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1. Cel realizacji  tematu 

 

Ekologiczne trwałe użytki zielone stanowią w Polsce 59% wszystkich certyfikowanych UR. 

Wydawałoby się, że w oczywisty sposób statystykę tą można odnieść do populacji 

ekologicznych przeżuwaczy, jednak nic bardziej mylącego. Mimo podobnych, proporcji w 

strukturze opisanych dla rolnictwa ekologicznego takich krajów jak Niemcy, Włochy czy 

nawet Czechy, nasza populacja ekologicznych owiec i bydła, pozostaje nadal w zarodku.  W 

praktyce przy szerokim zakresie unormowań ekologicznych i braku krajowego przetwórstwa, 

trudno specyfikować ograniczenia wpływające na taki stan ekologicznego chowu. Z 

pewnością rozpatrzyć należy tu czynniki rasowe, żywieniowe, skali oraz koncentracji 

produkcji, a nawet ograniczenia technologiczne czy organizacyjne.   

Celem zrealizowanych prac  było określenie uwarunkowań produkcyjnych decydujących 

o wyborze ras oraz zastosowanego żywienia bydła mięsnego z uwzględnieniem specyfiki 

zróżnicowania bazy paszowej, jej wielkości w tym posiadanego areału użytków zielonych. 

Dla osiągnięcia celu niezbędne było: 

 określenie efektywności opasu różnych ras,  

 ustalenie optymalnych rozwiązań żywieniowych,  

 określenie przydatności rozwiązań systemowych.  

 

2. Omówienie przebiegu badań 

 

Doświadczenie przeprowadzono łącznie na 400 sztukach bydła ras hereford, limusin, polskie 

czarno białe oraz ich krzyżówek. W zakresie monitoringu uwzględniono natomiast przeszło 

4500 zwierząt obejmujących także rasy simental, holsztyno fyzyjska, polska czerwono oraz 

polska czerwono-biała. Zwierzęta doświadczalne utrzymywano łącznie w 4 stadach z 

udziałem pastwiska (od wiosny do jesieni) i wybiegów (zimą). Żywienie realizowane w 

oparciu o normy IZ INRA uwzględniając standardy ekologiczne i wynikające ze 

zróżnicowanie bazy paszowej – różny udział pasz objętościowych i treściwych pochodzących 

z gruntów ornych. Cielęta karmiono mlekiem krów mamek do 90 dnia życia, a dorosłe bydło 

w dawce pokarmowej posiadało  minimum 60% udziału paszy objętościowej. Dodatkowo nie 

stosowano żadnych  syntetycznych alopatycznych środków leczniczych, ani klasycznej 

profilaktyki.  Założono okres opasu wynoszący 300 dni z wykorzystaniem zarówno krów 

mamek jak i odpajania mlekiem na etapie odchowu cieląt. Bydło podlegało certyfikacji, 

podobnie jak wykorzystywane przez nie UR. Jako baza paszowa do celów doświadczalnych 

posłużyło tutaj łącznie: 800 ha łąk i pastwisk, 440 ha gruntów ornych.  
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Doświadczenie objęło 3 zadania dotyczące: wpływu doboru rasy i rodzaju krzyżowań na 

efektywność ekologicznego opasu bydła i jakość mięsa;  wpływu rodzaju żywienia na 

efektywność i jakość opasu bydła w okresie zimowym;  określenie najważniejszych 

uwarunkowań wynikających z ograniczeń bazy paszowej oraz profilu produkcji w krajowym 

chowie bydła mięsnego. 

W trakcie realizacji doświadczenia, w obu zadaniach  przeprowadzone będą następujące 

oznaczenia: 

Wyniki produkcyjne 

– masa ciała na początku i końcu odchowu, zużycie paszy, upadki, analiza rzeźna, 

choroby z określeniem przyczyn. 

Określenie stopnia reakcji organizmu na środowisko w aspekcie adaptacji i dobrostanu 

- Poziom T4 w plaźmie krwi metodą radioimmunologiczną,  

- 2 razy w ciągu całości utrzymania (w połowie i na końcu okresu) na 5 szt. z 

każdej grupy, 

- Poziom kortyzolu i ACTH w plaźmie krwi metodą radioimmunologiczną, 

- 2 razy w ciągu utrzymania (w połowie i na końcu okresu) na 5 szt. 

Analiza jakości pasz 

Zawartość składników pokarmowych ekologicznych pasz gospodarskich (analiza 

podstawowa każdej partii paszy co ½ roku). 

Skład ilościowy i jakościowy runi pastwisk. Próby runi pobierane będą z zagród w 

czterech miejscach po przekątnej z powierzchni 1 m
2
. 

