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Na wartość pokarmową siana wpływa w dużej mierze nie tylko za- 

wartość białka, węglowodanów oraz' innych składników organicznych, ale 

również zasobność w sole mineralne. Zestaw składników mineralnych 

siana obejmuje liczbę ponad 30 pierwiastków [2]. Rolę ich, a zwłaszcza 

niektórych jeszcze nie całkiem poznano. 

Zasobność siana oraz innych pasz w mikroelementy, stosowanych w 

żywieniu zwierząt, jest problemem stosunkowo mało poznanym. Stwier- 

dzono znaczne wahania ich zawartości zależne od warunków glebowycn, 
a także od różnego pobierania przez rozmaitą roślinność runi łąkowej. 

Na wniosek konferencji łąkarskiej PAN (1967) podjęto masowe bada- 

nia siana w kraju na zawartość składników mineralnych. Co roku (1969- 

-1975) pobierano po 20-25 próbek siana i kupkówki pospolitej z pierwsze- 

go pokosu z różnych regionów kraju i przesyłano do okręgowych stacji 

chemiczno-rolniczych. Obok siana analizowano również glebę, jej odczyn 

(pH) oraz zawartość składników mineralnych. Ogółem zebrano i zanali- 

zowano 2788 próbek siana i 2582 próbki kupkówki oraz 2648 próbek gle- 

by łąkowej. Próbki roślin i gleby pobierano z łąk wydajniejszych (plon 

siana pomad 6 t z ha), ale różniących się warunkami siedliska, uwilgot- 

nieniem i rodzajem gleby. Średnio 1 próbka siana przypadała na około 

1000 ha użytków łąkowych w Polsce. 

W próbkach siana i kupkówki oznaczono zawartość miedzi, manganu, 

molibdenu, cynku, żelaza, kobaltu i boru. Wyniki analiz porównywano 

z normami zawartości tych mikroelementów w sianie (tab. 1), które 

uwzględniały zapotrzebowanie zwierząt na mikroskładniki. 

Znaczną liczbę próbek siana (25-30%/0) z różnych siedlisk łąkowych 

cechował wyraźny niedobór miedzi; prawie taka sama ilość próbek za- 

* Badania były dofinansowane przez Wydział V Nauk Rolniczych i Leśnych 

PAN.
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Tabela 1 

Normy zosobności siana w mikroelementy pokrywające 

zapotrzebowanie zwierząt 

  

Zawartość w suchej masie, ppm 
  Mikroelement 
niska (do) średnia (od, do) dobra (powyżej) 
  

Miedź 5,0 51 — 80 8,0 

Mangan 30,0 31 — 50 50 

Cynk 30,0 31 — 50 50 

Molibden 0,3 0,31 — 10 1,0 

Kobalt 0,050 0,051— 0,10 0,10 

Zelazo 50,0 51 —100 100 

Bor 3,0 3,1 — 6,0 6,0 
  

wierala ponad 8 ppm Cu, a wiec zaspokajala potrzeby nawet wysoko 

produkcyjnych zwierząt (tab. 2). Wahania zawartości miedzi w tych 

dwóch skrajnych klasach były jednak dość znaczne. Maksymalne ilości 

miedzi w poszczególnych próbkach rzadko przewyższały 20 ppm. Za- 

wartość miedzi w dobrej paszy wahała się w granicach 8-10 ppm. 

Stosunkowo korzystne zawartości miedzi w sianie w ciągu sześciolet- 

nich badań występowały w regionach Śląska, Krakowa, a w niektórych 

latach też Poznania, Bydgoszczy i Gdańska. Na różną zawartość miedzi 

w sianie z regionów w poszczególnych latach wpływał prawdopodobnie 

różny przebieg pogody oraz opóźnienia w przeprowadzanych sianoko- 

sach. Oba te czynniki sumowały się i obniżały zasobność siana w Cu 

o kilka i więcej procent. Kupkówka zawierała o kilka do kilkunastu pro- 

cent mniej miedzi niż siano. | 

Tabela 2 

Procentowy udział próbek siana w przedziałach 
zawartości miedzi 
  

  

