
ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH 1998 z. 462: 75-83 

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW WARTOŚCI 
POKARMOWEJ ZIELONKI Z LUCERNY I MIESZANEK 

TRAW W ZALEŻNOŚCI OD SYSTEMU OCENY 

Kazimierz Korman 

Zootechniczny Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, 
Instytut Zootechniki w Krakowie 

Wstęp 

Ustalenie wartości pokarmowej pasz jest ważnym czynnikiem ich 
racjonalnego wykorzystania w produkcji zwierzęcej. W Polsce w ocenie 
pasz dla przeżuwaczy najczęściej stosowany jest system tradycyjny, oparty 
o kellnerowską wartość skrobiową oraz zawartość w paszach białka 

ogólnego i suchej masy. Od niedawna upowszechniany jest także francuski 
system żywienia przeżuwaczy INRA [JARRIGE (red.) 1993]. 

W szeregu badaniach, między innymi KORMANA [1994a, 1994b] oraz 
STRZETELSKIEGO i in. [1996], porównywano wyniki produkcyjne przy usta
laniu, według wyżej wymienionych systemów, zarówno wartości pokarmo
wej pasz, jak i potrzeb zwierząt. Nie jest natomiast w pełni jasne w jakim 
stopniu wymienione uprzednio systemy oceny różnicują wskaźnikową war
tość pokarmową samych pasz. 

Celem podjętych badań było określenie wskaźnikowej zawartości 

energii netto (EN), wartości pokarmowej białka i możliwości spożycia zie
lonki z lucerny i dwóch mieszanek traw przy stosowaniu systemu tradycyj
nego i INRA 1988. 

Materiał i metoda 

W badaniu użyto zielonek II-ego pokosu lucerny - L i dwóch mie
szanek traw: TK z podstawowym udziałem kupkówki pospolitej i TT z 
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udziałem tymotki łąkowej (bez kupkówki) pozyskiwanej w lipcu w latach 
1988 i 1989 w każdym roku w dwóch powtórzeniach. Zawartość podsta
wowych składników pokarmowych w zielonkach oznaczono metodą ween
deńską, współczynniki strawności składników pokarmowych metodą kla
syczną (w każdym powtórzeniu i dla każdego rodzaju zielonki na 5 doros
łych owcach matkach), a dowolne spożycie zielonek oznaczano w okresie 
4 tygodni w każdym powtórzeniu przez 3 owce matki utrzymywane indy
widualnie na podłodze rusztowej. 

Na podstawie oznaczonej w zielonkach zawartości składników po
karmowych oraz ich współczynników strawności wyliczono dla każdej zie
lonki zawartość energii netto (EN) w Mea! - wg systemu wartości skro
biowej energię netto „skrobiową" (Ens) [KELLNER 1908, NEHRING 1959] 
oraz według systemu INRA energię netto bytową (ENh), energię netto dla 
wzrostu i opasu (ENP), energię netto na produkcję mleka (EN1) i energię 
netto na produkcję żywca (ENŻ) [PISULEWSKI 1991; JARRIGE (red.) 1993] . 

Przy ustalaniu zawartości białka strawnego w jelicie (BTJ) uwzględ
niono oznaczoną w zielonkach zawartość białka ogólnego i strawnej subs
tancji organicznej oraz zastosowano równania regresji podane przez YE

RITE i in. (1987], [JARRIGE (red.) 1993] oraz jednakowe dla wszystkich zielo
nek współczynniki rozkładu białka ogólnego w żwaczu (r) w wysokości 
0,73 i strawności rzeczywistej białka paszy nie ulegającego rozkładowi w 
żwaczu (sjp) w wysokości 0,75. 

Odnosząc dowolne spożycie badanych zielonek przez owce matki do 
dowolnego spożycia standardowej paszy przez standardową owcę [ A NTO

NIEWICZ 1991; YERMOREL i in. 1987] ustalono ich przybliżoną wartość wy
pełnieniową (WWm) w jednostkach wartości wypełnieniowej dla owiec 
matek (JWOm). 

