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Wprowadzenie 

Właściwe żywienie zwierząt warunkuje utrzymanie na odpowiednim poziomie ich 

zdrowia oraz wysokiej produkcyjności. Dzięki świadomemu kierowaniu żywieniem, 

możliwe jest uzyskanie określonej użytkowości i wydajności zwierząt, bez ponoszenia 

nadmiernych kosztów. Takie żywienie nazywane jest żywieniem racjonalnym. 

Szczególnie ważne jest odpowiednie żywienie młodych zwierząt, będących w okresie 

stałego wzrostu i rozwoju. Prawidłowe żywienie ma także duży wpływ na rozrodczość 

zwierząt (liczbę żywo narodzonych młodych, ich wielkość, wagę, kondycję). W warun-

kach gospodarstwa rolnego bardzo wyraźnie uwidocznia się to w przypadku loch. Dra-

styczne błędy w żywieniu mogą być przyczyną niepłodności zwierząt. Ponadto zwierzę-

ta żywione nieprawidłowo (przy braku w paszy białka, odpowiednich soli mineralnych, 

witamin) wykazują znacznie mniejszą naturalną odporność na choroby, łatwiej zapadają 

na gruźlicę, a nawet na choroby inwazyjne. Zła jakość pasz (nadgniłe, nadpleśniałe, za-

wierające trujące składniki) może być przyczyną zatruć i poważnych schorzeń układu 

pokarmowego. 

Należy również pamiętać, że tylko prawidłowe i racjonalne żywienie zapewnia odpo-

wiednie przyrosty masy mięsnej (trzoda, bydło ras mięsnych) czy odpowiednią produk-

cję mleka, wełny. Prawidłowo żywione zwierzęta mają odpowiedni, zdrowy wygląd, są 

w dobrej kondycji oraz osiągają dużą wydolność wysiłkową (bardzo ważne u koni po-

ciągowych, sportowych). 
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1. Żywienie bydła 

Żywienie cieląt i młodzieży  

Prawidłowe żywienie jest zasadniczym warunkiem racjonalnego wychowu cieląt i mło-

dzieży. Potrzeby pokarmowe młodych zwierząt związane są przede wszystkim ze wzro-

stem i rozwojem młodego organizmu. Wynikają również ze stopniowego rozwoju prze-

wodu pokarmowego, który u młodych cieląt przystosowany jest głównie do trawienia 

cukrów, białek i tłuszczów zawartych w mleku, a dopiero stopniowo, wraz z rozwojem 

żwacza, przystosowuje się do trawienia innych pasz. Dlatego podstawą żywienia cieląt 

przez pierwsze 3 tygodnie jest mleko, a następnie stopniowo wprowadza się do dawek 

pokarmowych inne pasze. 

Ze względu na bardzo intensywny u młodych zwierząt rozwój tkanki kostnej, należy 

zwracać szczególną uwagę na to, aby dostarczana zwierzętom pasza zawierała odpo-

wiednią ilość składników mineralnych, szczególnie wapnia i fosforu. Nie należy jednak 

zapominać o zapewnieniu młodym zwierzętom pozostałych makroelementów oraz peł-

nego zestawu witamin. Starsze zwierzęta potrafią już samodzielnie, w pewnym zakresie, 

syntetyzować witaminy z grupy B, K oraz C. 

Najważniejszym składnikiem pasz, który musimy zapewnić młodym zwierzętom, jest 

jednak białko. Małe cielęta najbardziej wykorzystują białko zawarte w mleku, w póź-

niejszym etapie rozwoju dobrze wykorzystują także białko pochodzenia roślinnego. 

Białka nie da się niczym zastąpić, stąd musi być dostarczone w paszy. Dopiero później, 

przy pomocy bakterii, zwierzęta potrafią same syntetyzować część białek. 

W dawce pokarmowej młodym zwierzętom należy zapewnić także odpowiednią ilość 

składników energetycznych. Przypomnijmy, że najważniejszym źródłem energii są 

tłuszcze i węglowodany. Młode cielęta odpowiednią ich ilość mają zapewnioną w mle-

ku, starsze pobierają węglowodany i tłuszcze z pasz objętościowych i treściwych. Naj-

trudniejszym okresem w żywieniu młodego bydła są pierwsze 3 miesiące, ale czas wy-

chowu cieląt trwa zwykle 6 miesięcy. Z tego powodu omówienie żywienia młodzieży 

podzielić można na dwie części: 

 żywienie cieląt (do 0,5 roku), 

 żywienie młodzieży (od 0,5 do 1,5 roku). 

Żywienie cieląt można podzielić na 3 okresy: okres żywienia siarą, okres żywienia mle-

kiem i okres żywienia cieląt starszych. 

Okres żywienia siarą – trwa od urodzenia do ok. 5 dnia życia, ale karmienie mlekiem 

matki najlepiej przedłużyć do 10 dnia życia. Siara jest pierwszym i najcenniejszym po-
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karmem dla małego cielęcia. Obok dużej zawartości najcenniejszych składników pokar-

mowych posiada ona również składniki odpornościowe i ma działanie dietetyczne (uła-

twia usuwanie tzw. smółki, czyli nagromadzonego w przewodzie pokarmowym, w trak-

cie życia płodowego, kału). Cielę przy matce pobiera siarę samodzielnie, w miarę indy-

widualnych potrzeb. Natomiast cielętom odsadzanym podaje się ją 4–5 razy dziennie, 

między 5 a 7 dniem, w ilości 6–8 l dziennie. Przy pojeniu cieląt za pomocą smoczka czy 

też z wiadra, należy pamiętać o temperaturze siary – powinna ona wynosić min. 25°C 

(do 36°C). 

Okres żywienia mlekiem (preparatami mlekozastępczymi) – trwa do 80–90 dnia życia. 