  

Liczba Cu w ppm 

Rok próbek 
siana do 5,0 5,1—8,0 pow. 8,0 

1970 764 25,7 43.2 31,1 

1971 730 20,0 46,5 33,5 

1972 757 28,8 48,5 22,7 

1973 727 29,9 48,0 | 22,1 

1974 700 30,7 48,7 20,6 

1975 544 25,1 46,7 27,6 

Ogółem 

i średnia 4222 26,8 46,9 26,3 
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W przyswajaniu miedzi przez zwierzęta dużą rolę odgrywa zawartość 

w paszy molibdenu. Ilość jego nie może przekraczać stosunku Cu : Mo = 

— 3,5-5,0 :1. Przegląd badanych próbek siana nie wykazał, by na zie- 

miach polskich mógł wzbudzić ten problem u fizjologów żywienia zwie- 

rząt większe obawy. 

Przyjmując zapotrzebowanie przeżuwaczy na mangan przekraczające 

30 ppm [1], to 92%, badanych próbek siana wykazywało dostateczną jego 

zawartość (tab. 3). Najniższe ilości manganu w próbkach wynosiły około 

“ | Tabela 3 

Procentowy udział próbek siana w przedziałach 

zawartości manganu 

  

  

  

Liczba Mn-w ppm 

Rok — ргобек | 
siana do 30,0 31-50 pow. 50 

1970 756 5,4 15,8 78,8 

1971 724 8,5 15,8 75,7 

1972 766 12,3 19,1 68,7 

~ 1973 723 5,6 18,7 75,7 

1974 694 6,4 19,0 74,6 

1975 555 7,3 17,6 75,0 

Ogółem 

i średnia 4218 7,6 17,7 74,7 
  

19 ppm, a najwyższe nie przekraczały 300-350 ppm. Przeważająca więk- 

szość próbek siana zawierała 81-150 ppm manganu. Na ogół dostateczna 

zawantosé manganu w sianie wskazuje na niedostatek w nim wapnia. 

Stosunek obu tych pierwiastków jest antagonistyczny [3, 4]. Duże w nie- 

których próbkach siana ilości manganu mogły też w pewnej mierze 

obniżać zawartość miedzi, molibdenu a nawet Żelaza. Stosunkowo naj- 

więcej próbek siana z niską zawartością manganu pochodziło z regionów 

Gdańska, Bydgoszczy, Lublina i Szczecina. 

Zawartość cynku w próbkach siana i kupkówki [tab. 4] była w 74/0 

próbek większa od 30 ppm i pokrywała zapotrzebowanie przeżuwaczy 

i koni [1]. Trzoda chlewna wymaga większych ilości cynku w paszy, 

w granicach 50-100 ppm. Najniższe ilości cynku wahały się w granicach 

15-20 ppm a najwyższe dochodziły do 60-70 ppm. Próbek siana o niskich 

zawartościach cynku oraz wyższej niż 70 ppm było mało. Do regionów, 

których gleby zawierają większe ilości cynku, można zaliczyć Górny Śląsk, 

Kraków, Opole i Poznań, a do ubogich zaliczają się Białystok, Bydgoszcz, 

Lublin i Wrocław. Okręgowe stacje chemiczno-rolnicze w Gdańsku, Ło- 

16 — ZPPNR nr 242



242 М. NOWAK 
  

Tabela 4 

Procentowy udział próbek siana w przedziałach 

zawartości cynku 
  

  

  

Liczba Zn w ppm 

Rok _ próbek 
stań do 30,0 31-50 pow. 50 

1970 211 24,7 417 33,6 | 
1971 278 30,6 424 _ 27,0 

1972 409 30,7 44,7 24,6 

1973 438 26,5 45,9 27,6 s 

1974 483 20,1 58,8 21,1 

1975 545 23,3 58,0 18,7 

Ogółem 

i średnia 2424 26,0 48,6 25,4 
  

dzi, Szczecinie i Warszawie nie oznaczały cynku w sianie ze swych re- 

glonów. 