Uzyskane wyniki opracowano przy zastosowaniu analizy wariancji 
ostatecznie w układzie dwuczynnikowym (rodzaj zielonek, rok), gdyż nie 
stwierdzono w badanych cechach istotnego zróżnicowania między powtó
rzemam1. 

Wyniki i dyskusja 

Zasadnicze zróżnicowanie w zawartości składników pokarmowych 
oraz strawności substancji organicznej obserwowano w każdym z lat mię
dzy zielonką z lucerny i obu mieszanek z traw (tab. 1 ). Przy podobnych 
współczynnikach strawności białka substancja organiczna zielonki z lucer
ny była trawiona gorzej, średnio o 10,6 jednostek procentowych, niż zielo
nek z mieszanek traw. Oznaczone współczynniki strawności substancji or
ganicznej badanych zielonek były zbliżone do odpowiednich danych tabe
larycznych [NEHRING i in. 1972; JARRIGE (red.) 1993; RYŚ (red.) 1993]. Wyższa 
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strawność zielonki z mieszanek traw niż z lucerny zadecydowała o wyższej 
wskaźnikowej (wyliczonej) zawartości EN zielonki z traw niż z lucerny, 
niezależnie od systemu jej określania (tab. 2). Według systemu wartości 
skrobiowej zielonka z mieszanek traw zawierała w suchej masie więcej EN 
niż zielonka z lucerny -- średnio o 17,1 %, a według systemu INRA na zas
pokojenie potrzeb bytowych (ENb) o 20,1; na wzrost i opas (ENP) o 35,8; 
na potrzeby bytowe i produkcję mleka (EN1) o 18,3 lub produkcję żywca 
(EN;) o 26,6%. 

Tabela 1; Table 1 

Zawartość w zielonkach składników pokarmowych i ich współczynniki strawności 
Nutrient contents in green forages and their digestibility coefficients 

Zielonka (Z) Rok tR) Interakcja 
Składnik pokarmowy Green forage (Z) Year R ZxR 

Nutrient Interac-
L TK TT 1988 1989 tion ZxR 

Zawartość składników pokarmowych; Nutrient contents 

Liczba powtórzeń; Number of 4 4 4 6 6 -replicat10ns 

Sucha masa; Dry matter (g) 268,3 279,6 278,8 287,0 264,2 -

W suchej masie; In dry matter 
(g/kg): 

- białko ogólne; total protein 183,6A 127,3B 134,78 155,3 141,8 -

- tłuszcz surowy; crude fat 32,2 32,5 32,3 33,8 30,8 -

- włókno surowe; crude fibre 243,6 257,8 242,8 252,6 243,6 -

- bezazotowe wyciągowe 431,4B 473,4A N-free extract 483,2A 450,5h 474,8" -

Współczynniki strawności; Digestibility coefficients (%) 

Liczba owiec; Number of 20 20 20 30 30 -sheep 

Białko ogólne; Total protein 63,9 58,7 61,3 53,9B 68,7A -

Sub~tancja organiczna; Or- 64,88 75,3A 75,5A 72,8" 70,9h XX gamc matter 

Wartości oznaczone literami A, B, C różnią si~ statystycznie przy p:50,01, a, b 
przy p:50,05; Values marked with different letters A, B, C differ significantly at 
p:50.01 and with lctters a, b at p:50.05. 

Istotność interakcji oznaczono odpowiednio xx i x; Interaction significance indi
catcd respcctively xx and x 

L - zielonka z lucerny; green forage from lucerne 

TK, TT - mieszanki traw z udziałem odpowiednio kupkówki pospolitej lub ty
motki łąkowej (bez kupkówki); mixture of grass with respectively coc
ksfoot or timothy (without cocksfoot) 
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Tabela 2; Table 2 

Zawartość energii w suchej masie zielonek według systemu wartości 
skrobiowej (normy polskie) i INRA (Mcal/kg) 

Energy content in dry matter of green forage according to the starch 
eqmvalent (Polish feeding standards) and INRA system (Mcal/kg) 