Teoretycznie, przez cały ten okres można dostarczać cielętom pełne mleko, podając od 8 

l dziennie w 10 dniu i 9 l w 15–20 dniu, do 2 l w 60 dniu i wprowadzając stopniowo mle-

ko chude (od 2 l w 40 dniu do 10 l w 80–90 dniu). Ten system jest jednak niezwykle 

drogi, dlatego powszechnie stosuje się pełne mleko do 14 dnia życia, a następnie prepa-

raty mlekozastępcze. Są to preparaty sproszkowane (o różnych nazwach handlowych), 

zawierające sproszkowane mleko odtłuszczone, tłuszcz, suszone maślanki, skrobie, 

składniki mineralne, witaminy i inne składniki. Podając zwierzętom preparaty mlekoza-

stępcze, należy ściśle stosować się do zamieszczonej na opakowaniu receptury. Od 10 

dnia życia, a najpóźniej po ukończeniu 2 tygodni, przyucza się cielęta do jedzenia siana 

(bardzo delikatnego, najwyższej jakości) oraz pasz treściwych. W pierwszym okresie 

najlepiej jest podawać śrutę owsianą lub drobno rozgnieciony owies. Zarówno siano, jak 

i paszę treściwą podaje się cielętom bez ograniczeń. Wiosną i latem od 4, a nawet 3 ty-

godnia życia można podawać cielętom dobrej jakości zielonki, a zimą czerwoną mar-

chew. Kiszonek, w tym okresie, w zasadzie nie powinno się podawać, chyba że dysponu-

jemy kiszonką o bardzo dobrej jakości – wówczas możemy ją dać już w 3 miesiącu, ale 

początkowo w minimalnych ilościach. 

Żywienie cieląt starszych powyżej 90 dnia życia, a więc między 3 a 6 miesiącem, pro-

wadzi się wyłącznie paszami pochodzenia roślinnego, uzupełnianymi paszami treści-

wymi. Podstawą żywienia są dobre zielonki oraz kiszonki (które podaje się w zasadzie 

od 4 miesiąca). Od 4 lub 5 miesiąca można również podawać okopowe pastewne. Naj-

częściej od 4 lub 5 miesiąca przestaje się żywić cielę „bez ograniczeń", a przechodzi na 

normowanie (według Norm żywienia zwierząt gospodarskich). 

Latem podstawą żywienia młodzieży w wieku powyżej 6 miesiąca życia powinno być 

pastwisko uzupełnione dawkami paszy treściwej (1 kg paszy dziennie na sztukę). 

Młodzieży powyżej 1 roku życia powinno wystarczyć dobre pastwisko. Zimą młodzież 

powinna dostawać najlepsze siano, okopowe, dobrą kiszonkę oraz 1–2 kg paszy treści-

wej dziennie na 1 sztukę. Powyżej 1 roku życia, przy dostatecznej ilości dobrego siana i 

kiszonki, można ograniczyć stosowanie pasz treściwych do 0,5 kg dziennie lub całkowi-
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cie z nich zrezygnować. Poczynając od okresu między 8 a 9 miesiącem, można do dawek 

pokarmowych dla jałówek wprowadzać niewielkie ilości słomy jarej i plew. 

Tabela 4.1. Przykładowe dawki żywieniowe dla jałówek w wieku od 9 do 18 miesięcy (w 

kg) 

Wiek 

(w miesią-

cach) 

Lato Zima 

Zielonki Siano 

Pasze 

treści-

we 

Kiszonki Siano Okopowe 

Pasze 

treści-

we 

9 18–20 1,50 1,50 12 2 7 2 

12 22–25 2 0,50 16 3 8 1,50 

18 28–32 2 – 20 4 10 0,50 

Źródło: opracowanie własne autora 

Jałówki cielne w ostatnich 2–3 miesiącach przed wycieleniem powinny być żywione jak 

krowy zasuszone. Oznacza to, że oprócz paszy bytowej powinny otrzymywać dodatkową 

ilość, pokrywającą produkcję 10 l mleka. Przyczyni się to nie tylko do dobrej kondycji 

matki i prawidłowego rozwoju płodu, ale również do przyspieszenia obfitego rozrostu 

tkanki gruczołowej wymienia, co z kolei wpłynie bardzo wyraźnie na poprawę mleczno-

ści po wycieleniu. W przypadku powstania obrzęków i zapalenia wymienia należy jed-

nak ograniczyć zadawanie paszy treściwej, a nawet zaprzestać jej podawania. 

Żywienie krów mlecznych 

Żywienie jest decydującym czynnikiem środowiskowym, wpływającym na ilość i jakość 

produkowanego przez krowę mleka. O efektywności żywienia bydła mlecznego decydu-

je: 

 typ żywienia (pastwiskowy, alkierzowy lub mieszany), 

 jakość i skład stosowanych pasz, 

 wysokość dawek paszowych. 

Typ żywienia zależy od możliwości organizacyjnych gospodarstwa i struktury użytków 

rolnych. Natomiast stosowane pasze i wysokość dawek uzależnione są od możliwości 
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produkcyjnych gospodarstwa oraz od wydajności produkcyjnej żywionych krów i ich 

wagi żywej. Te dwa ostatnie czynniki decydują o ustaleniu wysokości norm żywienio-

wych, przy czym wydajność mleka będzie stanowiła podstawę do ustalenia zapotrzebo-

wania produkcyjnego, a waga żywa zapotrzebowania bytowego. 

Przed ustaleniem dawek paszowych należy określić zapotrzebowanie na składniki 

pokarmowe krowy, a więc: energię metaboliczną, białko ogólne i suchą masę. Na ogólne 

zapotrzebowanie składa się: zapotrzebowanie bytowe i produkcyjne. Zapotrzebowanie 

bytowe zależy od wagi ciała i wynosi ok. 1 jednostki owsianej (6 MJ) i 100 g białka na 

każde 100 kg wagi żywej. Zapotrzebowanie produkcyjne to 0,5 jednostki owsianej (3 

MJ) i 80 g białka na 1 l mleka. Zapotrzebowanie na suchą masę wynosi ok. 2,5% wagi 

ciała krowy. Ponadto stosuje się następujące dodatki pasz: 

 20% potrzeb bytowych dla młodych, rosnących krów w pierwszej laktacji, 

 10% potrzeb bytowych dla młodych, rosnących krów w drugiej laktacji, 

 na produkcję 2–4 l mleka dla krów o słabej kondycji, 

 na produkcję 2–3 l mleka na rozdojenie w 3–6 tygodni po wycieleniu, 

 w okresie zasuszenia na produkcję 5–10 l mleka. 

