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Wstęp 

W żywieniu przeżuwaczy, zwłaszcza w okresach wysokiego zapotrze
bowania na składniki pokarmowe, konieczne jest odpowiednie zbilansowa
nie dawki pod względem energetyczno-białkowym. Dobrym źródłem łatwo 
dostępnej energii, obok ziarna zbóż mogą być korzenie buraków cukro
wych, gdyż posiadają dużą zawartość łatwo strawnych węglowodanów [PIR
KELMANN 1988; BOUCQUE i in. 1991 ]. 

Celem podjętych badań było sprawdzenie możliwości stosowania w 
żywieniu owiec - matek karmiących jagnięta oraz odsadzonych jagniąt, 
buraków cukrowych w postaci naturalnej lub zakiszonej zamiast ziarna 
zbóż. 

Materiał i metody 

Kiszonkę sporządzono z buraków cukrowych z dodatkiem plew 
pszennych i poekstrakcyjnej śruty rzepakowej (tab. 1). Buraki przed zaki
szeniem rozdrabniano na rozdrabniaczach okopowych typu „Flisak" i 
,,Bąk" i mieszano z pozostałymi paszami oraz ubijano w silosie (bez mo
żliwości odpływu soków). Badania przeprowadzone na 124 jagniętach 
rasy merynos (tryczkach i maciorkach) w wieku od 100 do 180 dnia życia, 
wykonując jedno doświadczenie w dwu powtórzeniach. Na 147 owcach -
matkach rasy merynos karmiących jagnięta wykonano dwa doświadczenia, 
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każde w dwu kolejnych latach (powtórzeniach), przy zachowaniu w miarę 
możliwości takich samych warunków. Dawki doświadczalne skarmiano od 
3. tygodnia po wykocie aż do odsadzenia jagniąt w wieku 100 dni. W każ
dym z doświadczeń utworzono po dwie grupy, skład stosowanych dawek 
przedstawiono w tabeli 3. Poziom żywienia we wszystkich grupach jagniąt 
i matek ustalano według norm Instytutu Zootechniki [RYś (red.) 1982]. 
Prowadzono codzienną kontrolę ilości zadanych i spożytych pasz. Wszyst
kie zwierzęta ważono przy rozpoczęciu i zakończeniu żywienia doświad
czalnego. 

Tabela 1; Table 1 

Średni skład i zawartość składników pokarmowych w 1 kg komponentów 
i kiszonce z buraków cukrowych 

Average composition and content of nutrients in 1 kg fodder 
and sugar beet silage 

Buraki Plewy Śruta po- Mieszanka przed 
Wyszczetf<ólnienie cukrowe kzenne 

ekstr. rzepa- zakiszeniem kowa Speci cation Sugar usk of Rapeseed oil Mixture bcfore 
beet wheat mea] ensiling 

% udział w mieszan-
ce do zakiszenia 81 9 10 100 Percentage in mix-
ture to ensiling 

Sucha masa 249 881 889 370 Dry matter (g) 

Białko ogólne 
Total protein (g) 16 19 358 54 

Jednostki owsiane 0,25 0,33 1,00 0,33 
Oats units 

Energia netto - EN 
Net energy - NE 1,46 1,95 5,90 1,95 
(MJ) 

Kiszonka 
Silage 

-

269 

47 

0,23 

1,36 

W doświadczeniach na matkach karmiących w 6 i 10 tygodniu lak
tacji określono ich mleczność metodą pośrednią, na podstawie ilości mle
ka wyssanego przez jagnięta po ośmiogodzinnym odłączeniu ich od matek. 
Skład chemiczny pasz i niewyjadów oznaczono metodą weendeńską, a w 
kiszonkach ponadto oznaczono pH i zawartość kwasów oraz oceniono je 
według klucza Fliega. Posługując się tabelarycznymi współczynnikami straw
ności [KELLNER, BECKER 1979] obliczono wartość pokarmową pasz. Uzys
kane wyniki opracowano statystycznie przy pomocy analizy wariancji 
[RUSZCZYC 1978]. 
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Tabela 2; Table 2 

