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Wstęp 

Nasiona różnych odmian łubinu są znacznie częściej wykorzystywane 
jako źródło białka w żywieniu zwierząt monogastrycznych niż w żywieniu 
przeżuwaczy, jednakże w wielu pracach [np. PURROY i wsp. 1993; URBANIAK 
i wsp. 1991; STANDFORD i wsp. 1996] wykazano ich przydatność jako cennego 
źródła białka dla jagniąt, porównywalnego z poekstrakcyjną śrutą sojową 
bądź rzepakową typu canola. 

Celem podjętych badań było określenie możliwości częściowego lub 
całkowitego zastąpienia poekstrakcyjnej śruty sojowej śrutą z nasion łubi
nu żółtego w odchowie jarek przy matkach oraz możliwości znacznego 
zastąpienia śrut zbożowych w mieszance uzupełniającej stosowanej w dal
szym okresie odchowu, suszem z całych roślin łubinu. 

Materiał i metody 

Doświadczenie przeprowadzono na trzech grupach po 15 jarek ssą-
cych, których głównym źródłem białka były: 

poekstrakcyjna śruta sojowa (udział w mieszance 29%) grupa „S" 
poekstrakcyjna śruta sojowa (udział 14%) i śruta z nasion łubinu 
(udział 17%) grupa „Sł:', 
śruta z nasion łubinu żółtego (udział 33%) grupa „I:'. 
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Zwierzęta dokarmiano mieszankami treściwymi zawierającymi śruty: 
pszenżytnią - 25, owsianą - 30 i jęczmienną - 8-12% oraz dodatki mine
ralne: fosforan dwuwapniowy - 1,8; kreda pastewna - 1,0; NaCI - 0,5; 
Polfamiks CJ - 0,7%. Mieszanki podawano jagniętom w wydzielonych 
zagrodach, do których matki nie miały dostępu. Określono spożycie mie
szanek treściwych oraz masę ciała jagniąt przy urodzeniu w 28 dniu życia i 
przy odłączeniu w 100 dniu życia. 

Po odłączeniu, 10 wyselekcjonowanych do chowu jarek z grupy „S", 
odchowywano do 8 miesiąca życia żywiąc je sianem i przemysłową mie
szankę treściwą CJ (grupa kontrolna); 10 jarek grupy doświadczalnej (po 
5 sztuk z grup: ,,Sł'.' i „ł.'.') zamiast mieszanki CJ otrzymywało mieszankę 
zawierającą: susz z całych roślin łubinu żółtego - 60%, śrutę z nasion łubi
nu żółtego - 20%, śrutę jęczmienną - 17% oraz dodatki mineralne - 3%. 

Określono przyrosty masy ciała, wydajność wełny potnej w pierwszej 
strzyży oraz wykorzystanie suchej masy i białka ogólnego paszy. Analizy 
pasz wykonano metodami konwencjonalnymi. Do opracowania statystycz
nego - jednoczynnikową analizą wariancji, wykorzystano program Statgra
phic Plus 7.0. 

Wyniki i dyskusja 

Zastosowane w doświadczeniu mieszanki uzupełniające dla jagniąt 
ssących zawierały podobną ilość białka ogólnego jak przemysłowa mie
szanka CJ (tab. 1). 

Tabela 1; Table 1 

Skład i wartość pokarmowa 
mieszanek uzupełniających dla jarek ssących 

Composition and nutritive value of concentrate mixture 
for suckling female lambs 

Grupa: Group 
Pasza: Feed 

,, S" 
" 

Sł.'.' 