Możemy więc obliczyć, że zapotrzebowanie dla krowy o wadze 550 kg, produkującej 15 l 

mleka wyniesie: 

 Zapotrzebowanie bytowe:  

 550 kg : 100 kg = 5,50 j.o. (33 MJ), 

 550 kg : 100 kg = 5,55 x 100 g = 550 g 

białka. 

 Zapotrzebowanie produkcyjne:  

 151 x 0,50 j.o. (3 MJ) = 7,50 j.o. (45 MJ), 

 151 x 80 g białka = 1200 g białka. 

Razem zapotrzebowanie wyniesie 13 j.o. (78 MJ) i 1 

750 g białka. Zapotrzebowanie suchej masy wyniesie 

natomiast ok. 13 750 g (2,5% od 550 kg). 

Dawki pokarmowe, pokrywające to zapotrzebowanie, 

będą inne w letnim okresie żywienia, a inne w zimo-

wym.  

Letnie żywienie krów w zależności od warunków 

pogodowych i regionu kraju trwa ok. 150–170 dni. Podstawą żywienia w tym okresie 

powinny być zielonki, które są paszą najzdrowszą, a przy tym najtańszą. W Polsce stosu-
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je się dwa typy żywienia letniego. Najbardziej polecane, bo zapewniające zwierzętom 

ruch na świeżym powietrzu, jest żywienie pastwiskowe. Dobre pastwisko zapewnia la-

tem paszę dla trzech, a nawet czterech dorosłych krów. Przy żywieniu alkierzowym sko-

szoną zielonkę dowozi się do obór i tam podaje krowom w korytach. Zielonka (z dodat-

kiem słomy na zakładkę, celem uzupełnienia w paszy suchej masy i włóknika) powinna 

zaspokoić potrzeby bytowe krowy i zapewnić produkcję 12–15 l mleka. Przy wyższej 

produkcji konieczny jest dodatek paszy treściwej. Dla naszej krowy dawkę letnią usta-

lamy następująco: 

 Zielonka: 

 60 x 0,19 j.o. = 11,40 j.o. (68,40 MJ), 

 60 x 27 g białka = 1 620 g białka. 

 Słoma jęczmienna: 

 2 kg x 0,30 j.o. = 0,60 j.o. (3,60 MJ), 

 2 kg x 15 g białka = 30 g białka. 

Ze względu na brak energii, a także białka (spowodowany wysoką produkcją mleka), 

dodajemy 1 kg paszy treściwej niskobiałkowej (śruty zbożowej), zawierającej 1,1 j.o. i 

110 g białka. Wtedy dawka ta zawierać będzie 13,1 j.o. (78,60 MJ) i 1 760 g białka, a więc 

prawie dokładnie pokryje zapotrzebowanie. Zawartość suchej masy wyniesie ok. 

14 000 g, a więc nieznacznie przekroczy zapotrzebowanie. Dawkę uzupełnimy ok. 150 g 

mieszanki mineralnej. 

Zimowe żywienie krów trwa przeciętnie 

ok. 200 dni (od 190 do 210). Bydło 

mleczne karmione jest w oborze. 

Głównymi paszami są wówczas kiszonki, 

okopowe, siano, produkty uboczne 

przemysłu cukrowego (wysłodki, wywar) 

oraz pasze treściwe. Najprostsze jest 

żywienie jedną podstawową paszą, np. 

kiszonką (tzw. monodieta), ale ze 

względów zdrowotnych i smakowych 

dawka powinna być urozmaicana i składać 

się z różnych pasz. Niezbędnym składnikiem zimowych dawek pokarmowych powinno 

być siano. Krowom wysokocielnym można dawać tylko bardzo dobrą kiszonkę i to w 

niewielkich ilościach (do 10 kg). 
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Poniższa tabela (4.2.) przedstawia przykładową zimową dawkę pokarmową dla krowy.  

Tabela 4.2. Przykład zimowego żywienia krowy 

Pasza kg 
Sucha masa 

[kg] 
j.o. MJ 

Białko 

ogólne [g] 

Kiszonka z kukurydzy 

Buraki pastewne 

Siano z motylkowych 

Śruta jęczmienna 

30 

8 

4 

3 

6,00 

1,28 

3,40 

2,62 

30 x 0,20 = 6,00 

8 x 0,15 = 1,20 

4 x 0,55 = 2,50 

3 x 1,10 = 3,30 

36,00 

7,20 

15,00 

19,80 

30 x 19 = 570 

8 x 14 = 112 

4 x 185 = 740 

3 x 110 = 330 

Razem  13,30 13,00 78,00 1752 
Źródło: opracowanie własne autora 

Ułożona dawka dokładnie pokrywa zapotrzebowanie. W przypadku braku okopowych 

można je w całości zastąpić kiszonką, podając jej 37 kg. 

Gdy gospodarstwo zlokalizowane jest w pobliżu gorzelni i dysponuje dużą ilością wywa-

ru, można ułożyć następującą dawkę: 

 wywar ziemniaczany – 40 l, 

 kiszonka – 15 kg, 

 siano z koniczyny z trawami – 6 kg, 

 plewy zbożowo-motylkowe – 4 kg, 

 śruta jęczmienna – 2 kg, 

 otręby pszenne – 2 kg. 

Zimą karmi się krowy z reguły 2 razy dziennie, po udoju porannym i popołudniu, roz-

kładając dawkę na połowę. Tylko siano można dać w całości przy innym odpasie. Wie-

czorem daje się na zakładkę słomę jarą, ewentualnie plewy. Bardzo ważne jest ścisłe 

przestrzeganie pory karmienia. Nie powinno się również gwałtownie zmieniać rodzaju 

stosowanej paszy, ponieważ zawsze powoduje to spadek mleczności. Dlatego ważne jest 

stopniowe przechodzenie z żywienia let-

niego na zimowe (i odwrotnie). 

