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1. Cel realizacji  tematu 
 
Ekologiczny chów bydła mięsnego realizowany w warunkach krajowych opiera się 

zasadniczo na ekstensywnych metodach produkcji, silnie uzależnionych od glebowo-

klimatycznych uwarunkowań regionalnych i lokalnych. Tak ze względu na unormowania 

prawne, jak i osiągane ceny skupu żywca, intensywny opas w oparciu o pasze treściwe nie 

jest tu możliwy, a wręcz jest nieopłacalny. Stąd dla rozwoju tego kierunku produkcji, bardzo 

istotne pozostają kwestie jak najlepszego wykorzystania istniejącego potencjału w tym 

posiadanych użytków zielonych, czy wartości genetycznej zwierząt, a także odpowiedniego 

obrotu stada. 

Ekologiczny chów zwierząt mimo swej specyfiki nie może odbywać się obok, czy wbrew 

krajowej hodowli, będąc jej częścią. Wykorzystywać w nim należy w pierwszej kolejności 

rasy i linie krajowe. Gwarantuje to lepsze dostosowanie zwierząt do miejscowych warunków 

środowiskowych. Wiele cech, na które prowadzi się konwencjonalną selekcję pozostaje tu 

zbieżna. Mając na uwadze inne uwarunkowania, zwierzęta ekologiczne nie mogą być jednak 

w całej rozciągłości tożsame i porównywalne z tradycyjnymi. Tym bardziej, że klasyczne 

programy hodowlane korzystają z technik zabronionych przez regulacje ekologiczne, jak 

transferu zarodków, czy inżynierii genetycznej. W myśl przepisów każdy z hodowców winien 

prowadzić prace nad wyselekcjonowaniem zwierząt na potrzeby chowu ekologicznego. 

Jednak są to prace długotrwałe i wymagające znacznej wiedzy, a przeciętna wielkość stada, 

czyni je nieopłacalnymi. Brak też odpowiedniego certyfikowanego materiału 

rozmnożeniowego. Dbając o zysk należy pozyskać specjalnie stworzony na te cele materiał 

krzyżówkowy. Takiego wyniku nie uzyskuje się w prosty sposób, gdyż na przykład samice 

winny cechować się jednocześnie odpowiednim behawiorem oraz produkować potomstwo o 

wysokiej jakości tusz.  

Bodajże najtrudniejszym do rozwiązania problemem środowiskowym w produkcji zwierzęcej 

realizowanej metodami ekologicznymi jest żywienie (Jakobsen i Hermansen, 2001). Przy 

ciążącym obowiązku korzystania z pasz własnych w 80-90%, licznych składnikach 

zabronionych, komponentach dopuszczonych, można mówić jedynie o jego ekstensywnym 

wymiarze. Obowiązuje tu między innymi zakaz stosowania antybiotyków, syntetycznych 

witamin, stymulatorów wzrostu, organizmów genetycznie modyfikowanych. Ograniczenie do 

własnej bazy paszowej gospodarstwa, silnie indywidualizuje skład dawek pokarmowych. 

Przy korzystaniu właściwie tylko z nawożenia organicznego oraz wielu zakazach 
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odnoszących się do ochrony roślin, efektywność produkcji utrzymywać może się w małych 

gospodarstwach na bardzo niskim poziomie.  

Następnym nierozwiązanym aspektem jest żywienie paszami pochodzącymi z upraw 

ekologicznych. Przy dużej zmienności takich pasz, brak jest normatywów do bilansowania 

dawek, a także wiedzy na temat możliwości zastąpienia składników zabronionych w żywieniu 

ekologicznym. Normy środowiskowe opracowane dla potrzeb konwencjonalnych budynków 

w ekologicznych systemach otwartych są zasadniczo bezużyteczne. Ustalenia wymaga, zatem 

sam zakres i stopień reakcji współczesnych ras na surowe i zmienne bodźce środowiskowe. 

Nie mniej ważkim problemem stają się w półnaturalnym środowisku profilaktyka i leczenie. 