Monitoring parametrów mikroklimatu 

Pomiary ciągłe przeprowadzone zostaną w budynkach i na pastwiskach przy pomocy 

elektronicznej stacji klimatycznej oraz elektronicznych mierników mikroklimatu w zakresie 

 temperatury w C, 

 ruchu powietrza w m/s. 

 wilgotności powietrza w %, 

 

Lokalizacja części doświadczalnej 

Realizację części doświadczalnej przeprowadzono w stadach ZD IZ PIB Odrzechowa, ZD IZ 

PIB Chorzelów oraz CDR Radom. 
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Zadanie 1 – Wpływ doboru rasy i rodzaju krzyżowań na efektywność ekologicznego 

opasu bydła i jakość mięsa 

Porównaniu poddano wyniki opasu zwierząt każdej z wymienionych rasy oraz ich krzyżówek 

pochodzących z zimowych i letnich wycieleń. Oceniano przy tym przyrosty, zużycie paszy, 

wyniki dysekcji oraz jakość mięsa. Okres odchowy wynosił jednakowo dla każdej grupy 300 

dni. W badaniach wykorzystano trzy rasy bydła mięsnego tj. Limousin, hereford i polskie 

czarno-biale oraz ich krzyżówki z rasą limusin. Rasę Hereford wybrano ze względu na jej 

doskonałe predyspozycje do znoszenia niekorzystnych warunków środowiskowych, w tym 

żywieniowych, opartych wyłącznie o pastwisko i siano. Nie bez znaczenia było również 

wspomniany niski kaliber, średnio-późno dojrzewanie oraz w większości łatwe porody. Rasę 

Limousin wykorzystano w badaniach jako komponent do krzyżowania w celu nie tylko 

poprawy walorów kulinarnych pozyskiwanego mięsa wołowego, ale jednocześnie 

zwiększenia tempa przyrostów i końcowej wydajności rzeźnej. Bydło czarno białe z założenia 

przeznaczone dla użytkowości mlecznej, wykorzystano ze względu na stosowaną 

powszechnie praktykę, krzyżowań mięsnych i opasu byczków w stadach mlecznych. Stąd z 

resztą pochodzi przeszło 80% kulinarnego mięsa wołowego.  Wybór buhajów do rozrodu w 

stadzie opierał się o dane rodowodowe i uwzględniał przyjęte założenia hodowlane. 

Zwierzęta pozostawały pod stałą kontrolą użytkowości i były wpisane do ksiąg hodowlanych, 

a także podlegały certyfikacji.  

Problem stosowania zimowych i letnich wycieleń znany jest z klasycznej produkcji, a w 

chowie ekologicznym przebija się ze zdwojona siłą. Cielęta przychodzące na świat zimą z 

nastaniem sezonu pastwiskowego, mogą już w pełni korzystać z runi pastwiskowej i w ten 

sposób uzyskiwać bardzo szybki wzrost, przy minimalnych kosztach żywienia. Zwierzęta te 

pochodzą z letnich kryć realizowanych najczęściej w sposób haremowy, co z jednej strony 

jest dla hodowcy bardzo wygodne, z drugiej trudne do potwierdzenia i kontroli. W stadach 

krów mamek korzystających z całodobowego sezonowego wypasu, praktycznie nie istnieje 

inny sposób krycia. Co innego w sezonie zimowym, kiedy bydło pozostaje zasadniczo w 

budynkach, łatwo jest go poskramiać, inseminować  i potwierdzać skuteczność zabiegu. 

Urodzone latem cielęta ze względu na wiek, nie są jednak w stanie wykorzystać pastwiska. 

Wchodząc do budynków na okres zimy, wymagają dodatkowo sporego udziału paszy 

treściwej dla zachowania przyrostu, co znacząco podraża koszty żywienia oraz wydłuża czas 

dochodzenia do wagi ubojowej.  W praktyce cielęta takie, wchodząc w fazę żywienia 

zimowego, bądź wcale nie przyrastają, bądź odnotowują spadki masy ciała. W jednym i 
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drugim przypadku efektem są pokaźne straty. W konsekwencji letniego terminu wycieleń 

pojawia się również kwestia obrotu stada i wielkości bazy paszowej. Wraz z nastaniem 

nowego sezonu pastwiskowego, opasy z ubiegłorocznych letnich wycieleń, ponownie 

pojawiają się na pastwisku, konkurując o paszę z nowymi cielętami z wycieleń zimowych. 

Przy powszechnych ograniczeniach wielkości bazy paszowej, stanowi to jeden z głównych 

elementów ograniczających koncentrację ekologicznego chowu bydła mięsnego. Tabele 2 i 3, 

poprzez wyniki zgromadzone w trakcie realizacji zadania,  ilustrują opisaną powyżej 

problematykę w praktyce produkcyjnej. 