Wyniki oceny kiszonki z buraków cukrowych z dodatkami wg klucza Fliega 

Evaluation of sugar beet silage supplemented with wheat husk 
and rape seed mea! according to Flieg's score 

pH 3,43 

Zapach; Flavour przyjemny - lekko kwaśny 
nice - light acid 

Barwa; Colour jasnozielona - jasnooliwkowa 
light green - light olive 

Udział kwasów w%; % of acids: 

- octowy; acetic acid 39,46 

- masłowy; butyric acid 0,0 

- mlekowy; lactic acid 60,53 

Ogólna ocena w skali Fliega 
Total evaluation according to Flieg's score 

bardzo dobra do zadowalajacej 
very good to satisfactory 

Wyniki i ich omówienie 

W kiszonce średnia zawartość suchej masy i składników pokarmo
wych była niższa niż to wynikałoby z ich zawartości w zakiszanym materia
le (tab. 1). Należy to tłumaczyć częściowo stratami w procesie zakiszania 
oraz tym, że silos mimo przykrycia nie w pełni zabezpieczał przed dosta
waniem się do zakiszanej masy wody opadowej. Uzyskana kiszonka zosta
ła oceniona w skali Fliega jako dobra (tab. 2). Była ona chętnie pobierana 
przez owce dorosłe jak i jagnięta i nie wpływała ujemnie na ich stan zdro
wotny (nie obserwowano zaburzeń pokarmowych ani innych). 

W doświadczeniu na jagniętach nie stwierdzono różnic w pobraniu 
suchej masy dawek (tab. 3), natomiast w grupie II było wyższe pobranie 
białka ogólnego, a niższe energii. Różnice te w średnim dziennym pobra
niu białka ogólnego i energii oraz w tempie przyrostów spowodowało, że 
w grupie II zużycie suchej masy i białka na 1 kg przyrostu było wyższe 
odpowiednio o 9,8 i 23,6%, a energii niższe o 4,5% niż w I. W II grupie 
stwierdzono nieznacznie niższe przyrosty masy ciała jagniąt ( o około 9 
% ), (tab. 4), które średnio nie odbiegały od uzyskanych u tego typu owiec 
[BORYS, OSIK0WSKI 1991]. 

W obu doświadczeniach na matkach karmiących nie obserwowano 
zasadniczych różnic między porównywanymi grupami w pobraniu składni
ków pokarmowych (tab. 3). W obu doświadczeniach na owcach - matkach 
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Tabela 3; Table 3 

Skład dawek oraz dzienne pobranie składników pokarmowych 
Composition of diets and daily consumption of nutrients 

Jagnięta w 
wieku 100-180 

dni 

Owce matki karmiące jagnięta 
Lactating ewes 

Wyszczególnienie Lambs old Doświadczenie I Doświadczenie 2 
Item 100-180 days Experiment 1 Experiment 2 

Grupy; Groups 

I II I II I II 

Skład dawek; Composition of diets (kg) 

Kiszonka z kukurydzy; Maize silage 1,1 - 3,5 2,3 3,5 1,6 

Buraki cukrowe; Sugar beets - - - 1,4 - -

Kiszonka z buraków cukrowych; Sugar - 1,8 beet silage - - - 2,1 

Siano z traw; Grass hay - - 1,0 1,0 1,0 1,0 

Susz z kukurydzy; Dried maize 0,5 0,5 - - - -

Ziarno jęczmienia; Barley grain 0,25 - 0,20 - 0,20 -

Koncentrat białkowy 
Protein concentrat - KBC 0,33 0,27 0,38 - 0,40 0,25 

Poekstrakcyjna śruta z rzepaku 
Rapeseed 011 meal - - - 0,45 - -

Pobranie składników pokarmowych: 
Consumption of nutrients: 