Wykorzystywane winny tu być substancje homeopatyczne, zioła czy probiotyki. Ale tylko 

niewiele z nich dokładnie przebadano i dopuszczono dla ekologicznie utrzymywanych 

ptaków. W oparciu o obowiązujące w produkcji ekologicznej standardy oraz współczesną 

wiedzę dotyczącą fizjologii żywienia zwierząt przeżuwających, należy przyjąć następujące 

założenia przy żywieniu bydła mięsnego: 

- pasze pochodzące z trwałych użytków zielonych (zielonki, kiszonki, siano) powinny 

stanowić co najmniej 60% suchej masy dawki pokarmowej dla opasanych zwierząt; 

-  ilość paszy treściwej w dawce pokarmowej skarmianej w okresie opasania właściwego i 

końcowego nie powinna przekraczać 40%, w przeliczeniu na suchą masę dawki; 

-   wypas pastwiskowy powinien trwać co najmniej 150 dni w ciągu roku; 

- w żywieniu nie będą stosowane półprodukty z roślin oleistych, z których olej pozyskiwano 

na drodze chemicznej (np. poekstrakcyjnej śruty sojowej lub rzepakowej) oraz syntetyczne 

stymulatory wzrostu i dodatki paszowe modyfikowane genetycznie (GMO); 

- zawartość składników pokarmowych w dawce dla krów-mamek ras mięsnych powinna 

pokryć ich zapotrzebowanie w poszczególnych stadiach fizjologicznych, w zależności od fazy 

cyklu rozrodczego i stadium laktacji oraz rasy i masy ciała krowy, przy uwzględnieniu 

możliwości wykorzystywania rezerw tkankowych ciała i obniżenia kondycji, zwłaszcza w 

okresie zimowego żywienia; 

- dawki pokarmowe dla młodego bydła opasowego powinny zaspokajać zapotrzebowanie na 

składniki pokarmowe, w zależności od rasy, wieku, płci i wielkości zakładanych przyrostów 

masy ciała, przy ograniczonym (przepisami rolnictwa ekologicznego) udziale paszy treściwej. 

  Ustalając skład dziennej dawki pokarmowej w okresie żywienia pastwiskowego 

należy zakładać, że w czasie wypasu trudno jest ustalić precyzyjnie dzienne pobranie paszy. 

Niepełne dane o rzeczywistym pobraniu zielonki pastwiskowej w połączeniu ze zmieniającą 

się w okresie wegetacji jej wartością pokarmową mogą oznaczać, że ustalona dla określonych 
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warunków paszowych dawka pokarmowa może okazać się w pewnych okresach wegetacji nie 

wystarczająca. Biorąc to pod uwagę, w okresie żywienia pastwiskowego należy dokładnie 

obserwować zachowanie i kondycję pasących się zwierząt, aby na tej podstawie określić, czy 

mają one zapewnioną wystarczają ilość składników pokarmowych z runi pastwiskowej i w 

razie konieczności zastosować odpowiednie dokarmianie. 

Dodatkowymi elementami środowiska wpływającymi na produkcyjność i dobrostan krów są 

rozwiązania technologiczne stwarzane przez system utrzymania. Długość stanowiska, jego 

szerokość, wielkość obsady, liczebność grupy, system wentylacji czy konstrukcja boksów 

odgrywają ważną rolę w różnym stopniu aktywując mechanizmy adaptacyjne zwierząt 

(Fregonesi i Leaver,1998; Jaskowski i in., 1998; Broom i in., 1998). Badania prowadzone nad 

dobrostanem bydła mają dwojakie znaczenie. Z jednej strony pozwalają lepiej zrozumieć 

zwierzę, jako zespół funkcjonujących w organizmie mechanizmów reakcji fizjologicznych 

poszczególnych organów dążących do zachowania stanu homeostazy (Shmidt-Nielsen, 1998). 

Z drugiej strony pozwalają one na efektywne wykorzystanie żywego organizmu w 

optymalizacji procesów produkcji zwierzęcej (Arney i Philips, 1998).  

