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Wstęp 

Zmniejszenie opłacalności produkcji zwierzęcej zmusza do szerszego 
stosowania w żywieniu bydła tanich pasz gospodarskich, np. słomy. 
Ograniczone wykorzystanie słomy w żywieniu przeżuwaczy jest spowodo
wane niską strawnością i smakowitością. Od wielu lat trwają badania nad 
opracowaniem taniej, prostej i bezpiecznej metody podwyższania wartości 
pokarmowej słomy. Do najpopularniejszych metod należy ługowanie 

[HORTON 1982), kiszenie [PREŚ 1979), drożdżowanie i amoniakowanie [POT

KAŃSKI, NOWAK 1994). 
Opracowane dotychczas tzw. mokre metody zwiększania wartości 

pokarmowej z wykorzystaniem ługu wapniowego, sodowego lub wody 
amoniakalnej są pracochłonne i trudne technicznie ze względu na koniecz
ność stosowania żrących roztworów chemicznych [BARANOWSKI 1988]. 

Amoniakowanie słomy metodą „norweską" z wykorzystaniem gazo
wego amoniaku jest dość łatwe w wykonaniu. Amoniakowanie pod folią 
jest powszechnie stosowane w krajach skandynawskich, szczególnie w Da
nii, gdzie w roku 1983 tą metodą uszlachetniono 350.000 t słomy [ANDER

SEN i in. 1989). 

Materiał i metody 

W badaniach wykorzystano słomy o niskiej wartości pokarmowej: 
żytnią i pszenną ozimą. Przeprowadzono amoniakowanie słomy metodą 
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,,norweską", pod folią o wymiarach 33x12 m w 11 pryzmach. Do amonia
kownia przeznaczono słomę sprasowaną w okrągłe baloty. W zależności 
od stopnia sprasowania w jednej pryzmie znajdowało się od 12-14 ton 
słomy. Pierwsza warstwa składała się z dwóch, a druga warstwa z jednego 
rzędu okrągłych balotów. 

Amoniakowanie przeprowadzono wykorzystując dyszę opracowaną w 
Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej AR w Poznaniu. Ba
dano wpływ różnych poziomów dodatku amoniaku: tradycyjny - 3,0 
kg/100 kg słomy (7 pryzm) i podwyższony o 50% - 4,5 kg/100 kg słomy ( 4 
pryzmy), na zawartość związków azotowych (Nx6,25) i wartość pokarmo
wą słomy żytniej i pszennej ozimej. Z każdej pryzmy pobierano trzy pró-

. by, dwie z końcowych części pryzmy oraz jedną z części środkowej. War
tość energetyczną testowanych słom ( JPM) wyliczono według INRA z 
wykorzystaniem programu INWAR. Przedmiotem badań było również 

określenie optymalnego czasu amoniakowania w miesiącach jesienno-zi
mowych (listopad - styczeń) przy średniej dobowej temperaturze nie prze
kraczającej 8°C. Dodatkowo badano stabilność związania azotu ze słomą. 
W tym celu po 24 godzinach oraz 14 i 28 dniach po otwarciu zbiornika 
pobrano próby i oznaczono zawartość białka ogólnego. Test smakowitości 
przeprowadzono na 20 jałówkach o średniej masie 260 kg. W pierwszej 
części testu A, który trwał 7 dni zwierzęta miały możliwość dowolnego 
wyboru słomy pszennej amoniakowanej lub surowej, druga cześć testu B 
składała się z dwóch okresów trwających 10 dni każdy, podawano w nim 
tylko jeden rodzaj słomy, najpierw amoniakowaną, później surową. W 
skład dawek pokarmowych, oprócz badanych pasz, weszły w obu testach: 
kiszonka z kukurydzy, którą podawano w ilości 8 kg/szt. i mieszanka 
treściwa produkcyjna - skarmiana w ilości 0,5 kglszt./dzień. 

