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Wstęp 

W żywieniu krów na trwałych użytkach zielonych, które dostarczają 
pasz objetościowych o dużej zawartości białka, niezbędne jest dokarmianie 
paszami o wysokiej wartości energetycznej, np. kiszonką z kukurydzy 
[KNOTEK i in. 1990]. Ponieważ uprawa kukurydzy na terenach górskich jest 
ryzykiem, zaleca się dokarmianie kiszonką z podsuszonej życicy wielokwia
towej [SEDLIAK 1997; GOLECKY 1997]. 

Przy żywieniu opartym na sianokiszonce z życicy wielokwiatowej 
skarmianej do woli, przy różnym dodatku śruty zbożowej (3,6 lub 9,0 kg/
dzień/sztukę), stwierdzono wysokie pobranie suchej masy, średnio na po
ziomie 12,0 kg [ASTON i in. 1994]. Wyższe pobranie suchej masy w siano
kiszonce z życicy na poziomie 14,6 kg przy wydajności 23,4 kg mleka o 
standardowej zawartości 4% tłuszczu (FCM) stwierdzili WILMAN i WILIAMS 

[1993]. 
Ze względu na niewielką liczbę badań nad wykorzystaniem sianoki

szonki z życicy w różnych stadiach laktacji krów, podjęto doświadczenie 
na ten temat. 

Celem badań było określenie wpływu żywienia kiszonką z podsuszo
nej runi łąkowej lub kiszonką z podsuszonej życicy rocznej odmiany Jo
vita, jako jedynej paszy objętościowej w dawce, na pobranie suchej masy, 
strawność składników pokarmowych dawek, produkcję mleka i jego skład 
chemiczny i parametry technologiczne. 
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Materiał i metodyka 

Materiałem doświadczalnym były kiszonki z podsuszonej runi łąko
wej i podsuszonej życicy wielokwiatowej odmiany Jovita . Każda kiszonka 
była testowana na 10 krowach przez 365 dni. Dobór krów do poszczegól
nych grup żywieniowych dokonano w oparciu o następujące kryteria: 

rasa 
masa ciała 
laktacja 
stan fizjologiczny 
różnica w wydajności mleka 
na dzień i sztukę między grupami 
różnica w zawartości tłuszczu w mleku 

- słowecka pstrokata, 
- 580-600 kg, 
-3-4, 
- 50-60 dni po ocieleniu, 

- ± 1,0 kg FCM, 
- ± 0,15%. 

Utworzono dwie grupy żywieniowe, które otrzymały następujące 
dawki pokarmowe (tab. 1): 

grupa I - kiszonka z podsuszonej runi łąkowej skarmiana do woli + 
mieszanka uzupełniająca granulowana + mieszanka paszy 
treściwej w ilości 0,45 kg na 1 kg FCM powyżej wydaności 
10 kg na dzień i sztukę; 

grupa II - kiszonka z podsuszonej życicy rocznej skarmiana do woli + 
pasza treściwa w ilości 0,45 kg na 1 kg FCM powyżej wydaj
ności 10 kg na dzień i sztukę . 

Mieszanka uzupełniająca w postaci granulowanej, składała się ze śrut 
zbożowych, słomy, fosforanu sodu i soli (NaCl), mieszanka treściwa za
wierała 80% śruty zbożowej i 20% suszu z lucerny. 

Pasze podawano dwa razy dziennie indywidualnie dla każdej krowy. 
Niedojady zbierano, ważono i oznaczano suchą masę. Strawność składni
ków pokarmowych dawek oznaczono metodą bilansową w 3, 6 i 9 miesią
cu laktacji. 

W mleku oznaczano zawartość tłuszczu, N niebiałkowego, N mocz
nika, liczbę jodową, test jogurtowy, wydajność kazeiny, białko serwatkowe, 
aktywność fermentacyjną i komórki somatyczne. 

Analizy wykonano według norm państwowych obowiązujących na 
Słowacji. 

Wyniki i dyskusja 

Skład dawki pokarmowej i pobranie suchej masy za okres 10 miesię
cy laktacji oraz w 1 i 2 miesiącu zasuszenia podano w tabeli 1. Z danych 
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tych wynika, że pobranie suchej masy w dawce z I-ej grupy żywieniowej 
wynosiło 15,6 kg, co stanowiło 2,6% masy ciała. W grupie II-ej pobranie 
suchej masy było niższe i wynosiło 15 kg, co stanowiło 2,4% masy ciała. 
W okresie zasuszania spadło pobranie suchej masy w obu grupach. W 
grupie pierwszej wynosiło ono 12,65 kg, zaś w drugiej 11, 74 kg w drugim 
miesiącu zasuszania. Stanowi to odpowiednio 2,1 i 1,96% masy ciała. Wy
niki te są zgodne z uzyskanymi we wcześniejszych badaniach [KNOTEK, 

ŻILAKOVA 1982; KNOTEK 1983]. 