Jednym z najistotniejszych w pojęciu dobrostanu elementów, jest wolność realizacji 

wrodzonych typów zachowań. Możliwość ruchu, obracania się zwierząt, kontakt z innymi 

osobnikami tego samego gatunku, kontakt z potomstwem i matką, to tylko niektóre z 

przykładów (Rushen i Passile, 1998). W alkierzowym utrzymaniu krów często dochodzi do 

zaburzeń behawioralnych na tym tle (Dantzer, 1986). Oderwane od potrzeb zwierząt 

rozwiązania technologiczne także mogą przejawiać się w zmianach zachowań. Dotyczy to 

zmiana frekwencji zachowań, rytmów okołodobowych, sposobów leżenia czy zachowań 

agonistycznych i stereotypii (Jezierski, 1987; Muller i Ulrich, 1991). Rozwój systemów 

wolnostanowiskowych wprowadził do behawioru krów dodatkowy, choć istniejący w naturze 

element socjalny. Wpływ pozycji w hierarchii stada, może mieć różne implikacje od 

zmniejszenia ilości pobieranej paszy po spadek wydajności mlecznej włącznie (Neindre, 

1989).  

Mając na względzie całokształt poruszonej powyżej specyfiki ekologicznego utrzymania 

zwierząt, za cel podjętego projektu badawczego uznać należy, określenie uwarunkowań 

organizacyjno-produkcyjnych decydujących o wyborze zastosowanego systemu utrzymania 

oraz ras bydła mięsnego z uwzględnieniem specyfiki różnych regionów kraju. Dla osiągnięcia 

celu niezbędne było: 

- określenie przydatności rozwiązań systemowych,  

- określenie efektywności opasu różnych ras,  
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- ustalenie optymalnych rozwiązań żywieniowych. 

Uzyskane wyniki badań posłużą do ustalenia optymalnych modeli i rozwiązań produkcji 

ekologicznej wołowiny w warunkach krajowych w zależności od posiadanej przez 

gospodarstwo liczby i rasy zwierząt, a także powierzchni oraz struktury użytków rolnych.  

 
 

2. Omówienie przebiegu badań 
 
W omawianym okresie realizacji tematu zgodnie z przyjętym harmonogramem 

przeprowadzono dwa zadania dotyczące: Zadanie 1 – Wpływu terminu wycielenia na 

efektywność ekologicznego opasu bydła; Zadanie 2 – Wpływu krzyżowania na efektywność i 

jakość opasu bydła. Doświadczenie przeprowadzono łącznie na 420 sztukach bydła, ras 

hereford, limusin, polska czarno-biała oraz  krzyżówek Hf x limusin, pcb x limusin.  Układ 

doświadczenia ilustrują tabele 1 i 2. Zwierzęta utrzymywano łącznie w 4 stadach w systemach 

pastwiskowych i półotwartych. Lokalizacja stad obejmowała typowe dla ekologicznego 

chowu bydła rejony Polski: Pogórza, Pojezierza-Pobrzeża, Niżu Środkowopolskiego 

(Mazowsze). Żywienie w oparciu o normy IZ INRA uwzględniało  standardy ekologiczne i 

wynikające z rejonizacji zróżnicowanie bazy paszowej. Założono, że okres opasu wyniesie 

standardowo 180 -220 dni w zależności od terminu wycieleń. Bydło podlegało certyfikacji, 

podobnie jak wykorzystywane przez nie UR. Jako baza paszowa posłuży tutaj łącznie: 800 ha 

łąk i pastwisk, 440 ha gruntów ornych.  

Tabela 1.  

Układ zadania 1. 
Termin 

wycieleń 

Rasa 

Pcb Hereford Limusin 

Zimowy 20 20 20 

Wiosenny 20 20 20 

Letni 20 20 20 

 

Tabela 2.  

Układ zadania 2. 
 Rasa 

Pcb Hereford Limusin 

Pczb - - 30 

Hereford - 60 30 

Limusin 60 30 60 
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W trakcie realizacji badań zoptymalizowano zasady żywienia bydła mięsnego w zależności 

od jakości pastwiska, która powodowana była regionalnymi warunkami glebowo-

klimatycznymi. Uzyskane wyniki ilustrują tabele 3-6.   