Sucha masa; Dry matter (kg) 1,17 1,17 1,95 2,00 1,93 2,02 

Białko ogólne; Total protein (g) 186 207 295 297 301 296 

Jednostki owsiane; Oats units 1,16 1,02 1,70 1,71 1,71 1,62 

Energia netto - EN 
Net energy - NE (MJ) 6,86 6,01 10,10 10,10 10,11 9,53 

między porównywanymi grupami nie stwierdzono istotnych różnic w ilości 
produkowanego mleka w 6 i 10 tygodniu laktacji oraz przyrostach masy 
miotu (tab. 5). W kształtowaniu się masy ciała owiec dorosłych stwierdzo
no pewne zróżnicowanie - wyższe przyrosty masy ciała matek za okres 
doświadczenia pierwszego w grupie II, w której skarmiano dawki z udzia-
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Tabela 4; Table 4 

Kształtowanie się masy ciała jagniąt i pobranie składników pokarmowych 
na przyrost 1 kg 

Body mass of lambs and conversion of nutrients per 1 kg weight gain 

Grupa; Group I II 

Liczba jagniąt; Number of lambs 62 62 

Masa ciała początkowa; Initial body mass (kg) 24,2 24,3 

Masa ciała końcowa; Finał body mass (kg) 37,6 36,6 

Średni dobowy przyrost masy ciała; Average daily gain (g) 177 160 

Zużycie składników pokarmowych na kg przyrostu: 
Conversion of nutrients per 1 kg weight gain: 

- suchej masy; dry matter (kg) 6,70 7,36 

- białka ogólnego; total protein (kg) 1,06 1,31 

- jednostek owsianych; oats units 6,62 6,32 

- energii netto; net energy (MJ) 39,18 37,90 

Tabela 5; Table 5 

Kształtowanie się masy ciała i mleczności owiec matek 
Body mass and milk yield of ewes 

Doświadczenie 1 Doświadczenie 2 
Grupa Experiment 1 Experiment 2 
Group 

I II I II 

Liczba karmiącth matek 
Number of suc ling ewes 57 57 42 41 

Masa ciała początkowa 58,1 55,8 57,0 56,4 
Initial body mass (kg) 

Masa ciała końcowa 58,4 58,3 58,0 56,0 
Finał body mass (kg) 

Masa ciała: przyrost - ubytek 
Body mass: gain or decrease (kg) +0,3• +2,5• +1,0 -0,4 

Liczba karmionych jagniąt 
Number of suckling lambs in group 76 75 51 51 

Mleczność w 6. tyg. laktacji 
Milk yield in 6 lactation week (kg) 

0,99 0,95 1,01 0,86 

Mleczność w 10. tlłf" lakta~i; Milk 
yield in lactation week kg) 0,70 0,74 0,74 0,76 

Przyrost ma( miotu 
Body gain o litter (kg) 21,9 21,2 20,3 19,4 
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łem buraków cukrowych w postaci naturalnej. Natomiast w doświadczeniu 
drugim w grupie (II) otrzymującej dawkę z kiszonką z buraków cukro
wych odnotowano nieznaczny spadek masy ciała owiec - matek. Uzyskane 
wyniki wskazują na,@ożliwość zastępowania ziarna zbóż w żywieniu owiec 
- matek burakami cukrowymi w postaci naturalnej lub zakiszanymi z do
datkiem plew i poekstrakcyjnej śruty rzepakowej. 

Wnioski 

1. Buraki cukrowe z dodatkiem plew i poekstrakcyjnej śruty rzepa
kowej dobrze się zakiszały i były chętnie jedzone przez jagnięta i 
owce dorosłe. 

2. Nie obserwowano ujemnego wpływu skarmiania dawek z kiszonką z 
buraków cukrowych z dodatkami na stan zdrowotny jagniąt i owiec 
dorosłych. 