Tabela 1; Table 1 

Średnia dawka pokarmowa i pobranie suchej masy 
Mean feeding ration and mean DM consumption 

Grupa żywieniowa I Grupa żywieniowa II 
Feeding group I Feeding group II 

za IO w 1 mie- w 2 mie- za 10 mie- w I mie- w2 mie-
Wyszczególnienie 

miesięcy siącu zasu- siącu za- sięcy lak- siącu za- siącu za. 
Specification laktacji szania suszania tacji suszania suszania 

for IO in 1st in 2nd for IO mo- in 1st in 2nd 
months of month of month of nths of month of month of 
Iacta lion drying drying lactation drying drying 

Sucha masa w kiszon-
kach 

445 552 551 405 405 405 
Dry matter in silage 
(g/kg) 

Średnia dawka; Average feeding ration (kg) 

Kiszonka podsuszona 
26,0 20,0 19,7 29,7 27,3 24,5 

Wilted silage 

Mieszanka uzupełniają-
ca 2,0 2,0 2,0 - - -
Grain supplement 

Pasza treściwa 
2,4 3,2 2,0 2,0 

Concentrate mixture 
- -

Średnie dzienne pobranie suchej masy; Average daily DM intake (kg) 

Kiszonka podsuszona 
11,58 11,05 10,85 12,05 l l,07 9,94 

Wilted silage 

Mieszanka uzupełniają-
ca + pasza treściwa 

4,05 1,8 1,8 2,94 1,8 1,8 
Grain supplement + 
concentrate mixture 

Razem; Total 15,63 12,85 12,65 14,99 12,87 11,74 
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Nie stwierdzono istotnych różnic w pobraniu suchej masy między 
badanymi kiszonkami. Średnie dzienne pobranie suchej masy z kiszonek 
za okres laktacji przedstawiał się następująco: 11,58 kg z porostu łąkowe
go i 12, 05 kg z życicy rocznej. 

Strawność składników pokarmowych poszczególnych dawek przedsta
wiono w tabeli 2. Podobne wyniki dla dawek z kiszonką z życicy wielo
kwiatowej uzyskali DEMARQUILLY i ANDRETEU [1992]. Strawność masy 
organicznej na poziomie 65% uważana jest za dość wysoką. 

Grupa 
żywie. 

niowa 
Feeding 
group 

I-sza 

1st 

II•ga 
llnd 

Tabela 2; Table 2 

Strawność składników pokarmowych dawek 
Digestibility of feeding ration nutrients 

Strawność w 3, 6 i 9 miesiącu laktacji 
Digestibility in 3rd, 6th and 9th months of lactation (%) 

Bezazotowe Masa 
Sucha masa Białko surowe Włókno surowe 

wyciągowe organiczna 
Dry matter Crude protein Crude fibre 

N.free extract Organie matter 

3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 

59,9 60,1 61 , 1 57,3 55,9 51,3 62,0 59,3 71,7 64,7 65,5 61,2 60,1 61,7 63,2 

64,l 65,3 66,6 65,0 66,2 68,6 66,0 67,4 69,2 69,5 70,3 71,9 67,5 68,2 70,3 

Wyniki produkcji mleka zestawiono w tabeli 3. Dane te wskazują, że 
średnia dobowa wydajność od krowy z I-ej grupy żywieniowej za okres 
305 dni laktacji wynosiła 13,31 kg FCM, zaś z II-ej grupy - 16,65 kg 
FCM. Wydajność od krowy za laktacje 305 dniową wynosiła 4062 kg FCM 
w grupie I-ej, natomiast 5082 kg FCM w grupie II. 

Należy podkreślić, że pobranie paszy treściwej (łącznie mieszanki 
treściwej i granulowej mieszanki uzupełniającej) wynosiło 1101,9 kg w 
grupie I-ej i 918,0 kg w grupie II-ej. Zużycie paszy treściwej na produkcję 
1 kg FCM wynosiło 0,272 kg w grupie I-ej i 0,181 kg w grupie II-ej. Wy
niki wskazują, że żywienie kiszonką z podsuszonej życicy rocznej było bar
dziej efektywne w porównaniu z kiszonką z porostu łąkowego. 

