
Seminarium, z 18 maja 2012, z tematu: Czynniki wpływaj ące na efektywność produkcji żywca 
wołowego w gospodarstwach mleczarskich Dolnego Śląska 
 
Zamiarem seminarium było ukazanie zaproszonym hodowcom bydła PHF HO, z naszego regionu, 
rzeczywistych rezerw w zakresie uzupełnienia dochodów z produkcji mleka – wpływami za żywiec 
wołowy. Szczególnie uwzględniono młode bydło (ponad 60% dochodu z produkcji żywca wołowego 
– po uwzględnieniu różnic wag ubojowych i cen surowca pomiędzy kategoriami bydła) i czynnik 
żywienia (źródła powyżej 70% kosztów produkcji przy intensywniejszych formach opasu). Rezerwy 
ww. są w praktyce bardzo znaczące – w szczególności w odniesieniu do gospodarstw o największym 
potencjale produkcji żywca wołowego i jednocześnie wysokiej wydajności mlecznej, pośrednio 
świadczącej o rozwiązaniu przynajmniej części podstawowych problemów żywienia stada. 
Dla realizacji ww. celu zaprezentowano hodowcom – i zainteresowanym tematem seminarium – 
program obejmujący:  
1/ analizy pasz stosowanych w dolnośląskich gospodarstwach mleczarskich – jako punkt wyjścia do 
analiz możliwych rozwiązań żywieniowych w opasie młodego bydła, z  uwzględnieniem przykładów 
z życia – w tym głównie kiszonek z kukurydzy i traw, 
2/ działanie optymalizujące te rozwiązania w odniesieniu do opasu w intensywniejszych formach – z 
wcześniej zaprezentowanym uzupełnieniem dawek o pasze z zakupu, a szczególnie mieszankę Opas 
Profit 7319 – o wartości 0,70JPŻ, 157gBTJ(N) i 103gBTJ(E), 
3/ wartość białkową komponentów energetycznych oraz białkowych dawek, mieszanek treściwych, 
koncentratów oraz mocznika – jako pasz wspierających działania wyrównujące w ww. działaniach 
optymalizujących, 
4/ działanie optymalizujące rozwiązania żywieniowe w odniesieniu do opasu w intensywniejszych 
formach, ale nie w wymiarze technologicznym (jak w punkcie 2) – ale ekonomicznym, czyli oparte 
na opcjach kosztowych dawek, 
5/ prezentacja wyników ekonomicznych dolnośląskich gospodarstw mleczarskich z lat 2009-2011 – 
przy wyszczególnieniu udziału żywca wołowego wśród składników ich dochodów, z rozbiciem na 
główne kategorie surowca. 
Opisany program wypełnili prezentacjami: Piotr Funka – doradca żywieniowy w Regionie Oceny 
Poznań PFHBiPM (punkt 1), dr inż. Jarosław Kański – pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry 
Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa UR Kraków (punkt 2 i 4), Kamil Drzazga – specjalista Serwisu 
Żywieniowego Wytwórni Premixów LNB (punkt 3) i dr inż. Elżbieta Sowula-Skrzyńska – pracownik 
naukowy Działu Technologii, Ekologii i Ekonomiki Produkcji Zwierzęcej IZ-PIB (punkt 5). 
 
Rola analiz pasz i potrzeba zmian w podejściu do ich wykonywania 
Jest zdecydowanie niedoceniana w praktyce organizacji żywienia opasów. Świadczą o tym 
cyfry w odniesieniu do kraju i regionów, które w prezentowanym zastawieniu zbiorczym – 
dla II półrocza 2011 i I-ego kwartału 2012 – mogą mylić, z racji tysięcy wykonanych badań. 
Niemniej jedno jest pewne – w większości gospodarstw mleczarskich w kraju, ba nawet w 
większości gospodarstw w populacji aktywnej analiza laboratoryjna pasz nie jest punktem 
wyjścia dla optymalizacji rozwiązań żywieniowych w produkcji żywca wołowego (jak 
zresztą i mleka). O ile z usługi Laboratorium w Krotoszynie PFHBiPM (realny koszt dla 
hodowcy, którego stado objęto OWUB: około 43zł/analizę) korzystają w stopniu zbliżonym 
hodowcy z województw Regionu Oceny Poznań (czyli także dolnośląscy) i Regionu Oceny 
Parzniew – o tyle w 3 województwach  Regionu Oceny Bydgoszcz jest ona praktykowana w 
minimalnym stopniu. Prawie połowa wykonanych analiz ww. okresu dotyczyła kiszonek z 
kukurydzy, a blisko 1/3 kiszonek z traw. Komponenty energetyczne i białkowe dawek oraz 
mieszanki treściwe – to mniej więcej 1/7 analizowanych pasz; inne pasze – to w praktyce 
margines. Ten obraz struktury analizowanych pasz nie dziwi; jest on jakby naturalny. Nie 
zmienia to jednak w niczym niepokojącego obrazu praktyki organizacji żywienia, w której 
analiza pasz wciąż nie stanowi punktu wyjścia dla optymalizacji stosowanych rozwiązań 



