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Wstęp 

Białko nasion łubinu ulega szybko degradacji w żwaczu, co powoduje 
słabe jego wykorzystanie. Jednym ze sposobów obniżenia rozkładu białka 
łubinu jest poddanie nasion procesowi ekstruzji. Dodatkową korzyścią 
płynącą z ekstrudowania pasz zawierających łatwo rozpuszczalne białko 
jest, poza ograniczeniem rozmiarów jego degradacji w żwaczu, wzrost rze
czywistej strawności białka w jelicie cienkim [CRos i wsp. 1991; KIBELOLAUD 

i wsp. 1993]. 
Celem doświadczenia było sprawdzenie czy ekstruzja nasion łubinu 

poprawi wykorzystanie białka przez rosnące jagnięta . 

Materiał i metody 

Tryczki merynosa polskiego w wieku ok. 85 dni i masie ciała ok. 18 
kg, podzielono na 3 grupy po 6 sztuk. W skład dawki pokarmowej, zawie
rającej 14% białka ogólnego (BO) i 11 % włókna surowego w suchej 
masie wchodziło : całe ziarno jęczmienia jarego - 66%, wysłodki buraczane 
- 14% i sieczka z siana łąkowego - 10%. Uzupełnieniem dawki (ok. 25% 
BO dawki) była poekstrakcyjna śruta rzepakowa (grupa „R"), całe nasio
na łubinu żółtego odmiany Juno (grupa ,,~'), ekstruderat łubinowy grupa 
„E"). Ekstruderat przygotowano ze śrut: jęczmiennej (50%) i łubinowej 
odmiany Juno (50%) przy temperaturze ekstruzji 160°C. Pasze podawano 
dwa razy dziennie, normując dzienną dawkę suchej masy wg masy ciała 
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(MC) jagniąt zgodnie z równaniem, sucha masa(kgJ=(41,9 x MC(kg)- 217,6) 
x 0,0011. We wszystkich grupach stosowano dodatek Polfamiksu O i Mi
krofosu. Zwierzęta utrzymywano na ściółce z trocin, zapewniając im stały 
dostęp do wody i lizawek solnych. 

Degradację białka pasz w żwaczu oznaczono wg MEHREZA i 0RSKOVA 

[1977]. Efektywny rozkład białka w żwaczu przy k0.06 obliczono wg 
0RSKOVA i McDONALDA [1979]. Strawność jelitową białka nie rozłożonego 
w żwaczu określono wg HVELPLUNDA i wsp. [1992] metodą woreczków mo
bilnych. Analizy pasz, kału i moczu wykonano metodami konwencjonal
nymi, allantoinę - metodą chromatografii cieczowej HPLC. Oznaczono 
średni dzienny przyrost MC, wykorzystanie suchej masy i BO w ciągu 100 
dni tuczu, a także bilans azotu i zawartość allantoiny w moczu stosując 
6-cio dobową kolekcję kału i moczu. Zwierzęta w klatkach bilansowych 
miały założone worki do kolekcji kału i umożliwiające kolekcję nie zanie
czyszczonego moczu - urynały. 

Wyniki i dyskusja 

Proces ekstruzji mieszanki łubinowo-jęczmiennej spowodował 
zmniejszenie efektywnego rozkładu białka w żwaczu do 0,64 w porówna
niu z nasionami łubinu (0,85) i ziarnem jęczmienia (0,75), a także mieszan
ki przygotowanej do ekstruzji (0,80) ( tab. 1 ). 

Tabela 1; Table 1 

Rozkład w żwaczu i strawność w jelicie nierozłożonego w żwaczu białka 
pasz użytych do ekstruzji (g/kg suchej masy) 

Effective degradability of crude protein and intestinal digestibility 
rumen undegraded protein from orginal and extruded feeds (g/kg DM) 

Jeczmień Łubin 
Mieszanka Ekstruderat 

Wskaźnik 'Polo'; 'Juno'; 
(jęczmień 50% 

z mieszanki 
Indices Barley Lupine 

+łubin 50%) 
Extruded Mixture Bar-

'Polo' 'Juno' 
ley +Lupin 

mixture 

Białko ogólne; Total protein 117 425 271 270 
r; deg 0,75 0,85 0,80 0,64 
sjp; dsi 0,83 0,59 0,71 0,71 
Rozłożone w żwaczu 88 360 224 173 
Degraded in rumen 
Strawione w jelicie 24 39 31 69 
Digested in intestine 
BTJN; PDIN 76 245 161 170 
BTJE; PDIE 100 112 106 144 