Tabela 3. 
Zasady żywienia pastwiskowego w zależności od jakości i wydajności porostu dla bydła 

mięsnego. 
 

 
Jakość kwatery 

 
Plon SM 

(t/ha) 

Obsada zwierząt (sztuk/ha) 
Krowy 

mamki  z 
cielętami  

Młode bydło opasowe 
(masa ciała, kg) 

 
200-350 350-500 

ZD IZ PIB Kołbacz, 
Chorzelów - bardzo dobra 
CDR Radom - średnia 
ZD IZ Odrzechowa - słaba 

 
11,1 
8,9 
6,7 

 
3,7 
3,0 
2,2 

 
8,3 
6,7 
5,0 

 
5,7 
4,5 
3,4 

Przybliżone pobranie 
suchej masy (kg/dzień) 
Pobranie suchej masy- 
ogółem (kg) 

 
x 
 

x 

 
14 

 
2965 

 
5,9 

 
1327 

 
8,7 

 
1957 

 
 

Tabela 4. 
Dawki pokarmowe dla młodego bydła opasowego w okresie żywienia zimowego. 

 
 

Typ 
dawki 

 
Pasze 

Masa ciała, kg 
200 300 400 500 

Ilość paszy, kg/dzień (1) 

 
ZD IZ PIB 

Odrzechowa 
 
     

 
Kiszonka z traw przewiędniętych, (30% s.m). 
Mieszanka treściwa (2) 
 

 
13 
2,0 

 
16 
2,5 

 
19 
3,0 

 
21 
3,6 

 

Przybliżone pobranie suchej masy  5,6 7,0 8,3 9,4 
 
ZD IZ PIB 
Kołbacz i 

Chorzelów 

 
Kiszonka lucerny z trawą (ok. 30% s.m.) 
Kiszonka z całych roślin kukurydzy lub zbóż 
- GPS (ok. 30% s.m.) 
Mieszanka treściwa (2) 
 

 
10 
4 
 

1,7 

 
13 
5 
 

2,0 

 
16 
6 
 

2,3 

 
18 
8 
 

2,5 

Przybliżone pobranie suchej masy 5,5 7,2 8,5 9,5 
 

CDR 
Radom 

 
Kiszonka z runi łąkowej przewiędniętej (ok. 
30% s.m.) 
Kiszonka zbożowo-strączkowa (ok. 30% 
s.m.) 
Mieszanka treściwa (2) 

 

 
 

9 
5 

1,6 

 
 

12 
6 

2,2 

 
 

14 
7 

2,6 

 
 

16 
8 

2,8 
 

Przybliżone pobranie suchej masy  5,8 7,3 8,5 9,6 
(1) Kiszonka skarmiana do woli.  
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Tabela 5. 
Dawki pokarmowych dla stada krów-mamek w okresie zimowym. 

 
 
 

 
Stan kondycji 

i masa ciała krów 

 
Okres 

użytkowania 
krowy 

Ilość paszy (kg/dzień) 
 

Kiszonka 
z traw 

 

Słoma  
jęczmienna 

Śruta 
jęczmienna 

Makuch rzepakowy 

 
1,5 pkt. 
570 kg 

Rozród (krycie) 
 

32 2,0 0,6 2,0 

Pełna laktacja 
 

32 2,0 - 1,3 

Koniec laktacji 29 2,0 - 0,7 
     

 
3,5 pkt. 
650 kg 

Rozród (krycie) 
 

30 2,0 0,5 1,7 

Pełna laktacja 
 

29 2,0 - 1,0 

Koniec laktacji 
 

26 2,0 - 0,4 

 

(1) Krowy utrzymywane luzem, na ściółce ze słomy; maksymalna wydajność - 6,2 kg mleka/dzień; masa 
ciała cielęcia po urodzeniu - 36 kg. Krowy powinny mieć dostęp do lizawek solnych i otrzymywać 
mieszankę mineralną.  

 
Tabela 6. 

