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Wstęp 

W literaturze jest niewiele danych dotyczących wpływu żywienia jag
niąt ssących polskiej owcy nizinnej na wyniki odchowu oraz późniejszego 
ich tuczu. Także dla innych ras nie były podejmowane prace nad wpływem 
ograniczania poziomu białka w dawkach dla jagniąt ssących na ich póź
niejszą zdolność opasową. W naszych wcześniejszych badaniach [PAJĄK i 
wsp. 1994] stwierdzono, że jagnięta żywione w okresie odchowu do ok. 90 
dnia życia dawką o największej zawartości białka (16,7%) rosły w okresie 
tuczu nieco wolniej i gorzej wykorzystywały paszę niż pozostałe. 

Celem podjętych badań było określenie wpływu obniżenia poziomu 
białka ogólnego w dawce pokarmowej dla jagniąt ssących oraz wpływu 
żywienia w okresie odchowu na wyniki tuczu z zastosowaniem mieszanek 
treściwych o różnej zawartości białka i energii. 

Materiał i metody 

Cztery grupy po 24 jagnięta tryczki ssące polskiej owcy nizinnej do
karmiano do woli od 11 dnia życia sianem łąkowym i mieszanką treściwą 
z 33, 64 lub 98% udziałem jęczmienia gniecionego zawierającą: 16,2, 13,5 
lub 10,3% białka ogólnego (BO) w suchej masie - grupy wysokobiałkowej 
(,,W"), średniobiałkowej (,,S") i niskobiałkowej (,,N"), odpowiednio, bądź 
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mieszanką zawierającą 13,8% BO w suchej masie bez udziału jęczmienia, 
a z 61 % udziałem owsa gniecionego - grupa kontrolna (,,K"). 
Uzupełnieniem składu mieszanek stanowiły dodatki mineralno-witamino
we - 2% oraz śruta pszenżytnia, otręby pszenne i poekstrakcyjna śruta 
SOJOWa. 

Odsadzone ok. 90-ego dnia życia jagnięta z każdej grupy rozdzielono 
metodą analogów na trzy grupy żywieniowe I, II i III, po 32 tryczki, utrzy
mywane w czterech podgrupach po 8. Dawki pokarmowe w okresie tuczu 
do ok. 40 kg masy ciała składały się w 20% z siana łąkowego i 80% mie
szanki treściwej i zawierały po 16,3% BO w suchej masie (grupa I i li) 
lub 14,4% BO w suchej masie (grupa III). Zawartość energii metabolicz
nej wynosiła 12,4 w grupie I oraz po 12,7 MJ/kg suchej masy w dawkach 
dla grup II i III. 

Analizy pasz wykonano metodą weendeńską. Degradację białka pasz 
w żwaczu oznaczono wg MEHREZA i 0RSKOVA [1977] na trzech jałówkach. 
Efektywny rozkład białka w żwaczu przy k0_06 obliczono wg 0RSKOYA i 
McDONALDA [1979]. Zawartość BTJN oraz BTJE obliczono na podstawie 
oznaczonego rozkładu białka w żwaczu oraz współczynników podanych 
przez INRA [1993]. Energię metaboliczną wyliczono stosując równanie 
MAFF [1975]. 

Określono pobranie i wykorzystanie paszy oraz przyrosty dzienne 
jagniąt. Porównano spożycie paszy z zapotrzebowaniem podanym w krajo
wych Normach żywienia bydła ... [1993] oraz w normach żywienia przeżuwa
czy wg systemu INRA [1993]. 

Analizę statystyczną przeprowadzono programem Statgraphics® Plus 
ver. 7 stosując analizę wariancji. 

Wyniki 

W okresie odchowu od 28 dnia życia do odsadzenia (89-93 dni, 
SEM=0,4) przyrosty jagniąt dokarmianych mieszankami zawierającymi 

135, 138 lub 162 g białka ogólnego w suchej masie (grupy „S", ,,K" i 
„W") nie różniły się statystycznie (tab. 1 ). Jagnięta otrzymujące w suchej 
masie mieszanki 103 g białka rosły najwolniej i przy odsadzeniu były naj
lżejsze (grupa N). 

