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Podniesienie zdolności opasowej młodego bydła jest możliwe, mię-
i<· 
il 
f f dzy innymi, przez dobór buhajów ras mięsnych do krzyżowań z krawa-

t ,mi mało przydatnymi do reprodukcji czystej rasy. Zasadniczym czyn-

f nikiem decydującym o opłacaL10ści opasu jest żywienie. Duże rezer

f wy tkwią w wykorzystaniu pastwisk, które są najtańszym źródłem 

t pasz. Wobec tendencji do zwiększa"lia stad i do utrzymat1ia coraz 
t 
i( większej liczby zwierząt na jed:-iostce powierzchni · pastwiska wyniki 
i '" · bada,1 et9logicznych nad zachowaniem się zwierząt mogą stanowić pod-
ttt 
to stawę d:.i właściwej organizacji i intensyfikacji gospodarki pastwis-

~ kowej [3]. Wykona"lo wiele doświadczeń nad przydatnością buhajków-

~; -mieszańców do opasania w różnych systemach żywienia [2, 6]. Mały 
~':' 
f 
t• 

jednak zakres op:.iblikowanych prac o efektywności opasania z wyko-

rzystaniem pastwiska, a szczególnie dotyczących jałówek miesza11ców, 

skłania do podjęcia tego typu badań. Celowe wydaje się też podję-
i 
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ł MATERIAŁ I METODA 
t, 
1· Badaniami objęto 86 jałówek wypasanych w jednym stadzie syste

łi mem kwaterowym na pastwisku średniej jakości. W skład stada wcho-

1, dziły następujące grupy doświadczalne: 
, grupa I - jałówki rasy czarno-białej - 30 szt., 

§, i1• 11 I I jałówki mieszańce (charolaise x czarno-biała) - 30 szt., 

ił. " III jałówki mieszańce (simental x polska czerwona) - 26 szt. I . 
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Sezon żywienia pastwiskowego rozpoczęto 9 maja i trwał on 159 
dni. W okresie tym jałówki utrzymywano na pastwisku bez dokarmia-
nia ze stałym dostępe~ do wodopoju. Na podstawie comiesięcznego 
określania masy ciała analizowano przebieg opasu. Obserwacje nad 
zachowaniem się jałówek do~yczyły rytmiki dobowej, zachowania pokar- ' 
mowego, zachowania socjalnego, zachowania związanego z działalnoś

cią płciową [4 J. 

WYNIKI I IC:H OMÓWIENIE 

Przeciętny wiek jałówek w poszczególnych grupach był zbliżony 
i wynosił na początku okresu pastwiskowego około 12,5 miesiąca. 
Jałówki z grupy III ważyły w tym wieku przeciętnie o ponad 40 kg 
mniej w porównaniu z jałówkami z pozostałych grup, jednak ich przy
rosty dobowe masy ciała ·,1 okresie pastwiskowym były statystycznie 

wysoko istotnie wyższe i wynosiły 0,538 kg (tab. 1). 

Jednym ze wskaźników określających wydajność pastwiska jest 
ilość pobranej p~zez zwierzęta zielonki z 1 ha. W analizowanych 

badaniach jałówki pobrały 399 kg zielonki, co pozwoliło na uzyska
nie produkcji 645 kg przyrostu masy ciała z 1 ha pastwiska. Wynik 
ten należy uznar5 za zadowalający. Rusiński [_ 5 J na podstawie krajo
wych doświadczeń stwierdza, że z 1 ha trwałych użytków zielonych 

można uzyskać 500-1000 kg przyrostu młodego żywca wołowego w ciągu 

jednego sezonu pastwiskowego. Uzyskany 11plon netto" pozwala zali

czyć pastwisko do pastwisk średnich. Prawdopodobnie na stosunkowo 
niski plon wpłynęły panujące w tym okresie temperatury - niższe od 

średnich wieloletnich. Uzyskano również stosunkowo niski wskaźnik 
wykorzystania runi pastwiskowej, wynoszący przeciętnie poniżej 60%, 
co mogło wynikać ze składu botanicznego runi, w której przeważała 

kupkówka (około 45%) - trawa niechętnie pobierana przez zwierzęta. 