Skład mieszanek treściwych dla młodego bydła opasowego w chowie ekologicznym. 
 

Komponenty Skład mieszanek (%) (1) 

1 2 3 4 

Śruta jęczmienna  
Śruta z pszenżyta 
Śruta owsiana 
Śruta żytnia 
Śruta kukurydziana 
Otręby pszenne 
Śruta z grochu lub bobiku 
Śruta z łubinu słodkiego 
Makuch rzepakowy 
Mieszanka mineralna(2)  

58 
18 
- 
- 
- 
- 
7 
- 

15 
2 

60 
18 
- 
- 
- 
- 
- 
5 

15 
2 

30 
30 
- 
- 
- 

10 
- 
- 

25 
2 

20 
- 

20 
20 
13 
5 
- 
- 

20 
- 

 
(1) W 1 kg SM mieszanki (87,5% SM), około: 170 g białka ogólnego, 108 g BTJN, 106 g BTJE, 6,9 g P, 

8,7 g Ca 
(2) W 1 kg: 102 g P, 165 g Ca, 46 g Mg, 92 g Na  
(3)  

W bezpośrednim związku z tymi warunkami pozostawał skład florystyczny pastwisk, którego 

analizę zawiera tabela 7. We wszystkich obiektach doświadczalnych skład botaniczny runi 

wyceniony został przed każdym wypuszczeniem zwierząt na pastwisko i po wypasie, metodą 

szacunkową Klappa. Szacowanie niedojadów zostało wykonane po każdym wypasie. W CDR 
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Radom gospodarstwo Chwałowice, pastwisko założone zostało na gruntach rolnych w sposób 

planowy z wypasem kwaterowym. Mimo czteroletniego okresu jaki upłyną od momentu 

zmiany typu użytkowania, udział roślin dwuliściennych był bardzo niewielki (1%). 

Dominowały tu trawy i kończyna biała. Na podobnie założonym pastwisku ZD IZ PIB 

Chorzelów, lecz o znacznie lepszych wodnych stosunkach glebowych, stwierdzono wyższy 

udział ziół, chociaż o znacząco mniejszym zróżnicowaniu niż na pastwiskach naturalnych.  

W obrębie Zadania 1, przyjęto do realizacji trzy możliwe terminy wycieleń, rzutujące 

na dalszy obrót stada. O tyle, o ile termin wycieleń nie zmienia bezpośrednio samego obrotu 

stada (tab. 8), tj nie wydłuża, a ni nie skraca okresów technologicznych, to jednak jego wpływ 

widoczny jest w zakresie wyników odchowu cieląt i samego opasu (tab.9).    

Tabela 7.  

Skład florystyczny  pastwisk. 

 

Rodzaj 

Udział (%) 
ZD IZ PIB 

Odrzechowa* 
CDR 

Radom** 
ZD IZ PIB 

Chorzelów** 
ZD IZ PIB 
Kołbacz* 

kwatery wolny kwatery kwatery Kwatery wolny 

Trawy 69 62 75 69 68 61 

Motylkowate 10 9 24 25 13 11 

Dwuliścienne 19 27 1 6 12 18 

Sity i Turzyce 2 2 - - 7 10 
*Pastwisko naturalne 
**Pastwiska na gruntach ornych 
 

Tabela 8.  

Schemat obrotu stada w zależności od przyjętych terminów wycieleń. 
 

Rok życia 
 

 
Kategoria  

Termin wycieleń 
 

Zimowy 
 

Wiosenny 
 

Letni 
I. Urodzenia  I-II III-IV V-VI 

Odsadzenia  V-VI VII-VIII VIII-IX 
II. Krycia IV-V VI-VII VIII-IX 
III. 
 