Dzienne pobranie suchej masy dawki ( mieszanka treściwa+ siano) 
przez jagnięta ssące w grupie „W" było nieco większe niż w pozostałych 
(tab. 2), jednak nawet w tej grupie było o ok. 37% mniejsze niż przewidu
ją normy krajowe (system tradycyjny). Konsekwencją tego było pobranie 
białka ogólnego o 46% mniejsze niż przewidują normy. 
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Tabela 1; Table 1 

Wartość pokarmowa suchej masy dawki pobranej 
przez jagnięta ssące i wyniki odchowu 

Nutritive value of DM consumed by suckling lambs 
and rearing performance 

Grupa; Group 

Wyszczególnienie; Specification Kontrolna 
,,W" S" 

Control " 

Mieszanka treściwa(% BO w s.m.) 52,0(138) 43,8(162) 46,2(135) 
Concentrate mixture (% TP in DM)(g) 

Siano łąkowe; Meadow hay (%) 48,0 56,2 53,8 

Wartość pokarmowa; Nutritive value: 
- białko ogólne; total protein (g) 
- BTJN; PDIN (g) 130 139 128 
- BTJE; PDIE (g) 99 105 95 
-JPŻ;UFV 97 103 98 

Dzienny przyrost masy ciała 0,83 0,83 0,85 

Daily liveweight body gain (g) 152A 160A 141AB 

Masa ciała jagniąt odsadzanych 
Body weight of lambs at weaning (kg) 20,lA 19,2AB 18,7AB 

,,N" 

42,7(103) 

57,3 

114 
82 
92 

0,85 

122B 

17,88 

Tabela 2; Table 2 

Pokrycie potrzeb pokarmowych jagniąt ssących 
(bez uwzględnienia mleka matki) 

Feed intake as per cent of requirement in suckling period 
(mother milk was not included in calculation) 

Grupa; Group 

Wyszczególnienie; Specification Kontrolna 
Control 

,,W" ,,S" 

Dzienne pobranie s.m.; DM daily intake (g) 272 282 261 

Pobranie w % zapotrzebowania* 
Intake as per cent of requirement* 
- sucha masa; dry matter 58,5 63,1 55,3 
- białko ogólne; total protein 46,4 53,6 43,2 
- energia netto; net energy 53,7 58,1 52,6 

,,N" 

260 

56,8 
40,4 
52,7 

wg Norm Instytutu Zootechniki (1993); according to Polish Standards (Instytut 
Zootechniki 1993) 
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Zróżnicowanie poziomu białka i energii metabolicznej w dawkach 
dla tuczonych jagniąt nie miało istotnego wpływu na ich tempo wzrostu 
(272-279 g dziennie) oraz na wykorzystanie paszy (tab. 3). 

Tabela 3; Table 3 

Wartość pokarmowa suchej masy pobranej dawki w okresie tuczu i jego wyniki 
Nutritive value of consumed DM and !amb fattening performance 

Wyszczególnienie; Specification Grupa; Group 

I II III 

Białko ogólne; Total protein (g) 163 163 144 
Energia metaboliczna; Metabolizable energy (MJ) 12,4 12,7 12,7 
BTJN; PDIN (g) 106 105 95 
BTJE: PDIE (g) 100 97 93 
JPZ; UFY 0,94 0,93 0,93 
Średni dzienny przyrost; Average daily gain (g) 272 279 278 
Zużycie SM (kg/kg przyrostu); DM utilization (kg/kg gain) 4,24 4,14 4,07 

Podobnie jak we wcześniejszych naszych doświadczeniach [PAJĄK i 
wsp. 1993, 1994] w okresie tuczu jagnięta nie zjadały przewidzianej w krajo
wych normach ilości suchej masy paszy (tab. 4), co spowodowało, że ilość 
pobranego białka w grupach I-ej i II-ej była o 13-15% mniejsza niż prze
widywana w normach. Z porównania pobrania białka strawnego w jelicie z 
normami INRA [1993] wynika, że pokrycie zapotrzebowanie BTJ było nie
wystarczające jedynie w grupie III-ej. 

Tabela 4; Table 4 

Pokrycie potrzeb pokarmowych tuczonych jagniąt według norm polskich i INRA 
(tryczek, przyrost 300 g dziennie, średni potencjał wzrostowy) 

* 

The nutritive value of consumed rations compared with recommended 
a!lowances by Polish and INRA feeding standards 

(małe !amb, 300 g/daily weight gaio, moderate growth potentia!) 