3. Zastąpienie ziarna jęczmienia i części koncentratu białkowego KBC 
kiszonką z buraków cukrowych z dodatkami nie wpłynęło na tempo 
wzrostu i wykorzystanie dawek pokarmowych przez jagnięta , a jed
nocześnie pozwoliło 'na obniżenie zużycia pasz treściwych ogółem o 
22%. 

4. Zastosowanie buraków cukrowych w postaci naturalnej lub zakiszo
nej z dodatkami w żywieniu owiec - matek karmiących jagnięta nie 
wpłynęło ujemnie na ich mleczność, przyrosty masy ciała owiec do
rosłych, natomiast pociągnęło za sobą mniejsze zużycie pasz treści
wych o 22-23% przy eliminacji ziarna jęczmienia 
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Streszczenie 

Badania miały na celu sprawdzenie możliwości stosowania w żywieniu 

owiec buraków cukrowych w postaci naturalnej lub zakiszonej, zamiast ziarna 
zbóż. 

Buraki cukrowe (81 % ) zakiszone z dodatkiem plew pszennych (9%) i po
ekstrakcyjnej śruty rzepakowej (10%) zawierały średnio 27,8% suchej masy, 4,7% 
białka ogólnego i 1,38 MJ energii netto. Badania przeprowadzano na jagniętach 
(tryczki i maciorki, łącznie 124 szt.) rasy merynos w wieku od 100 do 180 dnia 
życia oraz na owcach matkach rasy merynos karmiących jagnięta (łącznie 147 szt.). 

W doświadczeniu na jagniętach między grupami nie zaobserwowano zasad
niczych różnic w pobieraniu paszy i składników pokarmowych oraz w przyrostach 
masy ciała: grupa I kontrolna - 177 g, II doświadczalna - 160 g. W żywieniu 
matek wprowadzenie buraków cukrowych w postaci naturalnej lub kiszonki nie 
wpłynęło na kształtowanie się ich masy ciała (I grupa kontrolna - 58,2, II - doś

wiadczalna 57,1 kg), produkcję mleka (I - 0,86, II - 0,93 kg/dzień/szt.) i przyrosty 
masy miotu karmionych jagniąt (I - 21,9, II - 20,3 kg). 

Ogólnie stwierdzono, że zastosowanie buraków cukrowych w postaci na
turalnej i kiszonej nie wpływa ujemnie na stan zdrowotny owiec, a pozwala na 
oszczędność pasz treściwych ( ogółem o 22-23%) przy eliminacji ziarna jęczmie
nia. 

POSSIBILITIES OF USING SUGAR BEETS IN FEEDING SHEEP 

Tadeusz Pakulski, Maciej Osikowski 
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Summary 

The studies aimed at checking the possibility of using sugar beets, either in 
natura! form or as silage, instead of grain in sheep diets. 

Ensiled mixture of sugar beets (81 % ), wheat husk (9%) and rape seed oil 
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meal (10%) contained on average 27.8% dry matter, 4.7% crude protein and 
1.38 MJ net energy. The studies were carried out on Merino lambs (124 rams 
and ewes altogether) of the age from 100 to 180 days and on Merino ewes (147 
altogether) suckling the lambs. 

No essential differences were observed between the groups as far as the 
consumption of fodder and nutrients is concerned, as well as in body weight 
gains: 177 g in gro up I (the control one) and 160 g in experimental gro up II . The 
introduction of the sugar beets, either natural or ensiled, did not affect the body 
weight (group I - 58.2, group II - 57.1 kg), the milk yield (I - 0.86, II - 0.93 
kg/day/ewe) and the weight gains of litter lambs (I - 21.9, II - 20.3 kg) . 

Generally it was observed that the use of sugar beets, either natura! or 
ensiled, did not affect the condition of sheep in any negative way and allowed to 
economize the concentrate fodder (by 22-23% in total) due to elimination of 
barley grain from the diets. 
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