 W kontekście terminu wycieleń przebija się również kwestia doboru rasy bądź krzyżówek, 

które najlepiej  poradzą sobie z ograniczeniami wynikającymi z terminu wycielenia. 

Uzyskane w tym względzie wyniki ilustruje tabela 4. Najwyższe przyrosty zarówno w okresie 

opasu zimowego jak i letniego odnotowano dla bydła rasy limusin, a najniższe dla rasy 

polskiej czarno-białej w okresie zimowym. Równie wysokie przyrosty cechowały krzyżówki 

z rasą limusine, także bydła mlecznego. Druga w kolejności była rasa hereford. W całej 

rozciągłości badanych ras, wyraźnie widać statystycznie niższe przyrosty zwierząt w okresie 

zimowym. Najmniejsze różnice w stosunku do wycieleń zimowych, odnotowano dla 

krzyżówek z bydłem mlecznym, natomiast największe dla bydła mięsnego.   

W trakcie badań przeprowadzono również dysekcję 10% zwierząt doświadczalnych w 

rozbiciu na rasy. Najwyższą wybojowością charakteryzowała się rasa Limusin (57,6%). Na 

tle poszczególnych wyrębów bardzo dobrze widać zróżnicowanie między samymi rasami, 

gdzie najkorzystniej wypada ta sama rasa. Bardzo wyraźnie i statystycznie istotnie jest także 

zróżnicowanie w obrębie ras w różnych terminach wycieleń. W każdym przypadku wyższą 

wydajność rzeźną oraz wielkość wyrębów, wykazywały półtusze od zwierząt z zimowych 

wycieleń.   

 W celu porównania jakości mięsa opasów przeprowadzono porównanie profilu 

kwasów tłuszczowych mięsa ekologicznych zwierząt. Uzyskane wyniki (tab. 6.) wskazują na 

statystycznie wyższą wartość odżywczą i właściwości prozdrowotne zwierząt z wycieleń 

zimowych. Najwyższymi walorami cechowały się przy tym rasy hereford i limusin. 

Przemawiają za tym zarówno wyższy udział CLA, jak i PUFA, czy stosunek n-6/n-3. Mięso 

pochodzące od tych zwierząt miało również wyższy poziom witaminy E.  

Podsumowując uzyskane wyniki dla stad bydła mięsnego, wskazać należy na wybór ras 

Hereford i Limousin, jako najbardziej trafny i gwarantujący uzyskanie dobrych wskaźników 

produkcyjnych. Sama sezonowość pokryć i wycieleń,  jest jednym z kluczowych czynników 

poprawy rentowności produkcji zwierzęcej w tym realizowanej metodami ekologicznymi. Dla 
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dwukierunkowego użytkowania bydła mlecznego, dla uzysku jak najlepszej jakości mięsa, 

najlepiej sprawdzają się krzyżówki z bydłem mięsnym. Również ta ostatnia grupa zwierząt w 

najmniejszym stopniu ulega negatywnym wpływom wynikającym z letniego sezonu 

wycieleń. 

 

Zadanie 2 – Wpływ rodzaju żywienia na efektywność i jakość opasu bydła w okresie 

zimowym 

W pracach tego zadania porównaniu podlegały wyniki opasu zwierząt (buhajki) każdej z ras 

w okresie zimowym, żywione z udziałem różnego rodzaju pasz treściwych, zapobiegających 

spadkowi produkcyjności przy braku pastwiska. Zwierzęta pochodziły z wycieleń zimowych i 

we wszystkich grupach utrzymywane były w tym samych pomieszczeniach. Opas 

prowadzono do masy ciała 450 kg. Ocenie poddano przyrosty, zużycie paszy, wyniki dysekcji 

oraz jakość mięsa. Ze względu na trwający jeszcze okres doświadczalny (zima), aktualnie 

dostępna jest pierwsza część wyników, która pozwala jednak na wiążącą analizę wyników. 

Żywienie ekologicznego bydła mięsnego oparte jest na certyfikowanych paszach, najlepiej 

pochodzących w całości, a w ostateczności przynajmniej w 50 % z gospodarstwa. Dawki 

pokarmowe powinny uwzględniać pełne wykorzystanie pastwisk, stosownie do ich 

dostępności w różnych porach roku. Co najmniej 60 % suchej masy dziennej dawki 

pokarmowej powinna stanowić pasza objętościowa, zielona, susz paszowy lub kiszonka. 

