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Wstęp 

Wyniki krajowych doświadczeń nad wdrażaniem systemu INRA 
[INRA 1993] nie zawsze dają wyniki zgodne z oczekiwanymi. Wydaje się, 
że przyczyną tego mogą być różnice między rzeczywistą a tabelaryczną 
wartością pokarmową stosowanych pasz. Dotychczas zebrano stosunkowo 
mało danych dotyczących oceny wartości pokarmowej pasz krajowych dla 
przeżuwaczy według systemu INRA, a zwłaszcza ich wartości wypełnienio
wej. Wartość wypełnieniowa siana łąkowego zmienia się w zależności od 
stadium rozwoju roślinności łąkowej w jakiej zostało zebrane,' a także wa
runków pogodowych panujących w trakcie zbioru oraz sposobu suszenia 
[DULPHY i wsp. 1987]. 

Celem badań było określenie wartości wypełnieniowej dla bydła i 
owiec siana łąkowego, typowego dla warunków Polski centralnej. 

Materiał i metody 

Doświadczenie przeprowadzono w kolejnych dwóch latach na 6 ja
łówkach ncb o średniej masie ciała 363 ± 13 kg oraz 6 dorosłych skopach 
polskiej owcy nizinnej o masie ciała 62,8±4,5 kg. Masę ciała zwierząt 
przeliczano na masę metaboliczną (kg°-75), w stosunku do której odnoszo
no dzienne dowolne spożycie suchej masy (DPSM) siana łąkowego. War
tość wypełnieniową (JWB i JWO) wyliczano ze średniej wartości DPSM, 
odnosząc je do DPSM paszy standardowej określonej w badaniach INRA 
(95 g/kg°·75 dla jałówek lub 75 g/kg°-75 dla skopów). Jałówki utrzymywano 
w indywidualnych kojcach z poidłami automatycznymi i możliwością ko
rzystania z indywidualnego wybiegu. Skopy - w mniejszych zagrodach bez 
wybiegu, zapewniając im stały dostęp do wody z wiader. Wszystkie kojce 
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ścielono wiórami i trocinami. 
Siano podawano w nadmiarze, tak aby pozostawało co najmniej 20% 

niewyjadów, które ważono raz dziennie - rano przed podaniem nowej 
porcji paszy. Próby siana do analiz pobierano podczas jego naważania. 
Dowolne spożycie siana mierzono przez 2 tygodnie po 3 tygodniowym 
okresie wstępnym. 

W pierwszym roku oznaczono wartość wypełnieniową I-ego pokosu 
siana łąkowego zebranego w fazie kłoszenia, suszonego do 10 dni na polu, 
z deszczem - odpowiada w tabelach INRA pozycji nr 461. W kolejnym 
roku badano siano koszone w okresie kwitnienia, suszone na polu, bez 
deszczu - odpowiada w tabelach INRA nr 464. 

Wyniki 

Porost łąkowy, z którego przygotowywano siano zawierał 76% traw 
(głównie: życica trwała i rajgras wyniosły oraz kupkówka pospolita, wyczy
niec łąkowy, wiechlina łąkowa, kostrzewa łąkowa, kostrzewa czerwona, 
tymotka, śmiałek darniowy, tomka wonna), 9% roślin motylkowych (koni
czyna czerwona, koniczyna biała, lucerna nerkowata, wyka ptasia, komoni
ca zwyczajna, lędźwian) oraz 15% ziół i chwastów (mniszek lekarski, mar
chew dzika, biedrzeniec większy, jaskier ostry, szczaw pospolity, ostrożeń 
polny, pięciornik gęsi, krwawnik pospolity, czosnek polny, wełnianka, ro
gownica pospolita). 

Rys. 1. 
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Month temperature in vegetation season compared with many years 
average 

Warunki atmosferyczne - zwłaszcza opady (rys. 1) - oraz w mniej
szym stopniu temperatura (rys. 2) miały odmienny przebieg w kolejnych 
latach doświadczenia, co mogło rzutować na wzrost porostu łąkowego i 
jego wartość pokarmową. W pierwszym roku badań wiosna, zwłaszcza w 
maju była sucha i cieplejsza niż przeciętnie w ostatnim trzydziestoleciu 
[IMiGW 1995]. W drugim roku badań, po początkowo obfitej w opady wio
śnie nastała susza - bardzo dotkliwa w czerwcu. Warunki wegetacji roślin 
w pierwszym roku badań były nieco korzystniejsze. 