Zielonka (Z) Rok (R) Interakcja 
Energia netto Green forage (Z) Year (R) ZxR 

Net energy Interaction 
L TK TT 1988 1989 ZxR 

Liczba oznaczeń 
20 20 20 30 30 

Number of samples 
-

System wartości skrobiowej; Starch equivalent system 

- skrobiowa (EN,) 
1,208 1,38A 1,43A 1,36• 1,32h X 

- starch (NE,) 

System INRA; INRA system 

- bytowa (ENh) 1,52B 1,81A 1,83A 1,75• 1,70h XX 
maintenance (N~) 

- na wzrost i opas (ENr) 
0,888 1,19A 1,20A 1,12• 1,06h XX 

growth and fattening (NEr) 

- na produkcję mleka (EN,) 
1,318 1,54A 1,56A 1,49 1,45 XX 

milk production (NE,) 

- na produkcji żywca (ENż) 
slaughter meat production 1,248 1,56A 1,58A 1,49• 1,43h XX 

(NEŻ) 

Objaśnienia dotyczące istotności różnic i rodzaju zielonek - przy tabeli l; For 
explanation of difference significance and kind of green forages - sec table 1 

W każdej z zielonek określona według systemu INRA zawartość 
ENb, EN, i ENż była wyższa niż określona wg systemu wartości skrobiowej 
zawartość EN,, średnio odpowiednio o 30,6; 9,7 i 9,0% (w tym ostatnim 
przypadku w zielonce z lucerny tylko o 3,3, a w trawach o 13,0 i 10,5% ). 
Zawartość ENP była niższa niż EN, średnio o 18,7%, w tym w zielonce z 
lucerny o 26,7, a z traw o 13,8 i 16,1 %. Różnice te wynikają między inny
mi z odmiennych założeń przy ustalaniu zawartości EN w systemie wartoś
ci skrobiowej i INRA. W systemie wartości skrobiowej zawartość EN 
określana jest produkcją tłuszczu, natomiast w systemie INRA uwzględnia 
się wydatki na produkcję mleka lub wzrost i opas. 

Uzyskane wyniki wskazują na występowanie niezgodności przy bez
pośrednim przeliczaniu zawartości EN w paszach z jednostek systemu 
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INRA na jednostki systemu wartości skrobiowej i na odwrót. W przepro
wadzonych badaniach kilogram suchej masy zielonki z lucerny zawierał 
0,77 JPM EN (jednostka paszowa produkcji mleka, system INRA) lub 
5,02 MJ EN (system wartości skrobiowej), tymczasem z bezpośredniego 
przeliczenia JPM na MJ (0,77 JPMxl,7 Mcal/0,239 Mcal) uzyskanoby 
wynik świadczący, że zielonka z lucerny ma wyższą wartość energetyczną, 
to jest 5,48 MJ, a zatem wyższą niż wynikałoby z ustalenia tej wartości 
według zasad wartości skrobiowej o 7,8%. W przypadku obu mieszanek z 
traw różnice te wynoszą 11,6 i 9,2%. 

Zielonka z lucerny zawierała więcej niż średnio zielonka z traw -
białka ogólnego o 41,0%; ogólnego strawnego 49,8%; BTJN o 40,2%; 
BTJE jedynie o 2,2% i BTJ o 6,2% (tab. 3). W badanych zielonkach za
wartość BTJN kształtowała się proporcjonalnie do zawartości białka ogól
nego ( stanowiła jego 62,5-62,8% ), co wynika z jednakowych dla wszyst
kich zielonek współczynników r i sjp. Zawartość BTJE, uzależniona w 
dużym stopniu od zawartości strawnej substancji organicznej, była zróżni
cowana i stanowiła 47,0% zawartości białka ogólnego w zielonce z lucerny 
i 63 ,8-65,8% w przypadku zielonki z mieszanek z traw. 