Zakres dopuszczonych innych środków paszowych, w tym mączek rybnych, produktów 

ubocznych, minerałów i witamin, zawiera odpowiedni załącznik do rozporządzeni nr nr 

889/2008 (WE). Oczywiście istnieje całkowity zakaz stosowania pasz GMO, śrut 

poekstrakcyjnych i jakichkolwiek substancji stymulujących wzrost zwierząt. Wykorzystanie 

w szerokim tego słowa znaczeniu wypasu pastwiskowego, przy odpowiedniej jakości runi i 

glebach, w znacznym stopniu poprawia efektywność opasu. Badania wykazały, że na tej 

drodze można uzyskać z powierzchni 1 ha ponad 650 kg przyrostu masy ciała. 

Niestety, oprócz ograniczeń prawnych w praktyce żywienia opasów, dochodzą dodatkowe 

uwarunkowania, związane z bazą paszową. Brak nawożenia mineralnego wymusza 

zastosowanie nawozów naturalnych zarówno na UZ jak i GO. Stąd ich dawki mogą być 

często niewystarczające do pokrycia zapotrzebowania pokarmowego roślin. Z tego względu, 

stałą praktyką jest włączenie do płodozmianu takich gospodarstw roślin motylkowych, 

wzbogacających glebę w azot. Zakaz chemicznej ochrony, skutkuje niższym plonowaniem i 

jakością pasz. Jak stwierdzono w praktyce upraw polowych w ZD IZ PIB, obniżenie 

wysokości ekologicznego plonu w zależności od przebiegu warunków pogodowych, sięga 
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nawet 25-30% poziomu konwencjonalnej uprawy. Szczególnych problemów 

agrotechnicznych ze względu na zachwaszczenie i szkodniki, dostarczają zasiewy rzepaku i 

kukurydzy. Zastosowanie wsiewek i pielenie mechaniczne, zwiększające koszty, nie 

niwelując wspomnianych różnic plonowania. 

Dobór składu dawek pokarmowych dla zwierząt doświadczalnych oparto o znajomość 

rozwiązań praktycznych, stosowanych w stadach ekologicznego bydła mięsnego. Kierowano 

się przy tym najczęstszymi rozwiązaniami. Pierwsze z nich, zastosowane w grupie 1, jest 

przykładem typowym dla małych i średnich gospodarstw z niewielkim udziałem gruntów 

ornych i uproszczoną strukturą zasiewów. W stadach tych żywi się bydło opasowe w okresie 

zimowym zasadniczo pod kątem jego przeżycia. Brak uzbrojenia technicznego do 

sporządzania kiszonek, zbyt wysoki koszt uprawy roślin strączkowych czy okopowych, słaba 

jakość gleb, są najczęściej podawanymi przez hodowców przyczynami takiego żywienia 

bydła. Zasadniczo oczekują oni nowego sezonu pastwiskowego dla właściwego dotuczenia 

opasów. Grupa 2 jest przykładem typowego żywienia opasów w okresie zimowym dla stad o 

dwukierunkowym użytkowaniu bydła. W gospodarstwach tych, produkujących mleko istnieje 

zazwyczaj bardziej udoskonalona i zróżnicowana  baza paszowa, pokrywająca przede 

wszystkim zapotrzebowanie pokarmowe krów mlecznych. Stąd także w sezonie zimowym 

dostępne są kiszonki, pasze treściwe oraz siano. W trzecim przypadku (grupa 3) mamy do 

czynienia z przykładem gospodarstw o wystarczającym areale TUZ, specjalizujących się w 

opasie bydła. Każdy z takich hodowców zdaje sobie sprawę z zagrożenia efektywności opasu 

jaki niesie ze sobą okres zimy. Zwiększone zapotrzebowanie bytowe, niekorzystny 

mikroklimat oraz brak taniej zielonki, w drastycznych przypadkach powodować mogą nawet 

spadek masy ciała opasów. Stąd dość powszechne jest w tych hodowlach sporządzanie 

sianokiszonek w balotach i wykorzystywanie ich w żywieniu zimowym. Skład zastosowanych 

dawek pokarmowych dla każdej z grup ilustruje tabela 8.  Bardzo ważnym ich komponentem 

pozostaje mieszanka treściwa oparta na zbożach. Niestety i w tym przypadku dla 

prawidłowego zbilansowanie, niezbędna jest jednoczesne uprawa kilku zbóż (tab.9).    

Uzyskane w trakcie realizacji zadania 2 wyniki produkcyjne opasów, ilustruje tab. 10. 

Wszystkie rasy zareagowały najlepiej na żywienie dawką pokarmową grupy 2, a więc tej 

charakterystycznej dla gospodarstw realizujących dwukierunkowe użytkowanie bydła. 