Wyniki i ich omówienie 

Skład chemiczny słomy pszennej i żytniej w zależności od ilości zas
tosowanego amoniaku przedstawiono w tabeli 1. Stosując standardową 
dawkę amoniaku (3,0 kg/100 kg słomy) i 8 tygodniowy czas amoniakowa
nia zawartość białka ogólnego wzrosła w słomie pszennej z 37 glkg suchej 
masy do 83 g/kg suchej masy, natomiast w słomie żytniej z 34 do 81 g/kg 
suchej masy. Podobne wyniki uzyskali 0 'SHEA i in. [1981] oraz LAWLOR i in. 
[1981], natomiast KINAL i in. [1988] w warunkach laboratoryjnych uzyskali 
wzrost zawartości białka z 3,63% do 20,74%. Zwiększenie ilości stosowa
nego amoniaku z 3,0 do 4,5 kg/100 kg słomy zwiększyło zawartość związ
ków azotowych tylko o 5-7 g/kg suchej masy, różnice nie były statystycznie 
istotne. 
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Tabela 1; Table 1 

Wpływ zróżnicowanych dawek amoniaku na wartość pokarmową słomy 
( czas amoniakowania 8 tygodni) 

Effect of different ammonia dose on nutritive value of straw 
(time of treatment 8 weeks) 

Dawka amoniaku kg/100 kg słomy 
Wyszczególnienie Ammonia dose kg/100 kg straw 

Specification 
o 3,0 4,5 

Słoma pszenna; Wheat straw 

Nx6,25 g·kg-1 suchej masy 
36,7 a 82,8 b 87,8 b 

Nx6.25 g·kg-1 dry matter 

JPM kg-1 suchej masy 
0,40 a 0,60 b 0,61 b 

UFL kg-1 dry matter 

Słoma żytnia; Rye straw 

Nx6,25 g·kg-1 suchej masy 
34,2 a 80,6 b 87,3 b 

Nx6.25 g·kg-1 dry matter 

JPM kg-1 suchej masy 
0,38 a 0,59 b 0,60 b 

UFL kg-1 dry matter 

JPM - jednostka paszowa produkcji mleka; UFL - Feed Unit for lactation 

a, b - wartości oznaczone tymi samymi literami nie różnią się istotnie przy 
P:s0,05; means followed by the same letters do not differ significantly at 
P:s0.05 

Amoniak przenikający do komórek słomy reaguje z zawartą w nich 
wodą tworząc ług amonowy, który rozrywa wiązania chemiczne kompleksu 
ligninowo-celulozowego ścian komórkowych, umożliwiając lepszą penetra
cję wnętrza komórki przez drobnoustroje żwacza, przez co podwyższa 
strawność [BARANOWSKI 1988]. Natomiast SEIDLER [1988] twierdzi, że trak
towanie słomy amoniakiem zwiększa ilość amorficznej celulozy, którą ce
chuje większa strawność. Badania przeprowadzone na owcach [POTKAŃSKI, 
NOWAK 1994] wykazały istotne podwyższenie strawności słomy amoniako
wanej, podobnie jak w doświadczeniu KOWALCZYKA [1994), który zaobser
wował wzrost strawności masy organicznej słomy jęczmiennej o 9-13%. 
COTTYN i in. [1989] zanotował wzrost strawności suchej masy w wyniku 
zastosowania 3% amoniaku u owiec o 14%, a u krów o 12,6%, natomiast 
strawność włókna odpowiednio: owce o 18%, krowy o 14,5%. Zwiększenie 
zawartości azotu i podniesienie strawności wpłynęło istotnie na podwyż-
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szenie średnio o 50% wartości energetycznej słomy amoniakowanej, która 
osiągnęła poziom zbliżony do wartości energetycznej siana łąkowego. W 
badaniach POTKAŃSKIEGO i NOWAKA (1994) zastąpienie siana łąkowego 
słomą amoniakowaną nie miało wpływu na wyniki produkcyjne, natomiast 
w porównaniu ze słomą niepreparowaną, słoma amoniakowana pozwoliła 
zaoszczędzić 0,5 kg mieszanki treściwej szt./dzień. Słoma amoniakowana 
ma potencjalnie szerokie możliwości wykorzystania w żywieniu przeżuwa
czy. Zdaniem ANDERSENA i in. (1989) słoma amoniakowana może stanowić 
w żywieniu jałówek przed zacieleniem 80% suchej masy dawki. 