Tabela 3; Table 3 

Zawartość białka w suchej masie zielonek wg zasad stosowanych 
w systemie norm polskich i INRA (g/kg) 

Protein content in dry matter of green forages according to 
under the Polish feeding standards and INRA system (g/kg) 

Zielonka (Z) Rok (R) 

Rodzaj białka Green forage (Z) Year (R) 
Interakcja 

ZxR 
Kind of protein Interaction 

L TK IT 1988 1989 ZxR 

System norm polskich; Polish feeding standards 

- ogólne; total 187,JA 129,4C 136,JB 158,SA 143,48 XX 

- ogólne strawne; total di-
118,9A 75,58 83,28 86,JB 98,7A -

gcstiblc 

System INRA; INRA system 

BTJN; PDIN f 117,QA 81,3C 85,68 99,6A l 89,78 XX 

BTJE;PDIE 88,QA 85,Zst• 87,0• 88,?A 84,78 XX 

BTJ; PDI 88,QAa 80,78 85,QAh 87,4A 81,88 -

Objaśnienia dotyczące istotności różnic i rodzaju zielonek - przy tabeli 1; For 
explanation of difference ssignificance and kind of green forages - see table 1 
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Zawartość BTJ w zielonce z lucerny została określona przez zawar
tość BTJE, a w zielonkach z traw przez BTJN lub BTJE. Była ona wyższa 
w zielonce z lucerny jedynie o 3,5% niż w zielonce TI i 9,0% niż TK 
(p:$;0,01). Zawartość BTJ w zielonce TI była wyższa niż TK o 5,3% 
(p:$;0,01). W zielonce z lucerny zawartość BTJN i BTJE była niższa niż 
białka ogólnego strawnego, natomiast w obu zielonkach z traw średnio 
wyższa. Ustalona w badaniach strawności owych zawartość w zielonkach 
białka ogólnego strawnego kształtowała się na zbliżonym poziomie do wy
liczonej wg systemu INRA zawartości BTJN. 

Dowolne spożycie zielonek, suchej masy ogółem i suchej masy w 
przeliczeniu na kg o.75 przez owce matki było nieco większe przy stosowa
niu zielonki z lucerny niż mieszanek traw, w szczególności TI, ale nie 
było statystycznie zróżnicowane (tab. 4). 

Tabela 4; Table 4 

Dowolne spożycie zielonek przez owce matki 
Voluntary green forage intake by ewes 

Zielonka (Z) Rok (R) 

Określenie 
Green forage (Z) Year (R) 

Designation 
L TK TT 1988 1989 

Liczba owiec; Number of sheep 12 12 12 18 18 

Dowolne spożycie; Voluntary intake: 

- zielonki; green forage (kg) 5,62 5,16 4,64 4,508 5,78A 

- suchej masy ogółem 
1,49 1,41 1,28 1,27b 1,51" 

dry matter (kg) 

- suchej masy na kg o,1s 
72,8 67,1 60,7 64,9 68,9 

dry matter on kg o. 75 (g) 

Interakcja 
ZxR 

Interac-
tion 
ZxR 

-

-

-

-

Wartość wypełnieniowa zielonek (JWOm); Green forages fili value (sFUe): 

- 1 kg suchej masy zielonek 
1,05 1,19 1,29 1,22 1,13 -

1 kg DM green forages 

- 1 kg zielonki 
0,28 0,34 0,36 0,36 0,30 -

1 kg green forage 

- spożytej zielonki 
1,52 1,58 1,57 1,49b 1,63" -

green forage intakrn 

Objaśnienia dotyczące istotności różnic i rodzaju zielonek - przy tabeli 1; For 
explanation of difference significance and kind of green forages - see table 1 
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W badaniach wykorzystano zasady INRA do określenia wartości wy
pełnieniowej zakładając, że dowolne spożycie zielonek przez owce matki i, 
zgodnie z zasadami [ANTONIEWICZ 1991; JARRIGE 1993; VERMOREL i in. 
1987], przez skopy jest podobne. Ustalona w ten sposób wartość wypeł
nieniowa (WWm) kształtowała się odwrotnie do poziomu spożycia. Była 
ona najwyższa w zielonce TI, a najniższa w zielonce L, i kształtowała się 
podobnie do danych tabelarycznych (JARRIGE 1993]. Określona pod wzglę
dem możliwości spożycia wartość zielonek była zróżnicowana w obu syste
mach. W systemie INRA wartość wypełnieniowa zielonek z traw była wyż
sza niż zielonki z lucerny o 24,2%, a zawartość suchej masy (w tradycyj
nym systemie miernik pobrania pasz) była wyższa jedynie o 4,1 %. 