Termin wycielenia I-II III-IV V-VI 
Termin odsadzenia V-VI VII-VIII VIII-IX 

 
Najmniej korzystny okazuje się pod tym względem letni termin wycieleń. W jego skutku 

dojście do pełnej wagi ubojowej wymaga aż 3 sezonów pastwiskowych, podczas gdy z 

wycieleń letnich wystarcza jeden i dopasanie w okresie zimy oraz wiosny. Ponadto, ze 

względów organizacyjnych dopuszczenie jałówek do rozrodu musi przypaść na czas trwania 
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sezonu krycia w stadzie. Gdy część jałówek, wskutek słabego żywienia nie osiągnie jednak 

wymaganego stopnia rozwoju (odpowiedniej dla danej rasy wyrostowości i masy ciała), to ze 

względu na potrzeby remontu lub powiększenia stada może się okazać konieczne skierowanie 

ich do rozrodu dopiero w następnym roku .  

Uzyskane w trakcie realizacji badań wyniki produkcyjne zwierząt ilustruje tabela 10. 

Odbiegają one od wyników uzyskiwanych dla klasycznego opasu bydła głównie ze względu  

na niski udział w żywieniu pasz treściwych i surowsze warunki środowiskowe. Jednak 

odnosząc uzyskane wyniki do klasycznego odpasu ekstensywnego, wyniki te są całkowicie 

porównywalne.  

 

Tabela 9.  

Wpływ terminu wycieleń na masę ciała opasów. 
 

Okres 
Termin wycieleń/Masa ciała opasów (kg) 

 
Zimowy 

 
Wiosenny 

 
Letni 

1 rok -  XII 270 220 170 
2 rok - VI 370 300 270 
2 rok - XII 510 450 410 

 
 

Najwyższymi przyrostami cechowała się ras Limusin, niezależnie od długości opasu. Na 

uwagę zasługują wyniki uzyskane przez mieszańce pcbxLM, które wskazują, że dla rodzimej 

rasy bydła mlecznego, jego krzyżowanie z rasami mięsnymi, może stwarzać dogodne warunki 

opasu w ekologicznych gospodarstwach mlecznych.  

Tabela 10. 
Wyniki opasu zwierząt doświadczalnych. 

 

Rasa 
Waga 

urodzeniowa 
(kg) 

Przyrost dzienny 250 dni 
(g) 

Przyrost dzienny 350 dni 
(g) 

pcb x LM 
 43 1008b 963b 

HH x LM 
 38 984b 947b 

LM 
 41 1153a 1072a 

HH 
 35 883c 867c 

pcb 39 847d 823d 
ab - różnice istotne przy P≥0.05 
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W przypadku ZD IZ PIB Odrzechowa oraz ZD IZ PIB Kołbacz, realizowano dodatkowo 

zadanie porównania zmian składu florystycznego pastwisk pod wpływem zastąpienia 

wolnego wypasu, wypasem kwaterowym. W pierwszym okresie wypasu skład florystyczny 

na kwaterach i powierzchni wolnego wypasu nie różnił się od siebie z racji bezpośredniego 

przylegania obiektów do siebie. Trawy stanowiły tu 62%, w skład których wchodziło 12 

gatunków, dominującymi gatunkami były: rajgras wyniosły (Arrhenatherum elatius L.) – 9%, 

kostrzewa czerwona (Festuca rubra L.) i wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.) – 8% oraz 

kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis L.) – 7%. Rośliny motylkowate obejmowały 6 

gatunków roślin, podobnie jak na kwaterach I i II największy procentowy udział miała 

koniczyna łąkowa (Trifolium pratense L.) oraz jej ekotyp razem stanowiąc 6% udziału.   

Po zastosowaniu wypasu kwaterowego trawy nastąpiła zmiana składu florystycznego runi. 

Wzrósł udział traw, które stanowiły 69%. Dominowały tu takie gatunki jak: rajgras wyniosły 

(Arrhenatherum elatius L.), stanowiący 10% runi, kostrzewa czerwona (Festuca rubra L.) 

wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.)  - po 9% oraz kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis L.) i 

wyczyniec łąkowy (Allopecurus pratensis L.) – 8%. Rośliny motylkowate posiadały 10% 

udział w runi, z czego 7% przypadało na koniczynę łąkową (Trifolium pratense L.) oraz jej 

ekotyp koniczynę łąkową typową (Trifolium pratense L. ssp. pratense). Rośliny dwuliścienne 

obejmowały 26 gatunków roślin, co stanowiło 19% runi pastwiska. Największy 3% udział 

miał jaskier ostry (Ranunculus acris L.), 1% udział miały mięta polna (Mentha arvensis L.), 

ostrożeń łąkowy (Cirsium rivulare (Jacq.)All.) oraz szczaw zwyczajny (Rumex acetosa L.), 

pozostałe gatunki występowały na poziomie poniżej 1%.  Natomiast sity i turzyce stanowiły 

2% runi pastwiskowej.  