Prowadząc obserwacje nad zachowaniem się zwierząt stwierdzono, 
że czynności wykonywane przez jałówki powtarzały się rytmicznie w 

tym samym czasie w poszczególnych dniach. Okres intensywnego pasie
nia zaobserwowano w godzinach: od 7 do 9°0

, od 10 do 11°0
, od 13 do 

14°0
, od 15 do 17°0

, od 18 do 19°0
• Po okresach pobierania paszy 

następował odpoczynek i żucie. Z wodopoju zwierzęta korzystały z re
guły przed wejściem na kwaterę, w czasie południowej przerwy w pa-
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. Tabela 1 

Masa ciała oraz przyrosty dobowe jałówek 
w okresie żywienia pastwiskowego 

Na początku okresu Na końcu okresu Przyrosty dobo-
pastwiskowego pastwiskowego we w okresie ży-

wienia pastwis-
wiek, masa ciała wiek, masa ciala kowego, 

mies. kg mies. kg kg 

12,94 280,2 18, 14 394,3 0,443B 
7, 43 8,03 6,08 6,78 20,46 

12,54 275,6 17,79 341,1 0,420B 
10,65 16,90 7,82 11, 78 20,25 

12,44 234,4 17,62 318,4 0,538A 
7,87 13,62 5,60 9,82 23, 11 

Wartości kolumn oznaczone różnymi literami różnią się statys
tyczni e istotnie; duże litery P< 0,01. 

T a b e 1 a 2 

Czas trwania poszczególnych czynności wykonywanych przez jałówki 
podczas przebywania na pastwisku 

Grupy do świadczalne 

Wyszczególnienie I II III 

czas udział czas udział czas udział 
trwania ul 

/ O trwania % trwania % 
h h h 

Pasienie się 6,96 58,00 7,40 61,67 8, 17 68,08 
Przeżuwanie 1,56 13,00 1,52 12,67 1,44 12,00 
Leżenie 0,81 6,75 0,96 8,00 o,67 5,58 
Picie wody 0,47 3,92 0,39 3,25 0,67 5,58 
Lizanie lizav,ek 0,44 3,67 0 ,55 4,58 o, 10 8,84 
Wałęsanie 1,00 8, 33 0,69 5,75 0,56 4,67 
Stanie bezczynnie 0,76 6,33 0,49 4,08 0,39 3,25 
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sieniu, jak również wieczorem po zejściu z kwatery. Przedstawiona 

rytmika dobowa ulegał.a zachwia"liu w dni zirrm.e, deszczowe oraz przy 

silnej operacji słonecznej. 
Zaobserwowar'lo wytworzenie się swoistej hierarchii w stadzie. Ro

lę przywódczą spełniała jałówka rasy czarno-białej odznaczająca się 
dużą agresywno ścią. Dominowała również jałówka z grupy II oraz inna 

jałówka czarno-biała. J ednak te trzy jałówki zachowywały między so

bą pewną odległ0 ś ć przestrzenną, stąd też nie zauważono między ni

mi walki. Dość często w stadach o dużej liczebno ści występują powią

zania trójkątne, rzadziej liniowe - charakterystyczne dla małych 

stad [1 ]. 
Na uwagę zasl'..iguje do ś ć znaczne zróżnicowallie czasu przeznaczo

nego przez · jałówki z analizowanych grup na poszczególne czy,n1o ści 

(tab. 2). Najwi ęcej czasu w ciągu dnia na czynno śc i związane z ży

wieniem (pa.sienie, przeżuwanie, picie wody) przeznaczały jałówki 

z grupy II I (85, 7% czasu pobytu na pastwisku), które charakteryzo

wała duża zmienność intensywności pasienia (192 odgryzienia runi w 

cią@i 5 minut) oraz przeżuwania (57 ruchów żuchwy·w czasie 47,4 s 

od odełknięcia do przełknięcia). 