Bardzo ważne jest właściwe pojenie 

bydła. W przypadku krów mlecznych jest 

to szczególnie istotne, gdyż na produkcję 1 

l mleka krowy zużywają one przynajmniej 

4 l wody. Dorosła krowa pobiera dziennie 

w paszach i w trakcie pojenia 50–60 l 

wody (a w upalne letnie dni 100 i więcej 

litrów). Krowy trzeba poić kilka razy 
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dziennie. Najlepiej gdy mają stały, wolny dostęp do wody (poidła automatyczne w 

oborze) i stałe wodopoje na pastwisku. W przypadku braku stałego dostępu do wody – 

zimą poimy krowy przynajmniej 2 razy, a latem od 3 do 5 razy, podając wodę zimną, ale 

nie lodowatą. Zwierzęta należy poić po wyjedzeniu przez nie pasz soczystych. 

Technologie żywienia młodego bydła opasowego uzależnione są od przyjętej inten-

sywności. W związku z tym, obecnie na świecie stosuje się trzy rodzaje opasu: eksten-

sywny, półintensywny i intensywny. 

Opas ekstensywny stosuje się tylko w gospodarstwach mających do dyspozycji duże 

pastwiska. Jest więc oparty głównie na paszach zielonych, pochodzących z pastwiska. 

Przy tym opasie przyrosty dzienne nie są wysokie (500–600 g). Dlatego opasy uzyskują 

wagę 450 kg dopiero w wieku 24, a nawet 30 miesięcy. Bardziej obfite przy tym opasie 

jest żywienie letnie (pastwiskowe), zimowe natomiast jest ograniczone występującym 

zwykle niedostatkiem pasz. W Polsce opas ekstensywny jest rzadko stosowany, bardzo 

popularny jest natomiast w dysponujących ogromnymi obszarami pastwiskowymi fer-

mach w USA, Australii i krajach Ameryki Południowej. 

Opas półintensywny to najpopularniejszy w Polsce rodzaj opasu. Najpowszechniej sto-

sowana technologia żywienia półintensywnego polega na podziale opasu na dwa okresy. 

Okres pierwszy, tzw. przygotowawczy, trwa od 4-tego do 12 miesiąca. W tym czasie wy-

korzystuje się głównie pasze gospodarskie, a więc zielonki, i żywienie pastwiskowe w 

lecie, a kiszonkę i okopowe w zimie. Pasze treściwe stosuje się przez pierwsze 3 miesią-

ce tuczu (do 6 miesiąca życia), a później tylko w przypadku braku dobrych pasz objęto-

ściowych. Przy tym systemie żywienia przyrosty dzienne w zasadzie nie przekraczają 

600–700 g. Najczęściej kalendarz wycieleń krów ustala się tak, by cielęta rodziły się je-

sienią, wówczas podstawowy okres żywienia przygotowawczego można oprzeć na ży-

wieniu pastwiskowym (w przypadku zakupu cieląt do opasu, gospodarstwo kupuje je od 

okolicznych rolników w lutym, w wieku ok. 4 miesięcy). Jesienią, po ukończeniu przez 

cielęta pierwszego roku życia, przechodzi się na okres opasania właściwego. Polega on 

najczęściej na przejściu na żywienie kiszonkami, uzupełnionymi sianem z zastosowa-

niem tuczących dawek pasz treściwych. 

Technika opasania polega na dwukrotnym dziennym odpasie i dwu- lub trzykrotnym 

pojeniu. Ruch zwierząt powinien być maksymalnie ograniczony, by większość energii z 

paszy przeznaczyć na odpas. W trakcie opasania właściwego, przyrosty dzienne nie po-

winny być mniejsze niż 1000 g. W sumie jednak przyrosty dzienne są mniejsze niż przy 

opasie intensywnym i opas półintensywny trwa dłużej (łącznie 18 miesięcy). 

Opas intensywny oparty jest głównie na paszach treściwych, uzupełnianych sianem i 

kiszonką, która stanowi podstawową paszę. Właśnie dlatego jest to opas najszybszy, o 
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największych dziennych przyrostach (powyżej 1000 g), ale również najdroższy. Przy 

opasie intensywnym nie powinno się stosować zielonek, gdyż nie są one w stanie za-

pewnić odpowiednio wysokich dziennych przyrostów. Karmienie również prowadzi się 

dwa razy dziennie, starając się maksymalnie ograniczać ruch zwierząt. Żywienie pastwi-

skowe przy tym opasie nie powinno mieć miejsca. Opasu nie dzieli się na okresy, nie ma 

tu więc okresu przygotowawczego, a żywienie jest identyczne w 4 i 14 miesiącu (zmie-

niają się tylko wielkości dawek). Okres opasu intensywnego jest wyraźnie krótszy niż 

opasu półintensywnego i kończy się najczęściej w 15 miesiącu. Ten rodzaj opasu w za-

sadzie stosuje się tylko do opasu buhajków.  

Na opas bydła dorosłego przeznacza się tylko te krowy, które są zdrowe i niezbyt sta-

re. Tylko taki opas jest opłacalny. Sztuki bardzo stare, zabiedzone czy chore lepiej od 

razu przeznaczyć na rzeź. W żywieniu opasowych krów stosuje się najczęściej: 

 latem: zielonkę uzupełnioną np. suchymi wysłodkami, słomą, paszą treściwą, 

 zimą: wywar z plewami czy sieczką, wysłodki, kiszonkę, okopowe pastewne (naj-

lepiej ziemniaki), pasze treściwe. 

Dzienne przyrosty opasanych krów powinny wynosić do 1000 g. Gdy spadają poniżej 

500 g, należy opas przerwać i krowę przeznaczyć na rzeź. Opasanie krowy nie powinno 

trwać dłużej niż 3 miesiące. 
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2. Żywienie trzody chlewnej 

Żywienie loch jest ściśle związane z fazą cyklu reprodukcyjnego, w której się znajdują. 

Laktacja jest okresem intensywnego żywienia loch, których potrzeby uzależnione są od 

kilku podstawowych czynników: 

 czasu trwania laktacji, 

 ilości karmionych prosiąt, 

 wieku, 

 kondycji. 