Siano łąkowe stosowane w pierwszym roku doświadczenia miało 

większą wartość pokarmową - odpowiadającą dobremu sianu, natomiast w 
drugim roku zebrano je w późniejszym okresie wegetacji i z powodu sto
sunkowo niskiej zawartości białka ogólnego (BO) i wysokiej zawartości 
włókna surowego (WS) miało mierną wartość pokarmową (tab. 1). 
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Nr w tabelach 
INRA 

No in INRA 
tables 

461 

464 

J.J. Pająk, T. Żebrowska 

Skład chemiczny siana (g/kg suchej masy) 
Chemical composition of hay (g/kg DM) 

Sucha 

Siano; Hay masa 
Dry 

matter 

Siano łąkowe, I-szy pokos, kłosze-
nie, do 10 dni na polu, z deszczem 
Meadow hay, 1st growth, 50% ear 894 
emergence, field-cured, with rain 
(less than 10 days in field) 

Siano łąkowe, I-szy pokos, kwit-
nienie, suszone na polu, bez desz-
CZU 882 
Meadow hay, 1st growth, flowe-
ring, field-cured, no rain 

Tabela 1; Table 1 

Białko Włókno 

ogólne• surowe* 
Total Crude 

protein* fibre * 

117 (\I X\ 325 (93 ) 

84 (95) 361 (102) 

(*) w nawiasach procent w stosunku do wartości tabelarycznej INRA; In pa
ranthesis: percent in relation to data given by INRA tables 

Dowolne spożycie suchej masy siana łąkowego przez jałówki wyno
siło 67-73 g/kgJ-75 (co stanowi 92-99% DPSM odpowiednich pasz w tabe
lach INRA), natomiast skopy pobierały 35-39 g/kg0•75 (79-87% DPSM 
odpowiednich pasz stosowanych w badaniach INRA) (tab. 2). 

Tabela 2; Table 2 

Dowolne spożycie suchej masy siana (g/kg0,75) przez młode bydło (Bor,:;M) 
i owce (OorsM) w stosunku do wyliczonego z tabel INRA przyjętego za w0% 

Voluntary intake dry matter of hay percentage (g/kg075) for young cattle (BorsM) 
and sheep (OoPsM) as data calculated from INRA tables 

Nr w tabelach INRA 
Siano: Hay BDPSM ODPSM No in INRA tables 

Siano łąkowe , I-szy pokos, kłoszenie, 
do 10 dni na polu, z deszczem 

461 Meadow hay, 1st growth, 50% ear 99,0 87,4 
emergence, field-cured, with rain. less 
than 10 days in field 

Siano łąkowe, 1-szy pokos, kwitnienie, 

464 suszone na polu, bez deszczu 
92,0 79,3 Meadow hay, 1st growth, flowering, 

field-cured, no rain 
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Oznaczona wartość JWB siana wcześniej zebranego (JWB=l,32) 
była o 2% większa niż tabelaryczna (1,29), siana nieco później zebranego 
(JWB= 1,46), mimo lepszych warunków suszenia, przekraczała tę wartość 
(1,31) o 11 % (tab. 3). 

Tabela 3; Table 3 

Wartość wypełnieniowa siana wg tabel INRA oraz oznaczona 
na jałówkach nizinnych czarno-białych 

Hay fill value according to INRA tables and estimated 
on Lowland Black-and-White heifers 

Nr w tabelach 
JWBINRA INRA Siano; Hay 

No in INRA tables CFUINRA 

Siano łąkowe, 1-szy pokos, kłoszenie, do 
10 dni na polu, z deszczem 

461 Meadow hay, 1st growth, 50% ear emer- 1,29 
gence, field-cured, with rain (less than 10 
days in field) 

Siano łąkowe, 1-szy pokos, kwitnienie, su-

464 
szone na polu, bez deszczu 

1,31 
Meadow hay, 1st growth, flowering, field-
cured, no rain 

JWB 
CFUEXP 

1,32±0,09 

1,46±0,12 

Tabela 4; Table4 

Wartość wypełnieniowa siana wg tabel INRA oraz oznaczona 
na skopach polskiej owcy nizinnej 

Nr w tabe-
lach INRA 

Hay fili value according to INRA tables and estimated 
on Polish Lowland wethers 

JWOJNRA 
No in INRA 

Siano; Hay 
SFUINRA 

ta bies 

Siano łąkowe, I-szy pokos, kłoszenie, do 10 
dni na polu, z deszczem 

461 Meadow hay, 1st growth, 50% ear emer- 1,69 
gence, field-cured, with rain (less than 10 
days in field) 

Siano łąkowe, I-szy pokos, kwitnienie, 

464 
suszone na polu, bez deszczu 

1,69 
Meadow hay, 1st growth, flowering, field-
cured, no rain 

JWO 
SFUEXP 

1,94±0,14 

2,14±0,19 
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Skopy polskiej owcy nizinnej pobierały znacznie mniej suchej masy 
siana niż standardowe skopy rasy Teksel, stąd wartość wypełnieniowa 

(JWO) siana zebranego w okresie kłoszenia (JWO=l,94) była o 15% wię
ksza niż podana w tabelach INRA (JWO=l,69). Siano zebrane w okresie 
kwitnienia (JWO=Z,14) miało o 27% większą wartość wypełnieniową niż 
wg tabel INRA (tab. 4). 