Niedojady na kwaterach stanowiły około 24-31% runi wyjściowej. Najczęściej 

pozostawianymi trawami były: grzebienica pospolita (Cynosurus cristatus L.), kłosówka 

wełnista (Holcus lanatus L.), tomka wonna (Anthoxanthum odoratum L.), czyli gatunki traw o 

niskiej wartości paszowej, niechętnie pobierane przez zwierzęta. Ze względu na duży udział 

w runi pastwiskowej przed wypuszczeniem zwierząt na pastwisko w niedojadach pozostały 

także znaczne ilości rajgrasu wyniosłego (Arrhenatherum elatius L.), wyczyńca łąkowego 

(Allopecurus pratensis L.) oraz wiechliny łąkowej (Poa pratensis L.).  

Rośliny motylkowate należą do gatunków chętnie zjadanych przez zwierzęta, dlatego 

też ich udział w pozostawionych niedojadach był niewielki i kształtował się w granicach 5-

6%.   
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Wśród roślin dwuliściennych największe ilości pozostawionych niedojadów 

stanowiły: jaskier ostry (Ranunculus acris L.), jaskier rozłogowy (Ranunculus repens L.), 

gorycznik pospolity (Barbarea vulgaris R. Br.), ostrożeń łąkowy (Cirsium rivulare 

(Jacq.)All.) oraz szczaw zwyczajny (Rumex acetosa L.). 

Stwierdzić należy, że wypas kwaterowy poprawił skład florystyczny pastwisk, w tym 

udział traw i roślin motylkowych. W praktyce jego wprowadzenie przy użyciu zasilaczy 

solarnych nie stanowi problemu ani technicznego, ani organizacyjnego. Uzyskany plon 

zielonki ilustruje natomiast tabela 7. Widać tu wyraźnie, że z tej samej powierzchni pastwiska 

uzyskano wyższe plonowanie dla systemu kwaterowego 

Tabela 11. 
Plon zielonej masy oraz suchej masy w zielonce pastwiskowej 

 
 

 
Plon zielonki  

w t/ha 
Plon suchej masy  

zielonki t/ha 

 I odrost II odrost I odrost II odrost 

I kwatera  20,6 14,5 4,14 3,19 

II kwatera  13,8 15,0 3,17 3,30 

III kwatera 12,2 11,00 2,85 2,57 

Wolny wypas 1,20 2,64 8,00 2,11 

 
Przeprowadzono dysekcję 10% zwierząt doświadczalnych w rozbiciu na płeć oraz rasę. 

Uzyskane wyniki pozostają jeszcze w opracowaniu, jednak już w tym momencie wiadomo żę 

najwyższą wybojowością charakteryzowała się rasa Limusin (67%). Przyznać także należy, 

stosunkowo słabą wybojowość zwierząt ekologicznych na tle klasycznego opasu 

intensywnego. W porównaniu do opasu ekstensywnego wyniki te nie odbiegają od 

standardów. Na tle poszczególnych wyrębów bardzo dobrze widać zróżnicowanie między 

rasami. Tak produkcyjność jak i wyniki dysekcji przemawiają na korzyść rasy Limousin i jej 

mieszańców.  