Śruta z pszenżyta: Ground triticale 25 25 
Śruta jęczmienna; Ground barley 12 10 
Śruta owsiana; Ground oats 30 30 
Poekstrakcyjna śruta sojowa; Soyabean oil mea! 29 14 
Śruta z nasion łubinu ; Ground yellow lupine - 17 
Dodatki mineralno-witaminowe; Mineral-vitamin mixture 4 4 
Białko ogólne (g/kg s.m.); Total protein (g/kg DM) 197 206 
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" 
25 
8 

30 
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Średnie dzienne spożycie suchej masy mieszanek doświadczalnych od 
28 do 100 dni życia nie różniło się między grupami (tab. 2). Przy zastoso
waniu izoazotowych (15,5 %) dawek, których podstawowym składnikiem 
był jęczmień a źródłem białka śruta sojowa, rzepakowa lub nasiona łubinu 
słodkiego. STANDFORD i wsp. [1996] nie stwierdzili różnic w pobraniu i wy
korzystaniu paszy. 

Tabela 2; Tabk 2 

Masa ciała i przyrosty jarek ssących 
Body weight and daily liveweight gain of suckling fornale lambs 

Grupa; Group 
Wskaźnik; Indices 

S" ,,Sł'.' ,, ł:" 

Masa ciała w 2 dniu życia 4,4±0,7 4,5±0,9 4,4±0,6 
Body weight at 2 day of age (kg) 

Masa ciała w 28 dniu życia 11,0±1,9 11,5±2,3 11,1±1,3 
Body weight at 28 day of age (kg) 

Masa ciała w 100 dniu życia 28,4• ±3,2 27,8• ±4,3 25,2b ±4,3 
Body weight at 100 day of age (kg) 

Dzienne spożycie suchej masy mieszanki 299 290 285 
Daily intake of concentrate DM (g) 

Średni dzienny przyrost - 28-100 dni życia 246A 229AB 198B 
Average daily liveweight gain from 28 to 100 
day of age (g) 

ab - P<0,05 AB - P<0,01 

Średni końcowy ciężar jarek odłączanych wynosił: 28,4•; 27,8• i 25,2b 
kg (P<0,05) w grupach: ,,S", ,,Sł:' i „I::', odpowiednio (tab. 2). Najlepiej 
przyrastały jarki ssące dokarmiane mieszanką w grupie „S" - 246A g; częś
ciowe zastąpienie śruty sojowej - łubinową spowodowało (P>0,05) 
zmniejszenie przyrostów do 229AB g, a całkowite jej zastąpienie miało 
(P<0,01) niekorzystny wpływ na przyrosty, które obniżyły się do 198B g. 
Także nieco gorsze wyniki produkcyjne u owiec, którym zastąpiono poek
strakcyjną śrutę rzepakową ( canola) nasionami łubinu, stwierdzili MAS

TERS, MATA [1996). 
Jednakże są inne prace, np. STANDFORDA i wsp. [1996], w których nie 

stwierdzono niekorzystnego wpływu łubinu na wyniki produkcyjne. Przyro
sty jagniąt żywionych dawką ze śrutą rzepakową „canola" były większe niż 
otrzymujących śrutę sojową, natomiat przyrosty jagniąt na dawce z łubi
nem nie różniły się istotnie od pozostałych. 

Odłączone jarki grupy kontrolnej w okresie odchowu do 8 miesiąca 
życia przyrastały po 119 g zaś jarki doświadczalne - 105 g dziennie (P> 
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0,05). Nie stwierdzono także różnic w wydajności wełny potnej w pierw
szej strzyży: 4,1 i 4,2 kg w grupie kontrolnej i doświadczalnej, odpowied
nio. Jarki doświadczalne zużyły (P<0,01) wit;cej paszy (11,4 kg s.m.) niż 
kontrolne (8,8 kg s.m.) na 1 kg przyrostu (tab. 3). 