Największy wpływ miał tu udział kiszonki z kukurydzy. Statystycznie istnie mniejsze 

przyrosty uzyskano przypadku drugiej grupy żywieniowej. Uzyskiwane przyrosty były tu 

istotnie mniejsze, lecz pozwalały na efektywną realizację opasu także w okresie zimowym. 

Największe znaczenie dla tego efektu miało zastosowanie sianokiszonki. Wszystkie badane 
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rasy i krzyżówki najgorsze przyrosty uzyskały przy żywieniu paszami grupy 1. Niestety to 

dość powszechne w małych gospodarstwach rozwiązanie, nie gwarantuje akceptowalnych 

efektów. Można przypuszczać, iż w przypadku ograniczenia dodatków treściwych do jednego 

zboża, jakim najczęściej jest żyto lub owies, przyrosty byłyby jeszcze niższe.  

W podsumowaniu zaznaczyć należy, że dla efektywnego opasu bydła w okresie zimowym 

niezbędne jest wykorzystanie sianokiszonek i pasz treściwych. Tylko wtedy, choć na niższym 

poziomie zachowana jest efektywność produkcji.          

 

 

 

Zadanie 3 

Określenie najważniejszych uwarunkowań wynikających z ograniczeń bazy paszowej 

oraz profilu produkcji w krajowym chowie bydła mięsnego. 

Zasadniczo jedynym kompendium wiedzy o krajowych gospodarstwach ekologicznych 

stanowi baza danych GIJHARS, uaktualniana poprzez jednostki certyfikujące każdego roku. 

Niestety znajdują się w niej jedynie podstawowe i niepogłębione dane. Chcąc wyjść 

naprzeciw potrzebom hodowców, niezbędnym stało się pozyskanie dokładniejszych danych 

dla ekologicznego chowu bydła mięsnego. Tylko w ten sposób, realizując własne analizy 

danych z monitoringu, można naukowo opracowywać najpotrzebniejsze rozwiązanie dla 

praktyki produkcyjnej.   

Badaniami monitoringu stad bydła mięsnego objęto w 2014 r. 25% krajowych gospodarstw 

ekologicznych utrzymujących powyżej 15 szt. bydła opasowego. Badanie obejmowało 

ankietowanie listowne. Monitoring dotyczył podstawowych danych produkcyjnych w tym 

udziału UZ i GO w żywieniu bydła oraz pochodzenia  i wieku zwierząt, rodzaju i sposobu 

żywienia, parametrów jakościowych mięsa i pasz, zdrowotności zwierząt, stosowanych cykli 

produkcyjnych, środków profilaktycznych, dezynfekcji, napotykanych negatywnych 

oddziaływań środowiskowych wraz z przyczynami, stosowanych metod przeciwdziałania.  

Według oficjalnych danych chowem bydła mięsnego zajmuje się aktualnie łącznie 3149 

gospodarstw utrzymujących pogłowie liczące 25140 szt. Z rozesłanych 900 ankiet 342 

gospodarstwa telefonicznie poinformowały o zaprzestaniu w latach 2012/13 ekologicznego 

chowu bydła. Niestety 487 gospodarstw nie udzieliło żadnej odpowiedzi. W efekcie do IZ 

PIB spłynęło 71 wypełnionych ankiet z całego kraju. Odnotować należy, iż nadal spływają 

kolejne wypełnione kwestionariusze.    
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Jak wynika z przeprowadzonej analizy, średnio na jedno monitorowane gospodarstwo 

przypada 18,81 szt. bydła.  W 72,3% jest to rasa polska czarno biała z mniejszym lub 

większym, ale nieprzekraczającym 54% dolewem rasy holsztynofryzyjskiej. Tylko kilka stad 

znajduje się w programie ochrony zasobów genetycznych. Zaledwie 14 gospodarstw 

posiadało stada powyżej 100 szt. Jak wynika z analizy, przeważająca większość, bo aż 69,3 % 

gospodarstw realizowało dwukierunkowe użytkowanie bydła. Przeszło 1/3 z tych 

gospodarstw posiadała także inne gatunki zwierząt gospodarskich. Najczęściej były to drób, 

owce oraz świnie.  

Z przedstawionych danych wyłania się obraz przeciętnego gospodarstwa, realizującego 

wielogatunkową produkcję zwierzęcą, lub nastawionego na chów bydła mlecznego z 

dodatkowym opasem cieląt.  Gospodarstwa te użytkują łączną powierzchnię 11 783,8 ha UR. 