Wyszczególnienie; Specification 
Grupa; Group 

I II 

Pobranie w % zapotrzebowania; lntake as per cent of requirement 

Normy Instytutu Zootechniki; Polish Standards 

Suchej masy; Dry matter 91 93 
Białka ogólnego; Total protein 85 87 
Energii netto; Net energy 84 88 

Normy INRA; INRA Standards 
BTJN*; PDIN* 105 110 
BTJE; PDIE 100 102 
JPZ; UFY 93 97 

Jako % zapotrzebowania BTJ; As per cent of PDI requirement 

III 

90 
74 
84 

97 
95 
94 
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Nie stwierdzono także wpływu ograniczenia poziomu białka w okre
sie odchowu na wyniki tuczu (tab. 5). Wystąpiła tendencja wolniejszego 
wzrostu w okresie tuczu u jagniąt dokarmianych w okresie odchowu mie
szanką treściwą o największej zawartości białka. Przyczyny tego zjawiska 
są trudne do interpretacji, być może nastąpiła kompensacja wzrostu u jag
niąt żywionych ograniczoną ilością białka w okresie odchowu. 

* 

Tabela 5; Table 5 

Wpływ żywienia w okresie odchowu na wyniki tuczu 
Influence of feeding level in suckling period on fattening performance 

Grupa w odchowie; Reared group 

Wyszczególnienie; Specification Kontrolna 
Control 

,,W" 

Odchów; Rearing period 

Sredni dzienny przyrost 
152A 16QA 

Average daily gain (g) 

Tucz; Fattening period 

Sredni dzienny przyrost * 
286 262 

Average daily gain (g)* 

,,S" ,,N" 

141AB 122B 

288 271 

,,SEM" 

7,6** 

9,9 

Średnia dla 8 jagniąt z grupy I + 8 z grupy II + 8 z grupy III; Average for 
8 lambs from I group + 8 from II group + 8 from III group 

** P<0,01 

Wnioski 

W okresie odchowu jagniąt ssących ograniczenie poziomu białka w 
mieszance do ok. 14% w suchej masie nie spowodowało pogorszenia ich 
przyrostów, natomiast przy skarmianiu mieszanki o ok. 10% BO w suchej 
masie stwierdzono istotne pogorszenie tempa wzrostu. 

W okresie tuczu jagnięta otrzymujące 14 lub 16% BO w suchej 
masie rosły podobnie, niezależnie od poziomu energii w dawce. Ograni
czenie poziomu białka w okresie odchowu nie miało istotnego wpływu na 
wyniki tuczu. 

Pobranie suchej masy przez jagnięta ssące jak i w okresie tuczu jest 
mniejsze niż przewidują normy żywienia bydła i owiec systemem tradycyj
nym. 
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Streszczenie 

Cztery grupy tryczków ssących dokarmiano sianem łąkowym i mieszanką 
treściwą z jęczmieniem zawierającą: 10,3; 13,6 lub 16,3% białka ogólnego (BO) w 
suchej masie (s.m.) - grupy „N", ,,S" i „W", odpowiednio, bądź mieszanką z 
owsem zawierającą 13,8% BO w suchej masie - grupa kontrolna. Od 28 dnia 
życia do odsadzenia (w 89-93 dniu życia) jagnięta przyrastały średnio po 152A, 
1228 , 141A8 i 160A g (SEM=7,6; P<0,01) w grupach: kontrolna, ,,N", ,,S" i „W", 
odpowiednio. 

Po odsadzeniu jagnięta podzielono na trzy grupy żywieniowe . Dawki pokar
mowe zawierały po 16,3% BO w suchej masie (grupa I i Il) lub 14,2% BO w su
chej masie (grupa III). Zawartość energii metabolicznej wynosiła 12,4 w dawce I 
oraz po 12,7 MJ/kg suchej masy w dawkach dla grup II i III. Średnie dzienne 
przyrosty w tuczu wynosiły po 272, 278 i 279 g (SEM=8,7, P>0,05) w grupach I, 
II i III, odpowiednio. 

Nie stwierdzono wpływu ograniczenia poziomu białka w okresie odchowu 
na wyniki tuczu. 
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Summary 

Four groups of nursing rams were additionally fed meadow hay and a con
centrate with barley containing: 10.3; 13.6 or 16.3% crude protein (CP) in dry 
matter (DM), groups „N", ,,S" and „W", respectively, or a mixture with oats con
taining 13.8% CP in DM, group K. From 28 day of life to weaning (89-93 days 
old) the lambs gained 152A, 1228 , 141A8 and 160A g (SEM=7.6; P<0.01) daily in 
groups control, ,,N", ,,S" and „W", respectively. 

After weaning the lambs were divided into three feeding groups. The ra
tions contained 16.3% CP in DM (group I and II) or 14.2% CP in DM (group 
III). The mctabolizable energy content was 12.4 in ration I and 12.7 MJ/kg DM 
in the rations for groups II and III. Average daily gains during fattening equaled 
272, 278 and 279 g (SEM=8.7; P>0.05) in groups I, II and III, respectively. 

No effect of reducing the protein level on performance during fattening 
was observed. 
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