Kilkuletnie badania CORDESSE i CUESSOUSA [1989] potwierdziły mo
żliwość zastosowania słomy amoniakowanej jako wyłącznej paszy w żywie-

. niu owiec, tylko w okresie ciąży i karmienia jagniąt należy zastosować 
dodatek paszy treściwej o wyższej koncentracji energii i białka. KRISTEN

SEN i ANDERSEN [1980) są zdania, że słoma amoniakowana może znaleźć 
zastosowanie w żywieniu krów w drugiej połowie laktacji. Czas amoniako
wania zależy od temperatury powietrza. Przy średniej temperaturze + l0°C 
amoniakowanie powinno trwać 2 miesiące, natomiast przy temperaturze 
+ 20°C - czas amoniakowania można ograniczyć do około 5 tygodni. W 
związku z tym, że amoniakowanie przeprowadzono w miesiącach jesienno
zimowych, określono wpływ czasu amoniakowania na zawartość białka w 
słomie (tabela 2). Wydłużenie czasu amoniakowania z 8 do 12 tygodni nie 
miało istotnego wpływu na zawartość związków azotowych w słomie 

pszennej i żytniej, podobnie jak w badaniach Lawlora [LAWLOR i in. 1981 ], 
który porównywał amoniakowanie w okresie 30 i 56 dni. 

Tabela 2; Table 2 

Wpłyv,r czasokresu amoniakowania na zawartość Nx6,25 (g·kg-1 s.m.) 
w słomie pszennej i żytniej przy dawce 3,0 kg amoniaku na 100 kg słomy 

Effect of ammonia treatment duration on Nx6.25 content in straw 
(g·kg-1 DM) obtained at concentration 3.0 kg ammonia per 100 kg straw 

Czasokres amoniakowania 
(tygodnie) Słoma pszenna Słoma żytnia 

Time of treatment Wheat straw Rye straw 
(weeks) 

4 82 80 

8 83 83 

W badaniach KRISTENSENA i ANDERSENA [1980], O 'SHEA i in. [1981], 
DRENNANA i in. [1981] amoniakowanie poprawiło smakowitość. W teście 
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A, w którym jałówki miały możliwość wyboru słomy pszennej amoniako
wanej i surowej, stosunek wagowy spożycia słomy preparowanej do suro
wej wyniósł 4:1 (tabela 3). Drugi test potwierdził te wyniki, jałówki pobie
rały średnio o 95% więcej słomy amoniakowanej. Podobnie jak w doś
wiadczeniach MALESA i GASKINSA [1982] straty azotu w słomie amoniako
wanej 4 tygodnie po otwarciu pryzmy nie przekroczyły 10%. Natomiast 
różnica zawartości białka ogólnego pomiędzy 4 i 8 tygodniem po otwarciu 
zbiornika (tabela 4) była minimalna i nie przekroczyła 2%. Niewielki uby
tek azotu w próbach po otwarciu zbiornika wskazuje na trwałe powiązanie 
azotu ze słomą oraz umożliwia długotrwałe przechowywanie nawet w 
złych warunkach atmosferycznych. 