WYKORZYSTANIE EKSTRUDERATU ... 441 

Ekstruzja spowodowała zmniejszenie do ok. 77% ilości rozkładanego 
w żwaczu białka w stosunku do rozkładanego z mieszanki nie ekstrudowa
nej (224 vs 173 g/kg suchej masy). Ilość strawionego białka w jelicie cien
kim po ekstruzji podwoiła się z 31 do 69 g/kg suchej masy (tab. 1). Wyni
ki te są zbliżone do danych KlBELOLAUD i wsp. [1993] oraz CROS i wsp. 
[1991 ], którzy stwierdzili zmniejszenie degradacji białka w żwaczu po 
ekstruzji nasion łubinu białego w temperaturze od 110 do 195°C. Wzrost 
temperatury ekstruzji poprawił strawność jelitową białka ekstruderatu 
oraz wartość białkową BTJN od 10 do 32%, a BTJE 57 do 194% [CRos i 
wsp. 1991 ]. W naszym doświadczeniu wzrost wartości BTJN wynosił 6%, 
zaś BTJE 36%. 

W tabeli 2 przedstawiono udział suchej masy pasz w suchej masie 
pobranej dawki pokarmowej oraz standardowe odchylenia wynikające z 
różnic w pobieraniu pasz przez poszczególne zwierzęta. 

Tabela 2; Table 2 

Skład (%) i wartość pokarmowa suchej masy pobranej dawki 
Composition and nutritive value of consumed ration DM 

Wyszczególnienie Grupa; Group 

Specification ,,R" ,,E' 

Ziarno jęczmienia; Barley 66,1 ± 1,1 65,8±0,6 
Suszone wysłodki buraczane 13,8±0,3 13,7±0,1 
Dried sugar beet pulp 
Poekstrakcyjna śruta rzepakowa 9,8±0,3 -
Rapeseed oil meal 
Nasiona łubinu; Lupine seeds - 9,7±0,1 
Ekstruderat łubinowa-jęczmienny - -
Barley-lupine extruded 
Siano łąkowe, sieczka; Meadow hay, chopped 10,3±1,7 10,7±0,8 
BTJN; PDIN 89 90 
BTJE; PDIE 105 102 
JPŻ; UFY 1,09 1,11 
Udział białka dodatku w białku dawki 25,8±1,2 28,5±0,2 
Proportion of supplement CP in consumed ra-
tio CP(%) 

,,E" 

64,7±0,8 
13,6±0,2 

-

-
11,7±0,1 

9,9±1,1 
85 
106 
1,11 

23,8±0,3 

Jagnięta grupy „E" przyrastały lepiej niż jagnięta grupy ,,~' (234 vs 
186 g, P<0,05). Przyrosty jagniąt grupy „R" (199 g) nie różniły się istot
nie od pozostałych (SEM=l3,8) (tab. 3). Przy podobnej zawartości białka 
ogólnego (140-145g w suchej masie) w pobranych dawkach, przyrosty masy 
ciała jagniąt były odwrotnie proporcjonalne do ilości rozkładanego białka w 
żwaczu i wynosiły 234, 199 i 186 g (rozkład białka w żwaczu: 87, 93 i 103 
g/kg suchej masy) w grupach „E", ,,R" i „e, odpowiednio (tab. 3). 
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Tabela 3; Table 3 

Zawartość białka w suchej masie dawki, je150 rozkład i strawność jelitowa 
oraz wyniki tuczu Jagniąt 

Crude protein in DM of ration, ruminal disapperance, ileal digestibility 
of rumen undegraded protein and fattening performance of lambs 

Wyszczególnienie Grupa; Group 
Specification ,,R" ,, ł.'.' ,,E" 

Białko ogólne w dawce; Total protein in ration (g) 140 145 143 
Białko rozłożone w żwaczu; Protein degraded in the rumen (g) 93 103 87 
Białko strawione w jelicie; Protein digested in small intestine (g) 34 30 33 
Masa ciała początkowa; Initial body weight (kg) 18,1 18,1 18,1 
Masa ciała końcowa; Finał body weight (kg) 38,1 36,8 41,0 
J?ni tuczu; Fattening period (days) 101 101 98 
Sredni dzienny przyrost; Average daily gain (g) 199 ah 186 a 234 h 

ab - P<0,05 

Wykorzystanie paszy wynosiło od 4,2 do 5,0 kg suchej masy i od 555 
do 729 g BO/kg przyrostu w grupach „E" i ,,~', odpowiednio (P>0,05) 
(tab. 4). Podobne wyniki uzyskał SANSON [1992] - przy skarmianiu ekstru
deratu mączki sojowej. 