Lochy w okresie laktacji mają bardzo duże potrzeby pokarmowe, wynikające z ko-

nieczności produkcji wystarczającej ilości mleka dla intensywnie rosnącego miotu. Dla-

tego mieszanki pełnoporcjowe powinny charakteryzować się wysoką zawartością 

składników pokarmowych oraz ich wysoką strawnością. Niewłaściwe przygotowanie 

mieszanki paszowej, przede wszystkim zbyt ubogiej, powoduje pobieranie przez lochę 

substancji pokarmowych z własnego organizmu, co wywołuje nadmierne chudnięcie 

lochy. Efektem, w tym przypadku, jest osłabienie miotu oraz wydłużenie okresu przygo-

towania lochy do następnego cyklu reprodukcyjnego. U prawidłowo żywionych loch ruja 

występuje już po 3–7 dniach od odsadzenia prosiąt. Na dwa dni przed odsadzeniem na-

leży ograniczyć ilość podawanej paszy, a w dniu odsadzenia zastosować głodówkę. Takie 

działanie ma na celu złagodzenie okresu zasuszenia lochy. 

Mimo właściwie zbilansowanej dawki pokarmowej u loch prośnych mogą występować 

objawy głodu, które mogą przekładać się na zwiększoną aktywność ruchową, niepokój i 

agresywność. Dlatego ważne jest, aby zaspokoić te potrzeby odpowiednią ilością włókna 

w dawce pokarmowej. Włókno powoduje wypełnienie układu pokarmowego zwierzęcia, 

ograniczając jednocześnie pobieranie nadmiernej ilości paszy. Jednym ze źródeł włókna 

w dawce pokarmowej mogą być niemelasowane wysłodki buraczane, które mają wła-

ściwości pęcznienia w przewodzie pokarmowym, dając poczucie sytości. 

Pasze zadawane lochom muszą się charakteryzować najwyższą jakością. Niedopuszczal-

ne jest stosowanie pasz zamarzniętych, nieświeżych, nadpsutych czy zanieczyszczonych, 

wyklucza się również pasze zawierające substancje szkodliwe. 
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Żywienie prosiąt i warchlaków 

Po odsadzeniu prosięta wymagają szcze-

gólnej opieki ze względu na stres wywoła-

ny tym zdarzeniem. Przy niewłaściwym 

żywieniu może on doprowadzić do niedo-

żywienia, biegunek i upadków prosiąt. 

Pasze w pierwszych dniach po odsadzeniu 

powinny charakteryzować się wysoką za-

wartością białka i energii, a także składni-

ków biologicznie czynnych. Po odsadzeniu 

powinna być bezwzględnie podawana ta 

sama pasza co przed odsadzeniem prosiąt 

od loch. Zaleca się podawanie jej w nie-

wielkich dawkach ok. 5 razy dziennie, a 

następnie 3 razy dziennie. 

Warchlaki mogą być karmione bez ogra-

niczeń mieszanką o wartości pokarmowej typu grower. Mieszankę tę można kupić lub 

przygotować we własnym gospodarstwie, wykorzystując: jęczmień, pszenicę, otręby 

pszenne, śrutę sojową i rzepakową oraz mączkę rybną. Do odpowiedniego zbilansowa-

nia dawek pokarmowych niezbędne jest również wykorzystanie dodatków mineralno-

witaminowych oraz zakwaszaczy i w razie potrzeby aminokwasów syntetycznych. Ilość 

zadawanej paszy zwiększa się wraz ze wzrostem zwierząt. 

Żywienie tuczników  

Żywienie tuczników jest w istotny sposób uzależnione od predyspozycji genetycznych 

zwierząt, a co za tym idzie, od wielkości dobowych przyrostów ich tkanki mięśniowej. 

Przy intensywnym wzroście tucznikom należy zapewnić paszę o bardzo wysokiej zawar-

tości energii. W takim przypadku konieczne jest wzbogacenie takiej paszy w tłuszcz po-

przez dodanie: porafinacyjnych kwasów tłuszczowych, makuchów, olejów, śrut z całych 

roślin oleistych. Należy pamiętać, że podawanie tłuszczów pochodzenia roślinnego 

przekłada się na skład kwasów tłuszczowych w słoninie i mięsie, poprzez wzrost ilości 

wielonasyconych kwasów tłuszczowych. Liczyć się należy również z otłuszczeniem tu-

szy, jeżeli będziemy intensywnie żywic tuczniki w końcowej fazie. 

Wraz ze wzrostem i rozwojem tuczników zmienia się ich zapotrzebowanie pokarmowe. 

Szczególnie uzależnione jest ono od płci tuczników. Wieprzki przyrastają szybciej od 

loszek i końcowej fazie tuczu przyrosty tkanki mięśniowej i tłuszczowej są lepsze w po-

równaniu do loszek. Wieprzki stają się również bardziej agresywne od loszek podczas 
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pobierania paszy. Dlatego warto przemyśleć rozdzielenie tuczników według płci, co mo-

że przyczynić się do zaoszczędzenia paszy i lepszego wyrównania zwierząt. 

Przy komponowaniu dawki pokarmowej dla tuczników należy brać również pod uwagę 

specyficzne oddziaływanie niektórych pasz na jakość pozyskiwanego mięsa i tłuszczu. 

Jednym z takich komponentów jest kukurydza, która zawiera duże ilości skrobi łatwo 

przyswajalnej przez zwierzęta i odkładającej się bezpośrednio w postaci tkanki tłusz-

czowej, która nabiera barwy żółtawej, zmienia swoją konsystencję, co przyczynia się do 

przyśpieszenia jełczenia pozyskanej słoniny. Innym przykładem jest mączka rybna, któ-

ra zadawana w nadmiernej ilości w końcowej fazie tuczu, powoduje nieprzyjemny za-

pach mięsa, tzw. tranowy. Za kolejny przykład może posłużyć serwatka, która pogarsza 

jakość i barwę mięsa. 

Tuczniki przez cały okres trwania tuczu mogą być karmione paszami przemysłowymi 

pełnoporcjowymi. 

