grupy w doświadczeniach 

mr 30 i 32 

Doświadczenie Doświadczenie 

nr 30 nr 32 

Wyszczególnienie grupa grupa grupa grupa 

doświad-| kontrol- |doświad-| kontrol- 

czalna na czalna | na 

Tuczników (sztuk) 32 33 47 49 

Najwyższy przyrost średni na 1 szt. i dzień (g) 771 643 878 818 

Najniższy przyrost średni na 1 szt. i dzień (g) 543 343 400 422 

Przyrost średni ważony ogółem na dz/szt. oraz 

odchylenia standardowe (g) 651 503 652 614 

58,2 80,2 2110,0 97,3 
Współczynnik zmienności % 8,9 15,9 16,9 15,9 
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700 | 

600 | 
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400 | 

7 NZ _ 

3001 | №4 
-.—.- юм г 32-4 

a duane Gees s OB = k , 
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+— ł } ł } 

' т ! ! оз 1VL6%3 © VM 28M. ИД 25.1X. 6.4. A. 
czas trwania dośw. nr 32 

Średnie przyrosty dzienne w poszczególnych grupach doświadczeń nr 30 i 32 

Wykorzystanie pasz 

4, uwagi na konieczność eliminowania z obliczeń (patrz tabela 8) kilku 

tuczników z poszczególnych grup, odjęto również i zjedzoną przez nie 

paszę. Ilość skarmionej paszy ustalono mnożąc przeciętne dzienne zuży- 

cie paszy przez faktyczną ilość tuczników w każdej grupie. Wykorzystanie 

paszy i wyniki tuczu osiągnięte w każdej z grup podano w tabeli 9.
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Grupowe dane dotyczące przyrostu wagi żywej w okresie doświadcze- 

nia wyliczono w oparciu o faktyczną sumę indywidualnych przyrostów 

wagi żywej tuczników tworzących daną grupę (porównaj tabelę 8). 

Tabela 9 

Wyniki tuczu, zużycie i wykorzystanie paszy w doświadczeniach nr 30 i 32 
        

  

  

Doświadczenie Doświadczenie 

nr 30 nr 32 

Wyszczególnienie grupa grupa grupa grupa 

doświad- | kontrol- |doświad-| kontrol- 

czalna na czalna na 

Tuczników (szt.) 32 33 47 49 

Czas trwania doświadczenia (dni) 70 70 90 90 

Średnia waga żywa: 

początkowa (kg) 55,72 55,91 41,79 41,53 

końcowa (kg) 101,31 90,94 100,47 95,84 

Średni przyrost jednego tucznika (kg) 45,59 35,03 58,68 54,31 

Średni przyrost na dzień i szt. (8) 651 503 652 613 

Zużyto na dzień i sztukę 

Mieszanki treściwej (kg) 2,561 2,855 2,767 2,833 

Jednostek owsianych (j. 0.) 2,70 3,00 2,83 3,09 

Z 1 kg mieszanki treściwej uzyskano przyrost 

wagi żywej (8) 254 176 236 216 

Na 1 kg wagi żywej zużyto 

Mieszanki treściwej (kg) 3,938 5,670 4,244 4,620 

Jednostek owsianych (j. 0.) 4,14 5,96 4,35 5,04 

Białka ogólnego strawnego (8) 419 604 409 508 

Wyniki tuczu, a w szczególności zużycie pasz na 1 kg przyrostu wagi 

żywej w poszczególnych grupach, wskazują wyraźnie, że mieszanki doś- 

wiadczalne, w skład których wchodził susz buraczany, dały lepszy efekt 

niż mieszanki kontrolne z udziałem płatków ziemniaczanych. Na korzyść 

mieszanek z suszem buraczanym przemawiają: 

-—— wyraźnie wyższe średnie przyrosty dzienne na sztukę. Różnice te, 

na korzyść mieszanek z suszem buraczanym, wynoszą w doświadczeniu 

nr 30 — 148 gramów (22,7%), a w dośw. nr 32 — 39 gramów (6,4%). 

—- wyraźnie niższe zużycie jednostek pokarmowych owsianych na 

przyrost 1 kg wagi żywej. W doświadczeniu nr 30 oszczędność ta wynosi 

1,72 j.o., co stanowi 28,9% a w doświadczeniu nr 32, 0.69 j.o., co stanowi 

13,7%. 

— wyraźnie niższe zużycie białka ogólnego strawnego na przyrost 

1 kg wagi żywej. 