Przeszło połowę tego areału (57%) stanowią pastwiska, a 8,0% trawy kośne na gruntach 

ornych. Pod uprawę koniczyny przeznaczały one 10,9% powierzchni upraw. 14,5% UR 

zajmowały w nich zboża z największym 4,3% udziałem owsa. Inne uprawy, jak kukurydzy na 

kiszonkę, rzepaku, strączkowych, buraków, nie przekraczały każdorazowo więcej niż 4,5%. 

Przekładając tą strukturę na bazę paszową, widać wyraźnie bardzo ekstensywny poziom 

żywienia zwierząt z ewidentnymi niedoborami pasz treściwych. Gospodarstwa te w 98% 

sprzedawały bydło w cenie surowca konwencjonalnego i do nieekologicznych przetwórni. 

Winę za taki stan podnosi brak krajowych przetwórni i znaczny import gotowych produktów 

handlowych z państw ościennych. 

Jednym z poruszanych w ankiecie problemów była kwestia obsady trwałych użytków 

zielonych w monitorowanych gospodarstwach. Zagadnienie to ma dwa wymiary. Pierwszy, 

pozwala na rzeczywiste oszacowanie produktywności użytków, jako elementu bazy paszowej. 

Drugi, ma wymiar administracyjny związany z ustalaniem poziomu wsparcia finansowego 

oraz elementami kontroli wypełnienia zasad rolnictwa ekologicznego.  Stopień wykorzystania 

ekologicznych użytków zielonych należy porównać jedynie do niskiego plonowania pastwisk 

konwencjonalnych, co równoznaczne jest z planowaniem ich niższej obsady. Przyczyną 

takiego stanu w głównej mierze są ekstensywne metody ich nawożenia wraz z ograniczonym 

stosowaniem zabiegów agrotechnicznych. Warto wspomnieć, iż zabronione jest tu mineralne 

nawożenie azotowe. Jednocześnie całość nawozów naturalnych z budynków, przeznaczana 

jest pod uprawę pasz treściwych na gruntach ornych. Zatem na użytki zielone trafia jedynie 

tyle nawozu, ile pozostawi po sobie bydło w trakcie pastwiskowania. Równocześnie 

ekologiczne gospodarstwa hodowlane użytkują najczęściej pastwiska i łąki na słabych 

glebach o nieuregulowanych stosunkach wodnych co w zależności od lokalizacji, wiąże się 
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bądź z okresowym zalewaniem, bądź przesuszaniem. Użytki te bardzo często położone są w 

rejonach cennych przyrodniczo, co raczej rzadko przystaje z wysoką bonitacją gleb. 

Gospodarstwa ekologiczne często wykorzystują te walory przyrodnicze użytków zielonych i 

korzystają z dopłat związanych z ochroną gatunkową ptaków. Ta ostatnia wymusza 

opóźnione terminy zabiegów, w tym wykaszania. Negatywny wpływ opisanych czynników 

przejawia się przede wszystkim niższą wyrostowością runi. Skutkiem są też ograniczenia w 

składzie florystycznym runi, zwłaszcza jeśli idzie o znaczny udział zachwaszczenia. Pociąga 

to za sobą mniejsze pobieranie zielonki przez zwierzęta.   

Uzyskane wyniki plonowania pastwisk oraz odpowiadających obsad, ilustruje tabela 11. 

Przedstawione wartości znacząco odbiegają od plonowania i obsady konwencjonalnych 

użytków zielonych. Pierwszym wypływającym stąd wnioskiem jest to, że w chowie 

ekologicznym bydła, koncentrację produkcji nie limituje, wynikające z „dyrektywy 

azotanowej”, dopuszczalne obciążenie 170 kg N/ha (ok 1,8 DJP/ha dla konwencji oraz 2,0 

DJP/ha dla ekologii), lecz niska wydajność plonowania.  Jak wynika z analizy w 

ekologicznym chowie bydła mięsnego dla średniej wydajności pastwiska na jedną krowę 

przeznacza się najczęściej 1,5 ha TUZ. Nawet dla najwyższej wydajności pastwiska nie jest 

możliwe uzyskanie obsady 0,5 ha/DJP, jaka wynika z założeń nawozowych. Stąd otwartą 

kwestią pozostaje ekologiczny wymiar produkcji w całkiem sporej grupie krajowych małych 

stad (do 3 DJP).  Z drugiej strony skali znajdują się stada, w których na jedną sztukę przypada 

przeszło 2,3 ha TUZ. Jest ich zaledwie 7,4%, jednak pod względem skali powierzchni, 

stanowią całkiem spory udział.    

Tabela 11.  

Średnia obsada pastwisk w zależności od jakości i wydajności porostu w monitorowanych 

gospodarstwach. 