W zależności od wartości pokarmowej paszy możemy wyróżnić: 

 Tucz jednofazowy polegający na stosowaniu podczas całego cyklu paszy o jed-

nakowym składzie, której wartość pokarmowa jest uśredniona. Dzięki temu uni-

ka się zmian paszy, jednak wykorzystanie jej jest obecnie niezadowalające dla 

hodowców. 

 Tucz dwufazowy polegający na zastosowaniu dwóch mieszanek: pierwszej w 

okresie 30–70 kg masy ciała tucznika o podwyższonej zawartości białka, drugiej 

w okresie końcowego tuczu 71–110 kg masy ciała z mniejszą zawartością energii 

i białka, przez co tańszą. 

Ze względu na czas trwania tuczu i jakość stosowanych w nim pasz można wyróż-

nić: 

 Tucz intensywny (szybki) wykorzystuje maksymalne możliwości genetyczne 

świń do odkładania białka, wyrażonego przyrostem masy mięśniowej. Przez cały 

okres trwania tuczu zwierzęta są intensywnie żywione odpowiednio zbilansowa-

ną paszą. Tuczniki charakteryzują się wysoką mięsnością i słabym otłuszczeniem 

tusz, a masę ciała 115 kg osiągają w ok. 5 miesięcy od urodzenia. 

 Tucz ekstensywny (wolny) jest oparty głównie na tanich paszach gospodar-

skich, daje mięso gorszego gatunku, znacznie otłuszczone oraz grubą słoninę, czy-

li aktualnie mało popularne produkty na rynku. Z tych względów ma obecnie zni-

kome znaczenie gospodarcze. 
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Żywienie i utrzymanie knurów 

Obserwacja tempa wzrostu i mięsności umożliwia określenie potencjału genetycznego 

knura. Jest to możliwe wyłącznie przy jego prawidłowym żywieniu. Dlatego mieszanki 

powinny się charakteryzować wysokim poziomem aminokwasów egzogennych, odpo-

wiednią ilością witamin (A, D, E) i składników mineralnych (wapń, fosfor, sód, cynk i 

mangan). Niedobór witaminy A prowadzi do zmniejszenia popędu płciowego knura, ob-

niżenia liczby i ruchliwości plemników oraz częstego ich zwyrodnienia. Niedobór man-

ganu i cynku również prowadzi do obniżenia popędu płciowego oraz może powodować 

zwyrodnienie jąder. Odpowiednio karmione knury muszą charakteryzować się dobrą 

kondycją rozpłodową. Nie wolno dopuścić do ich nadmiernego otłuszczenia, które po-

woduje obniżenie ich sprawność, niechęć do krycia i obniżenie skuteczności zapłodnień. 

Przy bilansowaniu dawki pokarmowej musimy uwzględnić kilka elementów: 

 libido, 

 intensywność użytkowania rozpłodowego, 

 zapotrzebowanie na nasienie odpowiedniej jakości, 

 warunki utrzymania. 
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3. Żywienie drobiu 

Drób charakteryzuje się szybką przemianą materii, intensywnym tempem wzrostu, 

wczesnym dojrzewaniem płciowym, wysoką produkcyjnością, a także stosunkowo krót-

kim przewodem pokarmowym o małej pojemności. 

W zależności od systemu użytkowania, 

drób żywi się paszami gospodarskimi, 

mieszankami uzupełniającymi, koncentra-

tami białkowymi, które są podstawą two-

rzenia dziennych dawek pokarmowych (w 

systemie ekstensywnym i półintensyw-

nym), lub przemysłowymi mieszankami 

pełnoporcjowymi (w systemie intensyw-

nym). 

Zapotrzebowanie ptaków na składniki 

pokarmowe definiują normy żywieniowe, które określają zawartość składników pokar-

mowych w 1 kg powietrzni suchej paszy. Normy te uwzględniają gatunek drobiu, masę 

ciała ptaków i ich wiek, a ponadto stan fizjologiczny i wielkość produkcji. 

Żywienie ptaków w okresie wychowu ma na celu zapewnienie prawidłowego wzro-

stu, wyrównanie masy ciała w stadzie i przygotowanie ptaków do nieśności. W tym 

okresie ptaki wymagają paszy o dużej wartości odżywczej, głównie ze względu na inten-

sywny wzrost i na wysiłek związany ze wzrostem piór. Ptaki żywi się bez ograniczeń, 

jednak w celu utrzymania wzrostu charakterystycznego dla danego rodu czy rasy nie-

zbędna jest stała kontrola masy ciała i w razie potrzeby korekta ilości podawanej paszy. 

Żywienie kur w okresie nieśności ma na celu pokrycie potrzeb bytowych (procesy 

życiowe) i produkcyjnych (budowa i znoszenie jaj) kur. Zależą one od masy ciała, tem-

peratury otoczenia, systemu chowu oraz poziomu produkcji nieśnej, tzn. liczby i masy 

produkowanych jaj. Jeżeli nie zaspokoimy tych potrzeb, odbije się to poprzez spadek 

masy ciała i produkcyjności kur. Żywienie dorosłych ptaków nieśnych opiera się na do-

starczeniu paszy bez ograniczeń. Mieszanki paszowe są dostosowane pod względem 

wartości odżywczej do wieku ptaka i produkcji. W mieszankach ważną rolę odgrywa 

zawartość wapnia oraz białka, którego niedostateczna ilość wpływa na zmniejszenie 

masy znoszonych jaj. Istotną rolę odgrywa również zawartość w paszach aminokwasów 

egzogennych, np. metioniny, lizyny czy treoniny, które organizm musi otrzymać z ze-

wnątrz. Wapń przez ptaki jest wykorzystywany głównie do budowania skorupy jaja. 

Jego zawartość w paszy wpływa na grubość skorupy oraz decyduje o owulacji niosek. 
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U ptaków wraz z wydłużaniem się okresu nieśności spada wykorzystanie wapnia w pa-

szy, dlatego ich zawartość musi rosnąć wraz z postępującą nieśnością. Za tworzenie sko-

rupy jaj odpowiedzialny jest również fosfor, dlatego jego zawartość w mieszankach pa-

szowych jest istotna również ze względu na odpowiedni stosunku do wapnia. 