żywieniowych.  
Z kiszonek analizowanych w Laboratorium w Krotoszynie – wyłoniono 4, których skład w 
pięciu podstawowych parametrach podaje tabela poniżej. 
 

gospodarstwo pasza s.m. p.s. BO TS WS 

pierwsze kiszonka z kukurydzy 30,7 1,3 2,4 1,2 5,4 

pierwsze kiszonka z traw 44,2 5,0 5,7 1,5 10,9 

drugie kiszonka z kukurydzy 27,9 1,1 2,2 1,0 6,2 

drugie kiszonka z traw 26,2 2,8 3,3 1,1 5,8 
 
Użyto 2 pierwsze z ich (prezentacja w 2 punkcie seminarium); w przykładach rozwiązań 
żywieniowych dla opasów. 
Cennym uzupełnieniem omawianej prezentacji było zwrócenie uwagi i szerokie rozwinięcie 
tematu wpływu technologii produkcji podstawowych pasz objętościowych na ich wartość 
pokarmową. 
 
Działania optymalizujące rozwiązania żywieniowe w wymiarze technologicznym 
Wybrano do przykładów 2 kiszonki z gospodarstwa określonego jako pierwsze (tabela w 
punkcie 1) – o (ustalonej w programie Prevalim) wartości pokarmowej; w tym: 0,87JPŻ, 
48gBTJ(N) i 69gBTJ(E) – dla kiszonki z kukurydzy i 0,71JPŻ, 75gBTJ(N) i 64gBTJ(E) – 
dla kiszonki z traw; użytych w celu zaspokojenia potrzeb pokarmowych opasów – po 
uzupełnieniu wcześniej określoną mieszanką treściwą. Przedstawiono oraz przeanalizowano 
liczne rozwiązania żywieniowe (ustalone w programie Inration) dla 3 różnych faz wzrostu – 
określonych wagami: 170, 360 i 540kg; przy różnych założeniach w zakresie dziennego 
przyrostu zwierząt. Tu ograniczymy się do zaledwie 3 wybranych przykładów. 
Pierwszy przykład z kiszonką z kukurydzy – dla środkowej fazy opasu – przy 1000g/d 
przyrostu; użytą do woli. Kiszonka ta – przy pobraniu w ilości 13,6kg – zaspakaja dokładnie 
potrzeby energetyczne opasów, przy jednocześnie 2 innych założeniach: pobrania mieszanki 
OPAS PROFIT 7319, w ilości 1,17kg (użytej z priorytetem) i (stałej) ilości siana (2kg), 
które okazuje się spełniać dużą rolę wspierającą bilansowanie. Taki kształt dawki pozwala 
uzyskać minimum pokrycia BTJ(N) – przy jednoczesnym utrzymaniu 103,9%-go bilansu 
BTJ(E). Oczywiście ku idealnej zbliży dawkę niewielki dodatek mocznika (wyliczony do 
grama) – w ilości wynikłej z opcji bilansowej, w odniesieniu do BTJ(N) – podzielonej przez 
1472. 
W drugim przykładzie obecna jest kiszonka z traw – w fazie początkowej opasu – z 1150g/d 
przyrostu; także użyta do woli, która – przy uzupełnieniu (stałą) ilością siana (1kg) – już w 
ilości 2,7kg zaspakaja potrzeby energetyczne, przy jednocześnie dwu innych założeniach: 
pobrania mieszanki OPAS PROFIT 7319 w ilości 0,8kg (użytej z drugim priorytetem) i jej 
uzupełnieniu śrutą jęczmienną, z pierwszym priorytetem (nieco >1,5kg). Ogólnie jednak 
zastosowanie wyłącznie kiszonek z traw jako p.p.o. sprawia nam dużo więcej problemów 
bilansowania – na tle zarówno rozwiązań z samymi tylko kiszonkami z kukurydzy, jak też 
rozwiązań kombinowanych (przykład trzeci). 
Rozwiązanie z użyciem obu kiszonek równocześnie – w końcowej fazie opasu – z ponad 
1,4kg/d przyrostu; z założeniem użycia kiszonki z kukurydzy do woli (tutaj: 13,7kg) oraz 
założonej dawce kiszonki z traw (11kg); nie wymagającej mieszanek treściwych o większej 
koncentracji składników pokarmowych (w tym wypadku mieszanka 1 LNB w ilości 3kg 



pozwala na pokrycie potrzeb pokarmowych opasów), a więc umożliwiającej użycie dużo 
tańszych mieszanek – tutaj mieszanki o 58gr/kg w stosunku do mieszanki OPAS PROFIT 
7319 (o tych zagadnieniach szerzej w punkcie 4). 
 