Tabela 3; Table 3 

Wyniki odchowu jarek hodowlanych 
Rearing performance of breeding female lambs 

Grupa; Group 

Wskaźnik; lndices Kontrolne Doświadczalne 

Control Experimental 

Białko ogólne w suchej masie dawki pobranej 148 142 
Total protein in DM intake (g) 

Masa ciała początkowa; Initial body weight (kg) 28,7±1.2 28,8±2,4 

Masa ciała końcowa; Finał body weight (kg) 43,3±3,2 41.7±2,6 

Średni dzienny przyrost; Average daily gain (g) 119±27 105±10 

Wydajność wełny potnej w 1 strzyży 4.1 4.2 
Greasy woal at 1 shearing (kg) 

Zużycie s.m. (kg/kg przyrostu) 8,8A 11,4B 
DM conversion (kg/kg gain) 

Zużycie białka ogólnego (g/kg przyrostu) 13Q4A 1624B 
Total protein conversion (g/kg gain) 

Wnioski 

Stwierdzono, że całkowite zastąpienie poekstrakcyjnej śruty sojowej 
śrutą łubinową w odchowie jarek ssących wpływa niekorzystnie na tempo 
wzrostu i końcową masę ciała zwierząt przy odłączeniu. 

Zastąpienie śrut zbożowych suszem z całych roślin łubinu w mieszan
ce dla jarek odłączonych nie obniżyło tempa wzrostu i wydajności wełny w 
okresie do 8 miesiąca życia, jednak spowodowało znaczne zwiększenie 
zużycia paszy na przyrost. 
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Streszczenie 

Trzy grupy po 15 jarek ssacych dokarmiano mieszankami treściwymi, w któ
rych głównym źródłem białka były: 
- poekstrakcyjna śruta sojowa (grupa „S"), 
- poekstrakcyjna śruta sojowa i śruta z nasion łubinu żółtego (grupa „Se), 
- śruta z nasion łubinu żółtego (grupa „e). 

Odłączone jarki po 100 dniach odchowywano do 8 miesiąca żywiąc je sia
nem uzupełnionym w grupie kontrolnej przemysłową mieszanką CJ, w grupie 
doświadczalnej mieszanką z udziałem suszu z całych roślin łubinu żółtego - 60% 
i śruty z nasion łubinu żółtego - 20%. 

Najlepiej przyrastały jarki ssące w grupie „S" - 246A g; częściowe zastąpie
nie śruty sojowej - łubinową spowodowało (P>0,05) zmniejszenie przyrostów do 
229AB g, a całkowite zastąpienie spowodowało (P<0,01) dalszy ich spadek do 
198B g. 

Odłączone jarki grupy kontrolnej przyrastały po 119 g, zaś jarki grupy doś
wiadczalnej po 105 g dziennie (P>0,05). Nie stwierdzono także różnic w wydaj
ności wełny potnej w pierwszej strzyży: 4,1 i 4,2 kg w grupie kontrolnej i doświad
czalnej, odpowiednio. Jarki doświadczalne zużyły (P<0,01) więcej paszy (11,4 kg 
s.m.) niż kontrolne (8,8 kg s.m.) na 1 kg przyrostu. 
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Summary 

Three groups of 15 suckling ewes each were additionally fed with the con
centrates in which the main protein sources were: soybean oil meal - group „S", 
soybean oil meal and ground yellow lupine seeds - group „Se; ground yellow 
lupine seeds - group ,,~•. 

Weaned at 100 days ewes were raised to 8 months of life on a diet of hay 
supplemented with: (group control) commercial CJ mixture ( experin1ental group) 
a mixture containing dried whole yellow lupine plants· - 60% and ground yellow 
lupine seeds - 20%. 

The ewes in group „S" gained best, 246A g; partia! replacement of soybean 
meal with ground lupine seeds lowered body weight gains to 229AB g (P>0.05), 
and the complete replacement further lowered the gains to 198B g (P <O.Ol). 

The weaned ewes in group control gained 119 g, while the ewes in experi
mental group gained 105 g per day (P>0.05). No differences were found either 
in the production of greasy wool at first shearing: 4.1 and 4.2 kg in groups con
trol and experimental, respectively. Feed conversion per 1 kg weight gain in ex
perimental ewes was less efficient (11.4 kg DM) (P<0.01) than in control ewes 
(8.8 kg DM). 
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