W doświadczeniu nr 30 oszczędność ta wyniosła 30,6% a w doświadcze- 

niu nr 32 — 21,1%.



Ekonomiczne przesłanki spasania suszu buraków cukrowych 103 
  

Efekt ekonomiczny 

W tabeli 9 podano wyniki tuczu uzyskane przy zastosowaniu mieszanek 
treściwych, których cena jest zmienna i waha się w zależności od poszcze- 
gólnych rodzai pasz i ich udziału procentowego w składzie danej mie- 
szanki. Bliższe dane dotyczące mieszanek treściwych stosowanych w doś- 
wiadczeniach podano w tabeli 10. 

, Tabela 10 
Cena i koszt pasz zużytych w doświadczeniu nr 30 i 32 na 100 kg przyrostu 

wagi żywej trzody chlewnej 
  

Zużycie pasz w grupach (wg tabeli 9) 
  

  

  

  

0 — doświadczenie nr 30 doświadczenie nr 32 
я 

Rodzaj paszy SB SLUPA grupa grupa grupa 
c R doświad- kontrolna doświad- kontrolna 
Ем czalna czalna 
0 g - 

|O08| kg | zł kg | zł kg zł kg zł 

Ogółem x 393,8 1619,58 56,7 2299,24 424,4 1784,58 462,0 1908,61 

w tym: M-Bek 380 185,1 703,38 283,4 1076,92 195,2 741,76 207,9 790,02 
Śruta 
jęczmienna 385 96,0 369,60 141,8 545,93 68,8 264,88 101,6 39116 

Susz 

buraczany 485 1127 54660 — — 160,4 777,94 — -- 

Płatki 

ziemnia- 

czane 477 — — 1418 676,39 — — 152,5 727,43 

Cena 100 kg 

mieszanki x 100 411,26 100 405,50 100 420,49 100 413,11 

Koszt jed- 

nostki po- 

karmowej x x 3,91 x 3,86 x 411 x 3,79 

Koszt pa- 

szy na 1 kg 

przyrostu 

w zł x x 16,20 x 22,99 x 17,85 x 19,09 

Dla wyliczeń kosztów sporządzenia mieszanek treściwych przyjęto: 

— przeciętną krajową cenę wolnorynkową jęczmienia; 

— cenę hurtową zbytu suszu buraków cukrowych i płatków ziemnia- 

czanych; 

— cenę hurtową zbytu mieszanki przemysłowej M-Bek podwyższoną 

0 98 zł za 100 kg, tj. o wysokość dopłaty bonifikowanej przez Skarb 
Państwa. |
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Z tabeli 10 wynika, że najniższy koszt pasz na 1 kg przyrostu wagi 

żywej wypadł w obydwu grupach doświadczalnych żywionych mieszan- 

kami z udziałem suszu buraczanego. 

W tabeli 11 w kol. 8 podano przyrost wagi żywej tuczników, który 

można osiągnąć z plonów uzyskanych z powierzchni 1 ha. 
Tabela 11 

Efekt uprawy buraków cukrowych, jęczmienia i ziemniaków na cele paszowe 

określony przyrostem wagi żywej tuczników 
    
    

              
  

  

Średni plon Z 1 ha po- 
2 1 ha za Zapo- wierzchni 

okres 1956—60 | trzebo- obsianej 
wanie jęczmieniem 

Nr paszy na se i burakami 
doświadczenia Roślina w DIZE- | 100 kg ura | można uzyskać 

i grupa liczeniu przyro- zasiewu а 

w q na suchą stu wg w w suchej wie- 

PASZ | tab. 10 Paszy | przó- 
treściwą (kg) treściwej weza 

w kg kg 
kg 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nr 30 buraki 

Doświadczalna cukrowe 2110 52/5 112,7 26,25 1384 ‘ 

jęczmień 16,2 1600 96,0 73,75 1180 1228 

(185,1)* 100,00 (2273)* 

Nr 30 ziemniaki 131,0 3275 141,8 32,82 1075 

Kontrolna jeczmien 16,2 1600 141,8 67,18 1075 

(283,4)* 100,00 (2148)* 758 

Nr 32 buraki 

Doświadczalna cukrowe 211,0 5275 160,4 41,42 2185 1362 

jęczmień 16,2 1600 68,8 58,58 937 

(195,2)* 100,00 (2657)* 

Nr 32 ziemniaki 131,0 3205 152,5 42,30 1385 

Kontrolna jęczmień 16,2 1600 101,6 57,70 923 908 

(207,9)* 100,00 (1888)* 
*) Dodatkowa ilość mieszanki przemysłowej M-Bek. 