Przeprowadzone badania nad jakością i przydatnością technologicz
ną mleka, zestawiono w tabeli 4. Dane te wykazały, że mleko od krów z 
II-ej grupy żywieniowej wykazywało lepsze parametry. 
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Tabela 3; Table 3 

Produkcja mleka (FCM) w okresie laktacji 
Production of FCM over the lactation period 

Grupa I; Group I Grupa Il; Group II 
Miesiąc Kiszonka z łąki trwałej Kiszonka z Lolium multiflornm 
laktacji Silage of permanent meadow Silage of Loliwn multiflornm 

Month of kgFCM kgFCM kgFCM kgFCM 
lactation dziennie m1es1ęcznie dziennie miesięcznie 

daily kg FCM kg FCM/month daily kg FCM kg FCM/month 

1 21,6 669,6 22,9 710,8 
2 18,8 565,6 20,7 621,9 
3 18,8 582,8 20,7 641,7 
4 16,6 498,0 20,3 609,6 
5 14,4 446,4 19,8 615,3 
6 12,8 384,0 17,9 537,9 
7 11,3 350,3 15,0 466,5 
8 9,5 285,2 12,7 379,5 
9 6,5 201,0 9,8 304,1 
10 2,6 79,1 6,5 195,3 

Razem; Total 13,31 4062,0 16,65 5081 ,9 

Tabela 4; Table 4 

Chemiczne i technologiczne parametry mleka (średnia za laktację) 
Chemical and technological parameters of milk (mean over Iactation) 

Grupa żywieniowa I 
Grupa żywieniowa II Fe-

Feeding group I 
eding group II 

Składnik Kiszonka z Lolium mul-
Parameter 

Kiszonka z łąki trwałej 
tiflorum 

Silage of perament 
Silage of Lolium mul-

meadow tiflorum 

N - niebiałkowy mg/lO0ml 46,5 44,3 
Non protein nitrogen 

N - mocznika mg/l00ml 10,0 8,8 
Urea nitrogen 

Liczba jodowa; Jodinc number 30,9 27,2 

Test jogurtowy; Yogurt test SH 31,9 35,1 

Wydajność kazeiny; Casein (g/kg) 25,3 27,2 

Białko w serwatce 7,1 6,5 
Whey protein (g/kg) 

Test fermentacyjny 1,7 1,4 
Fcrmenting test 

Komórki somatyczne 346800 186400 
Somatic cells in (kg) 
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Wnioski 

1. Wyższym pobraniem suchej masy cechowała się dawka pokarmowa z 
I-ej grupy żywieniowej. 

2. Składniki pokarmowe dawek z kiszonką z życicy wielokwiatowej były 
lepiej trawione niż z kiszonką z trwałego porostu łąkowego. 

3. Krowy żywione dawką pokarmową z udziałem kiszonki z życicy wie
lokwiatowej wyprodukowały o około 1000 1 mleka więcej, za 305 dni 
laktacji, niż żywione dawką z udziałem koszonki z trwałych użytków 
zielonych. 

4. Mleko od krów żywionych dawkami z udziałem kiszonki z życicy wie
lokwiatowej cechowało się lepszymi parametrami technologicznymi. 
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Słowa kluczowe: kiszonka, krowa, żywienie, jakość mleka 

Streszczenie 

W żywieniu krów stosowano dawki pokarmowe, które różniły się rodzajem 
kiszonki. Jedna grupa otrzymywała kiszonkę sporządzoną z podsuszonej runi łą
kowej, zaś druga grupa z podsuszonej życicy wielokwiatowej . Kiszonki skarmiano 
do woli. W obu grupach podawano paszę uzupełniającą granulowaną, składającą 
się ze śrut zbożowych, słomy , fosforanu sodu i soli. Grupa pieiwsza otrzymywała 
dodatek mieszanki zbożowej celem wyrównania ilości białka i energii. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że pobranie suchej masy przez krowy 
w obu grupach było zbliżone. Krowy żywione dawką z udziałem kiszonki z życicy 
wielokwiatowej wyprodukowały o około 1000 1 mleka więcej za 305 dni laktacji, 
niż żywione dawką z udziałem kiszonki z trwałych użytków zielonych. Mleko od 
krów żywione dawkami z udziałem kiszonki z życicy cechowało się lepszymi para
metrami technologicznymi. 
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Summary 

The diets for dairy cows were based on different silages fed ad libitum. 
Cows in the first group were fed with the silage of wilted meadow herbage, while 
the other group was given wilted Italian ryegrass silage. The rations in both gro
ups were supplemented with pelleted concentrates consisted of the ground cereal 
grain, straw, sodium phosphate and salt. The diets in the first group were supple
mented with cereal grain mixture to compensate the levels of protein and energy. 

The results showed that dry matter intake by the cows was similar in both 
groups. The cows fed the diets based on Italian ryegrass produced during 305 
day lactation period about 1000 1 milk more than the cows fed the meadow her
bage silage. Also technological parameters of milk quality were better in the 
group fed Italian ryegrass silage. 
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