 

Jakość kwatery 

Plon 

SM 

(t/ha) 

Obsada 

zwierząt na 

ekologicznych 

TUZ 

(DJP/ha) 

Powierzchnia 

TUZ na 

zwierzę 

(ha/DJP) 

Udział 

badanych 

gospodarstw 

(%) 

Bardzo dobra 

Średnia 

Słaba 

7,4 

6,2 

4,6 

0,72 

0,64 

0,43 

1,3 

1,5 

2,3 

7,4 

71,1 

21,5 

 

Podsumowując poruszoną problematykę wykorzystania TUZ w ekologicznym chowie bydła 

mięsnego, zauważyć należy pewien dysonans jaki zarysowuje się między wytycznymi UE, a 

podejściem samych hodowców. Ta pierwsza, kładzie nacisk na ich priorytetowe 

wykorzystanie w żywieniu zwierząt oraz na poza produkcyjne aspekty związane z ochroną 
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przyrody. Sami hodowcy natomiast, nie widzą głównie materialnych korzyści z dodatkowych 

nakładów, jakie przedsięwziąć należy na użytkach zielonych w celu ich efektywnego 

wykorzystania. Jeśli jednak pośród ich rzeszy sporą część stanowią bardzo małe, 

niedochodowe gospodarstwa oraz obszarowo bardzo duże jednostki nastawione na dopłaty, to 

taki stan można zrozumieć. Wydaje się jednak, że w perspektywie ostatniej dekady, rola TUZ 

uległa pewnej deprecjacji. W konwencjonalnych gospodarstwach nacisk kładzie się na pasze 

treściwe. Wpływa to na ograniczenie pastwiskowania. System wsparcia TUZ, nie zawsze w 

swej historii wiązał dopłaty z koniecznością posiadania zwierząt, w swych celach 

przedkładając ochronę przyrody, a nie produkcję surowców wysokiej jakości. Stąd wydaje 

się, że niezbędnym jest podjęcie tak administracyjnych, jak i upowszechnieniowych działań 

zmierzających do przywrócenia dawnego znaczenia TUZ dla rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej, a zwłaszcza rolnictwa ekologicznego.  

 
3. Streszczenie wyników 

 

Na uzyskiwane wyniki produkcyjne bydła mięsnego wpływ posiadają trzy grupy czynników: 

wartość genetyczna, żywienie i środowisko bytowe. Za cel podejmowanego projektu 

badawczego uznać należy, określenie uwarunkowań organizacyjno-produkcyjnych 

decydujących o wyborze zastosowanego systemu utrzymania oraz ras bydła. Doświadczenie 

przeprowadzono łącznie na 400 sztukach bydła ras hereford, limusin, polskie czarno białe 

oraz ich krzyżówek. W zakresie monitoringu uwzględniono natomiast przeszło 4500 zwierząt 

obejmujących także rasy simental, holsztyno fyzyjska, polska czerwono oraz polska 

czerwono-biała. Zwierzęta doświadczalne utrzymywano łącznie w 4 stadach z udziałem 

pastwiska (od wiosny do jesieni) i wybiegów (zimą). 

Doświadczenie objęło 3 zadania dotyczące: wpływu doboru rasy i rodzaju krzyżowań na 

efektywność ekologicznego opasu bydła i jakość mięsa;  wpływu rodzaju żywienia na 

efektywność i jakość opasu bydła w okresie zimowym;  określenie najważniejszych 

uwarunkowań wynikających z ograniczeń bazy paszowej oraz profilu produkcji w krajowym 

chowie bydła mięsnego. 

Uzyskane w zadaniu 1 wyniki wskazują na wybór ras Hereford i Limousin, jako najbardziej 

trafny i gwarantujący uzyskanie dobrych wskaźników produkcyjnych w opasie bydła. Sama 

sezonowość pokryć i wycieleń,  jest jednym z kluczowych czynników poprawy rentowności 

produkcji zwierzęcej w tym realizowanej metodami ekologicznymi. Dla dwukierunkowego 

użytkowania bydła mlecznego, uzysku jak najlepszej jakości mięsa, najlepiej sprawdziły się 
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krzyżówki z bydłem rasy limusin. Również ta ostatnia grupa zwierząt w najmniejszym 

stopniu ulega negatywnym wpływom wynikającym z letniego sezonu wycieleń. 

W pracach drugiego zadania porównaniu podlegały wyniki opasu zwierząt (buhajki) każdej z 

ras w okresie zimowym, żywione z udziałem różnego rodzaju pasz treściwych, 

zapobiegających spadkowi produkcyjności przy braku pastwiska. Uzyskane w trakcie 

realizacji wyniki produkcyjne opasów wskazują na najlepszą reakcję ras na żywienie dawką 

pokarmową opartą o kiszonkę z kukurydzy, a więc charakterystycznej dla gospodarstw 

realizujących dwukierunkowe użytkowanie bydła. Statystycznie istnie mniejsze przyrosty 

uzyskano w przypadku grupy żywieniowej z sianokiszonką, a najgorsze dla żywienia w 

oparciu o siano i mieszankę treściwą. 