 W celu porównania jakości mięsa opasów przeprowadzono porównanie profilu 

kwasów tłuszczowych mięsa ekologicznych zwierząt ras pcb x limusin, limusin oraz hereford 

i zwierząt konwencjonalnych rasy limusin. Uzyskane wyniki wskazują na statystycznie 

wyższą wartość odżywczą i właściwości prozdrowotne zwierząt z chowu ekologicznego ras 

mięsnych a zwłaszcza hh. Przemawia za tym zarówno wyższy udział CLA, jak i PUFA czy 
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stosunek n-6/n-3. Mięso pochodzące od zwierząt ekologiczny miało również wyższy poziom 

witaminy E.  

Tabela 12. 

Profil kwasów tłuszczowych ekologiczneg i konwencjonalnego mięsa wolowego (pczb x 

limusin) 

 

Składnik Mięso ekologiczne Mięso konwencjonalne 

hh lm pcbxlm lm 

SFA 48,5 46,4 45,1 42,21 

MUFA 29,4 30,1 32,4 39,13 

PUFA 21,93 20,54 19,67 18,58 

n-3 5,64 4,89 3.21 2,35 

n-6 15,01 15, 2 15,3 15,44 

CLA 1,08 0,93 0,87 0,31 

Witamina E 4,34A 4,11 3,70 2,65B 

 

3. Streszczenie wyników 
Celem podjętego projektu badawczego, było określenie uwarunkowań organizacyjno-

produkcyjnych decydujących o wyborze zastosowanego systemu utrzymania oraz ras bydła 

mięsnego z uwzględnieniem specyfiki różnych regionów kraju. Doświadczenie 

przeprowadzono łącznie na 420 sztukach bydła, ras hereford, limusin oraz  krzyżówek Hf x 

limusin, pczb x limusin. Zwierzęta utrzymywano łącznie w 4 stadach w systemach 

pastwiskowych i półotwartych. Lokalizacja stad obejmowałą typowe dla ekologicznego 

chowu bydła rejony Polski: Pogórza, Pojezierza-Pobrzeża, Niżu Środkowopolskiego 

(Mazowsze).  

W wyniku zrealizowanych prac ustalono optymalny termin wycieleń na zimę i wiosnę. 

Wycielenia letnie  dają gorsze wyniki produkcyjne i powodują wydłużenie okresu opasu oraz 

dodatkowe obłożenie pastwisk. Uzyskane w trakcie realizacji badań wyniki produkcyjne 

odbiegają od wyników uzyskiwanych dla klasycznego opasu bydła głównie ze względu  na 

niski udział w żywieniu pasz treściwych i surowsze warunki środowiskowe. Jednak odnosząc 

uzyskane wyniki do klasycznego odpasu ekstensywnego, wyniki te są całkowicie 

porównywalne. W kontekście uzyskiwanych wyników rozpatrywać należy również 

ukierunkowanie opasu na wybrane rasy. Niestety stosunkowo mało wymagające zwierzęta 

rasy hereford cechują się gorszymi wynikami produkcyjnymi i niższymi cenami zbytu. Stąd 
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do chowu ekologicznego zalecać należy rasę Limousin i jej mieszańce, uzyskujące znacznie 

lepsze wyniki produkcyjne niż pozostałe czyste rasy. Jako optymalny termin wycieleń 

ustalono okres zimowy, co pozwala na pełne wykorzystanie zasobności pastwisk w celu 

opasania.  

W porównaniu do braku prac pielęgnacyjnych na pastwiskach z wolnym wypasem pod 

wpływem użytkowania pastwiskowego oraz zastosowanego wykaszania niedojadów 

zaznaczyło się dalsze ograniczenie małowartościowych gatunków i zatrzymanie sukcesji lasu 

na pastwiskach górskich. Wypas kwaterowy w stosunku do wolnostanowiskowego, wyraźnie 

poprawił skład florystyczny pastwisk, w tym udział traw i roślin motylkowych, a także plon 

zielonki.  

W kontekście jakości uzyskiwanego mięsa wykazano różnice w profilu kwasów tłuszczowych  

zwłaszcza pod względem zawartości  frakcji CLA, PUFA i MUFA, a także witaminy E jako 

przeciwutleniacza, decydujące o wybitnie prozdrowotnym charakterze ekologicznej 

wołowiny w stosunku do surowca konwencjonalnego.  

 

 

 

 

 