Żywienie brojlerów wymaga odpowiednio zbilansowanej paszy, przede wszystkim ze 

względu na ich intensywny wzrost, który pozwala na osiągniecie masy ok. 2 kg w zaled-

wie 5–6 tygodni. Żywione są mieszanką pełnoporcjową podawaną bez ograniczeń, której 

skład jest uzależniony od wieku i masy ptaka. Pasza jest do dyspozycji brojlerów w kar-

midłach przez 24 godziny i najczęściej jest to jedna z trzech rodzajów mieszanek: 

 starter – przeznaczony dla ptaków 0–3 tygodniowych, 

 grower – przeznaczony dla ptaków 4–5 tygodniowych, 

 finiszer – podawany w 6 tygodniu. 

Mieszankami pełnoporcjowymi żywi się również brojlery indycze i kacze, jednak z wy-

korzystaniem w okresie odchowu różnej ilości typów. W żywieniu gęsi rzeźnych wyko-

rzystuje się mieszanki pełnoporcjowe w pierwszych 4–5 tygodniach ich życia, następnie 

są zastępowane śrutą zbożową i zielonką, a na koniec od ok. 15 tygodnia podaje się im 

do woli ziarno owsa. 
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4. Żywienie koni 

Przy żywieniu koni trzeba uwzględnić specyficzną budowę ich przewodu pokarmowego, 

a więc jego niewielką długość i małą pojemność. Dlatego koniom pasze 

wysokowartościowe podaje się stosunkowo często (3–4 razy na dobę), w nieco 

mniejszych ilościach. Podstawą żywienia koni są pasze treściwe. 

Żywienie koni musi być prowadzone bardzo uważnie i ostrożnie, konie są bowiem 

bardzo podatne na różnego typu kolki, wzdęcia i inne dolegliwości przewodu 

pokarmowego. Stąd wszystkie zmiany pasz powinny być stosowane bardzo ostrożnie 

i stopniowo. Dotyczy to głównie zwiększanych przed sezonem roboczym lub 

wyczynowym dawek pasz treściwych. 

Podanie koniom paszy zmarzniętej zawsze 

doprowadzi do skurczu jelit. Bardzo 

niebezpieczne jest podanie koniom świeżo 

zebranego, niewypoconego ziarna zbóż. 

Bardzo dużo uwagi należy poświęcić 

pojeniu koni. Na dobę konie wypijają 40–

60 l. Konie poi się trzy razy dziennie (w 

razie upałów nawet 6 razy). Nie wolno 

poić koni zgrzanych (trzeba odczekać 40–

60 minut). Konie poi się ok. 20–30 minut 

przed podaniem obroku. Po nakarmieniu 

trzeba odczekać przynajmniej godzinę 

z podaniem wody. O ile poimy lekko 

zgrzane konie (np. w drodze, konie 

wierzchowe), to po napojeniu konie 

muszą natychmiast podjąć dalszą pracę (chód, lekki bieg). 

Najczęstsza grupa żywieniowa koni w obecnych gospodarstwach rodzinnych to konie 

rekreacyjno-sportowe, używane do powożenia i pod siodło. Wykonują one lekką i 

średnią pracę i nie wymagają specjalnie intensywnego żywienia. Zimą wystarcza siano 

(8–10 kg) z niewielkim (1–2 kg) dodatkiem owsa (ale można z niego całkiem 

zrezygnować). Ich dzienne zapotrzebowanie (pokrywające potrzeby bytowe) wynosi ok. 

4 j.o. (20–25 MJ energii metabolicznej) i 350 g białka. Latem, przy lekkiej pracy, to 

zapotrzebowanie wzrasta do 6 j.o. i 450 g białka, przy średniej – w zależności od wagi 

ciała od 7 do 8 j.o. (45 MJ energii metabolicznej) i 550–600 g białka. Przy żywieniu 

opartym na sianie, przeciętne dawki dla koni przy lekkiej pracy wyniosą 6 kg siana i 3 kg 
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owsa (oraz słoma na zakładkę – 3 kg i sieczka – 1 kg), a przy pracy średniej – 6 kg siana, 

4–5 kg owsa, 4 kg słomy i 2 kg sieczki. 

Klacze źrebne w pierwszych miesiącach żywi się jak konie użytkowe, później trzeba im 

dostarczyć dodatek na rozwój płodu (1,5 j.o = 10 MJ energii metabolicznej i 200 g 

białka). Natomiast klaczom karmiącym trzeba zapewnić dodatek na odpowiednią 

produkcję mleka (ok. 3 j.o. – 20 MJ energii metabolicznej i nie mniej niż 350 g białka). 

W sumie klacze karmiące w pierwszych trzech miesiącach powinny dostać ok. 8–9 j.o. 

(do 50 MJ energii metabolicznej) i 750 g białka strawnego. W miarę możliwości klacze 

karmiące wraz ze źrebiętami powinny jak najdłużej przebywać na pastwisku.  
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5. Żywienie owiec 

Świadomy hodowca bardzo starannie przygotowuje i przeprowadza wychów ssących 

jagniąt. Okres ssania trwa zwykle 14 tygodni (100 dni). Pierwszym pokarmem dla ja-

gnięcia jest siara. Obecnie stosuje się 3 metody odchowu ssących jagniąt: 

 tradycyjna – przy matkach, 

 skrócona – przez wczesne odsadzenie jagniąt od matek, 

 sztuczna – odchów bez matek. 

Tradycyjny odchów jest najczęściej stosowanym sposobem odchowu ssących jagniąt. 

Podstawą wyżywienia jest mleko matki. Przez pierwsze 3–5 dni jagnięta przebywają 

wraz z matkami w kojcach poporodowych, następnie przez 2 tygodnie w grupach, po 

kilka matek z jagniętami, potem tworzy się większe grupy wiekowe. W 2 tygodniu życia 

rozpoczyna się dokarmianie jagniąt najlepszym sianem (stosowanym do woli) i niewiel-

kimi porcjami gniecionego owsa. Dawki owsa stopniowo się zwiększa, aż do końca 

pierwszego miesiąca życia. 