Zależnie od rodzaju skarmianej mieszanki i uzyskanych wyników tuczu 

w 4 grupach doświadczeń obliczono strukturę obsiewu 1 ha poszczegól- 

nymi roślinami (kol. 6). 

Plon roślin zebrany z określonych powierzchni podano w kol. 7 jako 

paszę w formie suszu (buraków, ziemniaków) lub śruty (jęczmień). Pasze 

te przy dodatku odpowiedniej ilości mieszanki przemysłowej M-Bek wy- 

starczają na wyprodukowanie podanej w kol. 8 ilości żywca wieprzowego. 

Mieszanki przemysłowej, jako paszy zakupywanej z zewnątrz, nie 

uwzględniono w strukturze zasiewów.
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Porównując uzyskane wyniki przyrostu żywca stwierdzamy duże róż- 
nice w efekcie tuczu paszami zebranymi z powierzchni 1 ha. W obydwu 
doświadczeniach, w grupach żywionych mieszankami, w skład których 
wchodził susz buraczany, uzyskano znacznie wyższą produkcję żywca. 

W doświadczeniu nr 30 różnica na korzyść buraków cukrowych wynosi 
470 kg, a w doświadczeniu nr 32 — 454 kg żywca. 

Największy przyrost żywca z 1 ha w ilości 1362 kg uzyskano w grupie 
doświadczalnej, gdzie susz buraczany stanowił ok. 40% wartości pokar- 
mowej w mieszance. 

Dla dodatkowego porównania zakresu korzyści podajemy w oparciu 
o dane tabeli 11, ze na wyprodukowanie tej samej ilości żywca co w gru- 
pach kontrolnych potrzeba: w grupie doświadczalnej nr 30 — zamiast 
l ha tylko 0,62 ha, a w doświadczeniu nr 32 zamiast 1 ha tylko 0,67 ha. 
Stosując susz buraczany w tuczu świń można zaoszczędzić 38 do 33% 
powierzchni paszowej. Wyniki podane w tabeli 11 wskazują na duże 
jeszcze u nas rezerwy i możliwości zwiększenia zasobów paszowych, a za- 
tem i możliwości zwiększenia produkcji żywca. 

Trzeba tu zaznaczyć i podkreślić, że do wyliczeń tych brano tylko plon 
korzeni buraków cukrowych pomijając zupełnie liście, których plon z 1 ha 
w przeliczeniu na jednostki pokarmowe niewiele jest niższy od plonu 
korzeni. 

Uzyskane w tych doświadczeniach wyniki uwypuklają wyraźnie rolę 
1 znaczenie buraków cukrowych jako paszy. 

Wnioski 

Wyniki uzyskane w obu doświadczeniach nad zastosowaniem suszu 
buraczanego w tuczu świń upoważniają do następujących wniosków. 

Susz buraków cukrowych może być z powodzeniem stosowany jako 

komponent mieszanki dla tuczu trzody chlewnej w ilości do 40% wartości 

pokarmowej. 
Susz buraków cukrowych może całkowicie zastąpić płatki ziemniaczane 

w mieszankach treściwych dla tuczników bez obniżenia wyników tuczu. 

Susz buraków cukrowych jako komponent mieszanek daje znacznie 

lepsze efekty w tuczu trzody niż płatki ziemniaczane. 
Susz buraków cukrowych w tuczu trzody chlewnej zastępuje w znacz- 

nej mierze zboże i stanowi tym samym rezerwę w bilansie paszowym 

l zbożowym kraju. 
Doświadczenia te wykonano przy poparciu finansowym Ministerstwa Rolnictwa— 

Departamentu Produkcji Zwierzęcej. . 
Jako autor doświadczeń, dziękuję za udzieloną pomoc zarówno Dyrekcji Depar- 

tamentu, jak i tym wszystkim pracownikom PGR, którzy pomagali w zrealizowaniu 

tych doświadczeń.
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Specjalne i jak najserdeczniejsze z mej strony podziękowanie składam również 

prof. dr M. Chomyszynowi za życzliwie udzielaną mi pomoc fachową zarówno 
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trakcie przeprowadzenia doświadczeń, jak i przy ich opracowywaniu. 
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