Wartość białkowa pasz w intensywniejszych formach opasu i jej szczególna rola 
Przedstawiono swoisty ranking grup pasz, wg ich wartości białkowej – jako punkt wyjścia 
rozważań najbardziej racjonalnego zastosowania każdej z grup, w celach wyrównujących 
dawki dla opasów. W obrębie każdej z tych grup – czynnik ceny komponentów i pasz w 
danym sezonie żywieniowym odgrywa swą istotną rolę. Niezależnie w wystąpieniu sporo 
miejsca poświęcono racjonalnemu użycia mocznika – jako paszy skrajnie specyficznej pod 
względem wartości białkowej; więc wymagającej w stosowaniu 2 rzeczy: ścisłego rachunku 
(punkt 2, przykład z kiszonką z kukurydzy) i zdecydowania w jej użyciu – z racji niskiego 
kosztu i wyjątkowej adekwatności wyrównującej w wielu rozwiązaniach żywieniowych u 
opasów. 
Wiele uwagi poświęcono proporcji białek rozkładalnego w żwaczu i nie podlegającego mu; 
zwłaszcza w kontekście intensywniejszych form opasu – gdzie zbliżenie się do granicy 30% 
tego drugiego (lub nawet pewne jej przekroczenie) to jeden z elementów wpływających na 
efektywność produkcji żywca wołowego. To jedno z tych miejsc, w których technologiczny 
sukces może szybko przełożyć się na ekonomiczny (o tym szerzej punkt następny). 
 
Działania optymalizujące rozwiązania żywieniowe w wymiarze ekonomicznym 
W całym cyklu opasu zaprezentowany koszt żywieniowy wyniósł średnio 4,23zł/kg m.c. z 
użyciem kiszonki z kukurydzy – jako p.p.o. i był wyższy w porównaniu z rozwiązaniem z 
kiszonką z traw – 3,61zł. Dla porównania w obu wypadkach założono opas intensywny – 
1450g/d przyrostu (co jest założeniem bardzo optymistycznym). Po dodaniu do tego 30% 
kosztów pozażywieniowych – mamy odpowiednio 6,04 i 5,15zł/kg m.c.; a więc zaledwie 
4,43-18,51% niżej na tle obecnej ceny surowca dla przemysłu. Ta niewielka różnica (biorąc 
pod uwagę proporcję stosowania rozwiązań z obiema głównymi kiszonkami) ukazuje w 
praktyce dużą trudność uzyskania dochodu w produkcji żywca wołowego (bez wsparcia – 
punkt następny). 
 
Zasygnalizowanie wyników ekonomicznych dolnośląskich gospodarstw mleczarskich 
Są tylko w niewielkiej części związane z dochodami z żywca wołowego – aczkolwiek w 
niższych kategoriach wielkości gospodarstw daje się zauważyć nieco większy ich udział. W 
sumie wyniki tej działalności omawiane są łącznie z innymi – w tym kierunkiem 
mleczarskim. Będą przedmiotem szczegółowego omówienia w odrębnych opracowaniach. 
Już tutaj jednak sygnalizowano wyraźnie, że pomimo bardzo dobrej struktury badanych 
gospodarstw i dużej produkcji rynkowej – dużą rolę w ich funkcjonowaniu mają dopłaty. 
Nie zmienia to w niczym potrzeby wykorzystywania rezerw, z których wiele kryje się w 
organizacji żywienia; pokazanie tego było jakby założeniem omawianego seminarium. 
Charakterystyczne jest jednak to, że wszyscy prelegenci seminaryjni nawiązywali w sposób 
naturalny do wielkich rezerw w zakresie okresu użytkowania krów, za którym kryje się 
wciąż wiele nie rozwiązanych problemów zarządzania gospodarstwami mleczarskimi; w 
odniesieniu do żywca wołowego – także możliwości pozyskania większej ilości, tańszego 
materiału do opasu – przy zarazem zmniejszeniu liczebności krów wśród kategorii żywca 
wołowego (stale oscylującej wokół 1/3 ogólnej liczby bydła poddawanego przemysłowemu 
ubojowi), czyli pośrednio – na jakość i dochody. 