W tym czasie dokarmiane jagnięta należy oddzielić od matek, dopuszczając je jedynie na 

czas ssania. W 2 miesiącu życia można już dodatkowo podać jagniętom okopowe (najle-

piej krojoną czerwoną marchew), a pod koniec tego miesiąca pasze treściwe. W 3 mie-

siącu życia owies się wycofuje, zastępując go całkowicie paszami treściwymi dla jagniąt. 

Siano i okopowe nadal się stosuje, stale zwiększając ich dawki, tak by jagnięta mogły je 

pobierać do woli. 

Po odsadzeniu od matek jagnięta merynosa polskiego powinny uzyskać ok. 30 kg (trycz-

ki) i 26 kg (maciorki). Jagnięta kończą wtedy 100 dni życia. 

Skrócony odchów ssania stosuje się wtedy, gdy hodowca chce uzyskać (dzięki możli-

wości wcześniejszego krycia) 3 wykoty w ciągu 2 lat. Okres ssania matek skraca się wte-

dy do 40 dni, zastępując potem mleko paszami treściwymi. 

Wychów sztuczny, bezmatkowy stosuje się wyjątkowo, gdy chcemy uzyskać u jednej 

matki 2 wykoty w ciągu roku. Jagnięta odsadza się od matek po odkarmieniu siarą po 3–

4 dniach. Do wychowu w pierwszym miesiącu używa się mleka krowiego lub tańszych 

pasz mlekozastępczych, później przechodzi się na żywienie tylko wysokowartościowymi 

paszami roślinnymi, uzupełnionymi paszami treściwymi. 

W żywieniu tryków rozpłodowych konieczne jest uwzględnienie sezonowości ich 

użytkowania, utrzymanie właściwej kondycji przez cały rok i odpowiednio wysoka pro-

dukcja wełny. Zawsze jednak podstawą ich wyżywienia będzie: latem – dobre pastwisko, 

uzupełnione ewentualnie bardzo dobrą zielonką z motylkowych, a zimą – owies i siano. 
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Przyjmuje się jako zasadę, że przez cały rok tryk rozpłodowy powinien otrzymywać 

podstawową dawkę dzienną w wysokości 0,5 kg dobrego siana i do 0,5 kg owsa. 

Największe zapotrzebowanie na energię 

(białko) tryki mają w okresie przygoto-

wania do stanówki i w czasie samej sta-

nówki. Zwiększa się wtedy trykowi dawki 

siana do 1–2 kg oraz podaje dodatkową 

porcję 0,5 kg paszy treściwej. 

W okresie spoczynku, między stanówka-

mi, podaną wyżej dawkę podstawową 

uzupełnia się 2–3 kg zielonki (latem) i 1 kg 

słomy, natomiast zimą zamiast zielonki 

podaje się ok. 3 kg okopowych. 

Żywienie maciorek dorosłych jest silnie zróżnicowane w zależności od fazy rozrodu 

i żywienia jagniąt: 

 Okres przygotowania do stanówki i stanówka – w tym czasie maciorki przebywa-

ją z reguły na pastwisku i pobierają tam paszę (5–6 kg), uzupełnianą niewielkimi 

dawkami siana i słomy, co wystarcza do utrzymania ich w odpowiedniej kondycji. 

Na 2 tygodnie przed stanówką przepędza się owce na lepsze pastwisko lub do-

datkowo podaje zielonkę z motylkowych. Przy stanówce w okresie zimowym po-

daje się 0,5 kg dobrego siana, 0,5 kg marchwi, 2–3 kg kiszonki i niewielką ilość 

paszy treściwej. 

 Okres żywienia ciążowego – przez pierwszy okres ciąży (2–2,5 miesiąca) kot-

nych, maciorek nie żywimy zbyt intensywnie. Latem wystarcza pastwisko z nie-

wielkim dodatkiem słomy, zimą podstawą wyżywienia są kiszonki (do 3 kg) i 

niewielka (0,5 kg) dawka siana. W drugim okresie ciąży silnie rozwijający się 

płód wymaga znacznego zwiększenia dawki składników pokarmowych. Latem 

poza pastwiskiem i słomą z motylkowych lub sianem daje się już niewielkie (od 

0,1 do 0,2 kg pod koniec ciąży) dawki paszy treściwej, natomiast zimą wraz z 

rozwojem ciąży zmniejsza się dawki słomy, a zwiększa dobrego siana. Zmniejsza 

się też stopniowo dawki kiszonki, wprowadza niewielkie dawki okopowych 

(zwłaszcza marchwi) oraz stopniowo zwiększa się dawki pasz treściwych (do 0,4 

kg) kilka dni przed porodem i przez pierwsze dni po wykocie podaje się matkom 

tylko dobre siano (do woli). 

 Okres karmienia jagniąt – w tym okresie żywienie matek jest bardzo intensywne. 

Latem jest to dobre pastwisko, słoma, siano, natomiast zimą podajemy łącznie 4–

5 kg pasz soczystych (kiszonki i okopowe), 1,5 kg do 2 kg łącznie siana, słomy i 
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plew, a ponadto 300–500 g pasz treściwych. Na tydzień przed odsadzeniem ja-

gniąt, aby umożliwić prawidłowe zasuszanie, żywienie należy znacznie ograni-

czyć. 

 Okres jałowości – w tym czasie maciorki żywi się możliwie najtańszymi paszami. 

Latem są to zwykle dość ubogie pastwiska i słoma, natomiast podstawą żywienia 

zimowego w tym czasie są kiszonki i słoma, uzupełnione niewielkimi dawkami 

okopowych i siana. 

Żywienie dorosłych opasów 

Opas dorosłych owiec stosuje się wobec osobników wybrakowanych ze stada ze wzglę-

du na wiek lub wady w rozrodzie. Ma on na celu poprawę ich wartości rzeźnej. Najbar-

dziej ekonomiczny jest opas w oparciu o pastwisko (latem). W okresie zimowym opas 

trwa 2–2,5 miesiąca i oparty jest na kiszonkach, ziemniakach, słomie (czasem wywarze z 

plewami). Dawki uzupełnia się niewielką ilością siana, ewentualnie tańszej paszy tre-

ściwej pochodzenia gospodarskiego. 
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