Tabela 4; Table 4 

Wykorzystanie paszy 
Feed conversion ratio 

Wyszczególnienie Grupa; Group 

Specification ,,R" 
" 

ł.'.' 
" 
E" 

Sucha masa; DM (kg/kg) 4,5±0,65 5,0± 1,04 4,2±0,26 
Białko ogólne; Total protein (g/kg) 632±85 729±149 555±34 

Bilans N (5,1-7,0 g/dobę, SEM=0,81) i zawartość allantoiny w 
moczu (5,2-6,4 mmoli/dobę, SEM=0,54) nie różniły się istotnie między 
grupami (tab, 5). 

Tabela 5; Table 5 

Bilansu azotu i zawartość allantoiny w moczu 
Nitrogen ballance and allantoine content in urine 

Wyszczególnienie Grupa; Group 

S11ecification ,,R" ,,E' 

Bilans N (gldobę); Ballance N (glday) 5,1±1,9 5,5±1,6 
Allantoina (mmol/dobę); Allantoine (mmol/day) 6,3 5,2 

,,E" 

7,0±1,9 
6,4 
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Wnioski 

Stwierdzono, że proces ekstruzji nasion łubinu żółtego wpłynął na 
zmniejszenie tempa degradacji białka w żwaczu. 

Zastąpienie nasion ekstruderatem spowodowało zwiększenie tempa 
wzrostu i lepsze wykorzystanie paszy. 
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Słowa kluczowe: tucz jagniąt, nasiona łubinu, ekstruzja 

Streszczenie 

Tryczki o masie ciała ok. 18 kg żywiono dawką zawierającą 14% białka 
ogólnego (BO w suchej masie), z którego ok. 25% stanowiło białko poekstrakcyj
nej śruty rzepakowej - grupa „R" nasion łubinu żółtego - grupa „e' lub ekstru
deratu łubinowo-jt;czmiennego - grupa „E". 

Proces ekstruzji nasion łubinu żółtego wpłynął na zmniejszenie tempa de
gradacji białka w żwaczu. Jagnięta grupy „E" przyrastały lepiej niż jagnięta grupy 
„I:.:' (234 vs 186 g, P<0,05). Przyrosty jagniąt grupy „R" (199 g) nie różniły się 
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istotnie od pozostałych (SEM=l3,8). Wykorzystanie paszy wynosiło od 4,2 do 5,0 
kg suchej masy i od 555 do 729 g BO/kg przyrostu w grupach „E" i „e, odpo
wiednio (P>0,05). Strawność składników pokarmowych, bilans N (5,1-7,0 g/dobę, 
SEM=0,81) i zawartość allantoiny w moczu (5,2-6,4 mmoli/dobę, SEM=0,54) 
nie różniły się istotnie między grupami. 

USE OF LUPINE-BARLEY EXTRUDATE IN FATTENING 
OF POLISH MERINO LAMBS 
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Summary 

Young rams of body weights about 18 kg were fed a ration containing 14% 
crude protein (CP in DM), of which about 25% was rapeseed oilmeal protein 
(Group „R"), yellow lupine seeds (Group „t.:'), or lupine-barley extrudate pro
tein (Group „E"). 

Extrusion of yellow lupine led to a decrease in rate of protein degradation 
in the rumen, Group „E" lambs showed better daily weight gains than Group 
„e lambs (234 vs. 186 g, P<0.05). The gains of Group „R" lambs (199 g) did 
not differ significantly from the others (SEM= 13.8). Feed conversion ratio ran
ged from 4.2 to 5.0 kg DM and from 555 to 729 g CP/kg weight gain in Groups 
„E" and „ł:', respectively (P>0.05). Nutrient digestibility, N balance (5.1-7.0 
g/day, SEM=0.81) and urine allantoin content (5.2-6.4 mmole/day, SEM=0.54) 
did not differ significantly among the groups. 
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