Molibden jest mikroskładnikiem, którego ilości w sianie były stosun- 

kowo małe i w 80%/6 próbek nie przekraczały 1,0 ppm (tab. 5). Zapotrze- 

bowanie molibdenu przez zwierzęta jest małe [9], dlatego można wniosko- 

wać, że ilości te wystarczały, poza niewielkim odsetkiem próbek siana 

zawierających poniżej 0,2 ppm Mo. Najmniejsze ilości molibdenu w sianie 

stwierdzono w 1974 r. w regionie bydgoskim (0,04 ppm), a najwyższe — 

w lubelskim (3,37 ppm). Najczęściej spotykane ilości średnie wahały się 

w granicach 0,4-0,8 ppm. | 

Rola molibdenu w organizmach przezuwaczy jest stosunkowo malo 

poznana. W badaniach dotyczących roli i stosunku molibdenu do miedzi 

zajmowano się przede wszystkim jego toksycznym oddziaływaniem na 

Tabela 5 

Procentowy udział próbek siana w przedziałach 

zawartości molibdenu 

  

  

  

Liczba Mo w ppm 

Rok próbek 
dana do 0,30 0,31-1,00 pow. 1,00 

1970 594. — 13,8 51,6 34,6. 
1971 610 24,6 56,7 18,7 

1972 673 19,2 58,4 22,4 

1973 643 28,9 58,3 12,8 

1974 659 16,2 69,2 14,6 

1975 512 20,3 62,5 17,2 

Ogółem 

i średnia 3691 20,5 59,4 20,1 
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Tabela 6 

Procentowy udział próbek siana w przedziałach 

zawartości kobaltu 
  

  

  

Liczba Co w ppm 

Rok _ próbek 
sianą do 05  0,051-0,10 pow. 0,10 

1970 © 178 18,5 34,8. 46,7 
1971 221 19,0 34,0 46,1 
1972 207 39,1 25,6 35,3 
1973 182 22,6 23,6 53,8 
1974 231 21,6 26,0 52,4 
1975 258 8,1 15,1 76,0 

Ogółem | 
i średnia 1277 ’ 21,5 "26,7 51,8 
  

organizm zwierzęcy przy jego większej zawartości w paszy, wobec braku 

związków miedzi. Ostatnio stwierdzono, że siarczany mają ułatwiać wy- 

dalanie z organizmu nadmiaru molibdenu [9]. Ilości molibdenu w prób- 

kach siana wszystkich regionów kraju nie pnzekraczały normalnego sto- 

sunku miedzi do molibdenu. 

Ilość kobaltu w 78,5%/0 próbek siana była średnia i wystarczała do 

pokrycia potrzeb zwierząt (tab. 6). Dane te dotyczą siana z regionów 

Koszalina, Lublina, Olsztyna, Szczecina i Zielonej Góry. Najniższe ilości 

kobaltu stwierdzono w sianie regionu lubelskiego — 0,023 ppm, a naj- 

wyższe w sianie z regionu zielonogórskiego — 0,26 ppm. Kupkówka za- 

wierała w porównaniu z sianem mniej kobaltu. 

Zapotrzebowanie bydła na żelazo wynosi około 30 ppm Fe w suchej 

masie paszy. Taką zawartość Fe stwierdzono w 99%/e próbek siana (tab. 7). 

W sianie zbieranym w normalnym terminie ilości żelaza przekraczają 

podaną przykładowo najwyższą normę, gdyż w większości próbek siana 

wymosiły one 200-250 ppm. 

" Wyniki analiz dotyczące zawartości boru w sianie podano w tabeli 8. 

Ilości tego składnika wahały się w granicach 2-8 ppm. Siano z regionów 

gdańskiego, lubelskiego, opolskiego i wrocławskiego było dobrze zaopa- 

trzone w bor, chociaż i z innych regionów kraju nie można było uważać 

roślinności łąkowej za ubogą w ten składnik. Trawy zawierają 3-5 ppm 

B, ale u niektórych z nich w kwiatostanach znajdowano do 50 ppm B [6]. 