Dyskusja wyników 

Siano wykorzystane do badań nad określeniem wartości wypełnienio
wej wyprodukowano na glebach typowych dla nizin Polski centralnej, za
stosowano oszczędne nawożenie mineralne - także typowe w ostatnich 
latach dla naszych warunków produkcyjnych. 

Doświadczenie przeprowadzono w warunkach atmosferycznych od
biegających od średnich z ostatniego trzydziestolecia, głównie pod wzglę
dem ilości opadów w pierwszej połowie okresu wegetacyjnego [IMiGW 
1995]. Warunki te mogły rzutować tak na skład chemiczny badanego siana 
jak i jego wartość wypełnieniową, jakość zielonek świeżych i konserwowa
nych jest bowiem w dużym stopniu uzależniona od pogody (temperatury i 
opadów) w czasie wzrostu roślin [WERMKE 1976]. 

Porównując skład chemiczny badanego siana (tab. 1) ze składem 
podanym w tabelach INRA [1993] stwierdzono, że nie odbiegał on od da
nych francuskich. 

Siano zebrane we wcześniejszym okresie wegetacji, mimo mniej ko
rzystnych warunków w trakcie suszenia na polu, było pobierane w więk
szej ilości tak przez jałówki jak i skopy, niż zebrane w następnym roku w 
nieco późniejszym stadium (kwitnienie) wegetacji. W badaniach D'HouR i 
wsp. [1991] u jałówek jakość siana nie miała wpływu na pobranie paszy. 

Mniejsze o ok. 13 do 21 % dowolne pobranie suchej masy siana łą
kowego (w przeliczeniu na ciężar metaboliczny) przez skopy polskiej owcy 
nizinnej w porównaniu z oznaczonym w Theix na Texelach może być wy
nikiem tak właściwości rasowych zwierząt jak i gorszej jakości krajowego 
siana. 

Wnioski 

Wartość wypełnieniowa siana dla młodego bydła oznaczona na ja
łówkach nizinnych czarno białych nie odbiega w zasadniczy sposób od da
nych francuskich [INRA 1993]. 

Wartość wyp0łnieniowa siana dla owiec oznaczona na skopach pol
skiej owcy nizinnej znacznie przewyższa wartości INRA, szczególnie w 
przypadku siana zebranego w późniejszym stadium rozwoju. Dane te 
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wskazują na potrzeb<t oceny wartości pokarmowej pasz krajowych do 
wdrażanego systemu INRA. 
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Streszczenie 

Na jałówkach ncb i skopach polskiej owcy nizinnej określono wartość wy
pełnieniową (JWB i JWO) I-ego pokosu siana łąkowego zebranego w fazie kło
szenia, suszonego do 10 dni na polu, z deszczem oraz siana koszonego w okresie 
kwitnienia, suszonego na polu, bez deszczu. 

Oznaczona wartość JWB siana wcześniej zebranego (JWB=l,32) była o 2% 
większa niż wg tabel INRA (1 ,29), siana nieco później zebranego (JWB=l,46), 
mimo lepszych warunków suszenia, przekraczała tę wartość (1,31) o 11 %. 

Wartość wypełnieniowa (JWO) siana zbieranego w okresie kłoszenia 
(JWO= 1,94) była o 15% większa niż podana w tabelach INRA (JWO= 1,69). 
Siano zbierane w okresie kwitnienia (JWO=2,14) miało o 27% większą wartość 
wypełnicniową niż w tabelach INRA. 
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Summary 

Polish Lowland wethers and Lowland Black-and-White heifers were used 
to determine the fili value (CFU and SFU) of the first cut meadow hay har
vested in the head emergence stage, dried 10 days in the field (without rain) and 
hay harvested in the flowering stage, dried in the field (without rain) . 

The CFU value of hay harvested earlier (CFU = 1.32) was by 2% higher 
than in the INRA tables (1.29), the hay harvested somewhat later (CFU = 1.46), 
despite better drying conditions, exceeded this value (1.31) by 11 %. 

The fili value (SFU) of hay harvested during head emergence (SFU=l.94) 
was by 15% higher than that given in INRA tables (SFU = 1.69). The hay har
vested at flowering stage (SFU =2.14) showed 27% higher fili value than given in 
. the INRA tables. 
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