Między jałówkami z poszczególnych grup wystąpiło znaczne zróżni

cowanie aktywno ści płciowej. Udział zarejestrowanych skoków w sto
sunku do liczebności grupy przedsta;,,,riał się następ1..!jąco: I - '40 ,8%, 

II~ 106 , 73( i III - 69,2%. Wzros t intensywno ści obskakiwania ~ię 
zwierząt występował przy słonecznej, ~iepłej pogodzie. 

Zachowanie się zw:i. erząt poszcz ególnych grup na pastwisku wpły

nęł o na uzyskane efekty produkcyjne. Jałówki grupy III o najwyż

szych dobowych przyrostach masy ciała stosunkowo długo pobierały 

paszę i intensywnie przeżuwały, co z kolei umożliwiało lepsze tra

wienie i przyswa j ani e składników pokarmowych. Jałówki mieszańce 

grupy I[ wykazywały duże zaangażowanie przy obskakiwaniu innych 

zwierząt, co mogło ujemnie wpłyną ć na ich przyrosty d obowe. 

PODSUMOWANIE 

Na podstawie uzyskanych wyników należy sądzi ć , że żywienie wy

łąc zni e pas t wiskowe może by ć stosowane w opasie jałówek czarno-bia-
1 

łych jak i mieszar'iców . Uzyskany przyrost masy ciała jałówek, wyno-
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szący 645 kg w przeliczeniu na 1 ha pastwiska należy uznać za wy

nik zadow~lający, uwzględniając średnią jakość pastwiska. Najwyższe 
przyrosty dobowe stwierdzono u jałówek grupy III (simental x pols

ka czerwona), co było prawdopodobnie następstwem większej intensyw

ności pasienia oraz mniejszej wybredności w stosunku do składu bo

tanicznego runi. 
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M. Wroński, Z. Kijak, J. Miklusiak 

GRASS FArrENING EFFECTS AND REMARK RESULTS OF CHOOSED 

BEHAVIOUR FORMS OF' HYBRID HEIFERS DURING PASi'URE BREEDING 

S u rn m a r y 

Thirty heifers of black-white breed, 30 heifers of charolaise 

x black-white hybrids and 26 heifers of simental x polish-red hy

brids, grazed in one herd with pasture were investigeted. 

The obtained results showed that only posture breeding for grass 

fattening of black-white heifers as well as their hybrids ones be 
used. 

Behaviour analysis of animals showed greater herding intensity 

of hybrid heifers in comparison with black-white ones. 
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M, BpOHhCKH, 3, KHRK, H, MHKn~CffK 

3~~EKTN 0TK0PMA, A TAKmE PE3YnbTATN HABn~nEHHR 

3A IT0BEnEHHEM IT0MECHNX HETEnE0 B ITEPH0n ITACTBHmHoro HArYnA 

P e s m M e 

HccneAoBaHHR oxBaTw»anH 30 qepHo-nccTp~x HeTeneA, 30 HeTeneA -

noMece8 mapone x ąepHo-necTpag H 26 - noMeceA CHMMeHTanhcKaR x 

KpacHaff nonhCKaR. HeTeneA COAepKanH B OAHOM CTaAe, npHMeHRR CHCTe

MY saroHHOH naCTh6W, *HBOTHhle noeAanH TOnbKO seneHhlA nacT6H~HWA 

KOPM, 

ITonyqeHHhle pesynbTaThl TI03BOnRmT CYAHTh, qTO npH OTKOpMe KaK 

qepHo-necTpwx, TaK H IlOMecH~X HeTeneA MOZHO HCnonh30BaTh TOnhKO 

nacT6H~HhlH Haryn. AHanH3 IlOBeAeHHff ZHBOTHWX noKasan, qTO noMeCHWe 

HeTenH CTpaBnHBa~T nacT6H~H~H KOpM HHTeHCHBHee, ąeM qepHo-necTphle. 