Tabela 3; Table 3 

Średnic dobowe pobranie słomy pszennej surowej i amoniakowanej 
(kg s.m./dzień- 1 ) 

Avcragc daily intakc of raw and ammonia treated wheat straw (kg DM/day-1) 

Test 
Słoma surowa Słoma amoniakowana 

Raw straw Ammonia treated straw 

A 0,41 a 1,68 b 

B 0,92 a 1,79 b 

a, b - wartości oznaczone tymi samymi literami nie rozmą się istotnie przy 
P:50,05; means followed by the same letters do not differ significantly at 
P :5 0.05 

Tabela 4; Table 4 

Zmiany zawartości białka ogólnego (g·kg-1 s.m.) w słomie po otwarciu pryzmy 
( czas amoniakowania 8 tygodni, dawka amoniaku 3,0 kg) 

Changes in crude protein content (g·kg-1 DM) of wheat and rye straw after 
opening the stack (time of ammonia treatment - 8 wecks, ammonia dose 3,0 kg) 

Doby po otwarciu zbiornika Słoma pszenna Słoma żytnia 

Days after opening stack Wheat straw Ryc straw 

1 88 86 

14 80 79 

28 79 78 
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Wnioski 

1. Zwiększenie ilości amoniaku z 3,0 do 4,5 kg/100 kg słomy nie miało 
wpływu na zawartość azotu w słomie pszennej i żytniej. 

2. Wydłużenie czasu amoniakowania w miesiącach jesienno-zimowych 
(przy średniej dobowej temperaturze nie przekraczającej 8°C) nie 
miało wpływu na wartość pokarmową słomy. 

3. Amoniakowanie standardową dawką amoniaku zwiększyło zawartość 
związków azotowych (Nx6,25) w słomie pszennej z 37 g do 83 g/kg 
s.m., a w słomie żytniej z 34 do 81 g/kg s.m. 

4. Amoniakowanie poprawiło smakowitość słomy i spowodowało zwię
kszenie spożycia słomy przez jałówki. 
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Słowa kluczowe : słoma, amoniakowanie, jałówki 

Streszczenie 

Przeprowadzono amoniakowanie słomy pszennej ozimej i żytniej metodą 
norweską pod folią o wymiarach 33x12 m. Nie zaobserwowano istotnego wpływu 
zwiększenia dawki amoniaku z 3,0 do 4,5 kg/100 kg słomy na wartość pokarmową 
słomy. Zastosowanie standardowej ilości amoniaku (3,0 kg na 100 kg słomy), spo
wodowało wzrost zawartości związków azotowych (Nx6,25) w słomie pszennej z 
37 g do 83 g w kilogramie suchej masy, a koncentracji energii o 50%. Wydłuże
nie czasu amoniakowania z 8-12 tygodni (w miesiącach zimowych) nie miało is
totnego wpływu na wartość pokarmową słomy pszennej i żytniej. Amoniakowanie 
wpłynęło korzystnie na poprawę smakowitości, powodując istotny wzrost spożycia 
słomy przez jałówki. 

EFFECT OF AMMONIA DOSE AND TIME OF TREATMENT ON 
THE NUTRITIVE VALUE OF WHEAT AND RYE STRAW 

Włodzimie,z Nowak, Alina Kujawa 
Department of Animal Nutrition, Agricultural University, Poznań 

Key words: ammonia treated straw, heifers, weather condition 

Summary 

Treatment of winter wheat and rye straw with ammonia was applied ac
cording to Norvegian method - in a polyethylene foil covered stack (33x12 m) . 
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Nutritive value of straw was not improved at incerasing level of ammonia from 
3.0 to 4.5 kg per 100 kg straw. 

The use of standard ammonia concentration (3 kg/100 kg straw) resulted in 
an increase of Nx6.25 content from 37 do 83 g per kg dry matter and concen
tration of energy increased by 50%. Prolongation of ammonia treatment duration 
from 8 to 12 weeks (in winter time) did not influence the nutritive value of 
straw. Ammonia treatment resulted in a significant increase of palatability and 
straw intake by the heifers. 
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