Wnioski 

1. Przy określaniu wskaźnikowej zawartości EN (EN1 i EN;) według 
systemu INRA jej wartość w badanych zielonkach była wyższa niż 
przy stosowaniu systemu wartości skrobiowej, średnio o 10,0 i 8,9%. 

2. Kształtowanie się zawartości białka ogólnego lub ogólnego straw
nego wskazuje na występowanie dużych różnic w wartości pokar
mowej zielonki z lucerny i z mieszanek traw, ponieważ zielonka z 
lucerny zawierała więcej białka ogólnego i ogólnego strawnego o 
39,9-49,9%. Jednak według systemu INRA wartość pokarmowa zie
lonek z lucerny i mieszanek traw określona zawartością BTJ była 
prawie jednakowa. Jego zawartość była w zielonce z lucerny wyższa 
jedynie o 6,2%. 
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Streszczenie 

W badaniu użyto zielonek II-ego pokosu lucerny (L) i dwu mieszanek traw 
(TK i TT). Oznaczono metodą klasyczną współczynniki strawności składników 
substancji organicznej i określono wskaźnikową wartość pokarmową zielonek wg 
systemu INRA i norm polskich. 

Badane zielonki zawierały podobną ilość suchej masy (268,3-279,8 g). 
Strawność substancji organicznej zielonki z lucerny była niższa (64,8%) niż mie
szanek traw (średnio 75,4% ). Według systemu wartości skrobiowej kilogram su
chej masy zielonki L, TK i TT zawierał odpowiednio 1,20, 1,38 i 1,43 Mea! EN, a 
wg systemu INRA EN1 - 1,31, 1,54 i 1,56 oraz ENŻ - 1,24, 1,56 i 1,58 Mea!. We
dług zawartości białka ogólnego zielonka z lucerny posiadała wyraźnie wyższą 
wartość niż zielonka z traw (187,3 i 132,9 g białka ogólnego w kg suchej masy), a 
wg zawartości BTJ prawie jednakową (88,0 i 82,8 g). 

Uzyskane wyniki wskazują na występowanie różnic w ocenie wskaźnikowej 
wartości pokarmowej zielonki z lucerny i mieszanek traw przy stosowaniu norm 
polskich i systemu INRA. 
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Summary 

The study was carried out on the second cut of green lucerne (L), and two 
kinds of mixed grass (TK and TT). The organie matter digestibility indices werc 
determined by classical method, and the nutritive value index of green fodder 
was estimated according to the INRA system and Polish fceding standards. 

The dry matter contents in examined green fodder were similar (268.3-
279.8 g). Thl:! organie matter digestibility was !ower in lucerne (64.8%) than in 
the grass crop ( average 75.4% ). According to the starch value system, 1 kg dry 
mattcr of the L, TK and TT green forage contained 1.20, 1.38 and 1.43 Mea! NE 
respectively, and according to the INRA system - NE1 - 1.31, 1.54 and 1.56 
Mea!, and NEŻ - 1.24, 1.56 and 1.58 Mea!. As far as the content of crude protein 
was concerned, the value of lucerne was clearly better than that of the grass 
(187.3 and 132.9 g crude protein per kg dry matter), while according to the BTJ 
content they were almost the same (88.0 and 82.8 g BTJ). 

The results showed that there were differences in the estimation indices of 
lucerne and grass green forage nutritive value if either the INRA system or the 
Polish feeding standards are used. 

Dr inż. Kazimierz Korman 
Zootechniczny Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka 
Instytutu Zootechniki w Krakowie 
88-160 JANIKOWO 
e-mail: izzzdkw@by.onet.pl 