Kupkówka w porównaniu z sianem zawierała kilkanaście procent mniej 

boru. | 

Badane próbki siana pochodziły przeważnie z łąk meliorowanych i za- 

gospodarowanych. Nie objęto badaniem użytków o niższej wydajności 

i zaniedbanych w nawożeniu i użytkowaniu. W związku z tym podane 

=
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Tabela 7 

Procentowy udział próbek siana w przedziałach 
zawartości żelaza 

  

  

  

. Liczba Fe w ppm 

Rok próbek 
siana do 50 51-100 pow. 100 

1970 451 1,3 30,2 68,5 

1971 556 1,6 14,2 84,2 

1972 614 1,0 24,7 74,3 

1973 650 0,1 21,5 - 78,8 

1974 695 0,1 13,7 86,2 

1975 556 5 — 10,8 89,2 

Ogółem 

i średnia 3522 0,7 19,1 80,2 
  

Tabela 8 

Procentowy udział próbek siana w przedziałach 

zawartości boru 
  

  

  

Liczba B w ppm 

Rok próbek 
dowe do 3 3-6 pow. 6 

1970 150 18,7 58,0 23,3 

1971 283 11,7 62,2 26,1 

1972 307 9,4 44,3 46,2 

1973 290 7,9 50,4 41,7 

1974 505 12,0 65,6 22,4 

1975 418 8,4 65,3 26,3 

Ogółem 

i średnia 1953 11,4 57,6 31,0 
  

w tabelach dane przedstawiają mniejsze braki mikroelementów, w po- 

równaniu z badaniami innych autorów [5, 8]. W dodatku siano z pierw- 

szego pokosu łąki zawiera w większości wypadków więcej składników 

mineralnych od siana z następnych pokosów. 

Na podstawie badań ponad 5300 próbek siana i kupkówki stwierdzono, 

że miedostateczne ilości mikroelementów, a mianowicie: miedzi — wy- 

stępują w 26,8°/0 próbek, manganu w 7,6%/0, molibdenu w 20,5%, cynku 

w 26"/0, kobaltu w 47,9%/o i żelaza w 0,7%/0 próbek. 
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СОДЕРЖАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В СЕНЕ 

Резюме 

В период 1970-1975 гг. агрохимическими станциями на территории страны проводились 

массовые анализы сена на содержание химических элементов. В общем было проведено 

свыше 5000 анализов образцов сена, происходящих из лугов, расположенных в отдельных 

районах страны. Анализы, которые охватывали более продуктивные, хорошо освоенные 

луга в стране, показали нехватки некоторых микроэлементов в сене, в частности: 

— меди (меньше чем 5,0 ррт в сухой массе сена) в 26,8% образцов сена, 

— марганца (меньше чем 30,0 ррпл) в 7,6% образцов, 

— молибдена (меньше чем 0,3 ppm) в 20,5% образцов, 

— цинка (меньше чем 30,0 ррт) в 25,8% образцов, 

— кобальта (меньше чем 0,1 ppm) B 47,4% образцов, 

— железа (меньше чем 50,0 ppm) в 0,7% образцов. 

Ежа сборная, собранная с одного и того же пласта луга, содержала на несколько до 

около 20% меньшие количества микроэлементов. 

М. Nowak 

CONTENT OF MICROELEMENTS IN HAY 

Summary 

In the period 1969-1975 analyses of hay for the content of micróelements were 

carried out. In total over 5000 hay samples coming from meadows situated in 

different country regions have been carried out. The analyses, which concerned 

- most productive, well-managed meadows in this country, have proved deficiencies 

of some microelements in hay, in particular: 

— of capper (below 5.0 ppm in hay d.m.) in 26.8% of hay samples, 

— of manganese (below 30.0 ppm) in 7.6% of samples, 

— of molybdenum (below 0.3 ppm) in 20.5% of samples, 

— of zinc (below 30.0 ppm) in 25.8 samples, 

— of cobalt (below 0.1 ppm) in 47.4%) of samples, 

— of iron (below 50.0 ppm) in 0.7%) of samples. 

Cocksfoot collected from the same plot of a meadow contained by few to 

several teen percent less amount of microelements,