Badaniami monitoringu stad bydła mięsnego (zadanie 3) objęto w 2014 r. 25% krajowych 

gospodarstw ekologicznych utrzymujących powyżej 15 szt. bydła opasowego. Badanie 

obejmowało ankietowanie listowne. Monitoring dotyczył podstawowych danych 

produkcyjnych w tym udziału UZ i GO w żywieniu bydła oraz pochodzenia  i wieku zwierząt, 

rodzaju i sposobu żywienia, parametrów jakościowych mięsa i pasz, zdrowotności zwierząt, 

stosowanych cykli produkcyjnych, środków profilaktycznych, dezynfekcji, napotykanych 

negatywnych oddziaływań środowiskowych wraz z przyczynami, stosowanych metod 

przeciwdziałania. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, średnio na jedno monitorowane 

gospodarstwo przypada 18,81 szt. bydła.  W 72,3% jest to rasa polska czarno biała z 

mniejszym lub większym, ale nieprzekraczającym 54% dolewem rasy holsztynofryzyjskiej. 

Tylko kilka stad znajduje się w programie ochrony zasobów genetycznych. Zaledwie 14 

gospodarstw posiadało stada powyżej 100 szt. Jak wynika z analizy, przeważająca większość, 

bo aż 69,3 % gospodarstw realizowało dwukierunkowe użytkowanie bydła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

Tabela 1.  

Układ zadania 1. 

Termin 

wycieleń 

Rasa 

Pcb Pcb x 

Limusin 

Hereford Hereford x 

Limusin 

Limusin 

Zimowy 20 szt. 20 szt. 20 szt. 20 szt. 20 szt. 

Letni 20 szt. 20 szt. 20 szt. 20 szt. 20 szt. 

 

 

 

 

Tabela 2.  

Stosowany cykl produkcyjny 

 

Wyszczególnienie 

Cykl produkcyjny 

Zimowy Wiosenny 

I rok 

Termin krycia IV-V VI-VII 

Termin ocielenia I-II III-IV 

Waga cieląt przy wejściu na pastwisko 100-120 kg 30-60 kg 

Termin odsadzenia X X 

Waga odsadzonych cieląt 245-280 kg 185-215 kg 

 

 

 

 

Tabela 3.  

Wpływ terminu wycieleń na masę ciała opasów rasy hereford. 

 

Okres 

Termin wycieleń/Masa ciała 

opasów (kg) 

 

Zimowy 

 

Letni 

1 rok -  XII 270 170 

2 rok - VI 370 270 

2 rok - XII 510 410 
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Tabela 4. 

Wyniki opasu zwierząt doświadczalnych. 

 

Rasa 

Waga 

urodzeniowa 

(kg) 

Przyrost dzienny (g) 

Wycielenia zimowe Wycielenia letnie 

pcb x lm 

 
43 1008a 833b 

hh x lm 

 
38 984c 807b 

lm 

 
41 1153d 842b 

hh 

 
35 923c 667d 

pcb 39 847b 690d 

ab - różnice istotne przy P0.05 

 

Tabela 5. 

 

Parametry oceny przyżyciowej i poubojowej buhajów z roznych terminów wycieleń 

 

 

Parametr 

Termin wycieleń  

Zimowy Letni 

Pcb Limusin Hereford Pcb Limusin Hereford 

Klasa umięśnienia Ra Ra Ra Ob Ob Ob 

Ocena otłuszczenia 1,0a 2,0b 2,1b 1,5c 2,4d 2,5d 

Wydajność rzeźna (%) 54,0a 57,6b 53,6a 50,0c 52,6d 50,0e 

Masa ciała przed ubojem 

(kg) 
570a 586b 581,5b 550c 557,0c 519d 

Masa tuszy po uboju (kg) 325,0a 337,0b 317,3d 312d 306,0e 259f 

Udziec brutto (kg) 36,7a 44,1b 42,5c 33,4d 39,0e 33,4d 

Udziec mięso (kg) 31,1a 37,8b 36,2b 27,3c 32,8a 27,1c 

Udziec Kości (kg) 5,6a 6,3b 6,2b 5,3a 6,2b 5,3b 

Łopatka z golenią brutto 

(kg) 
19,2a 25,9b 22,8c 21,1ac 22,5c 21,1ac 

Łopatka z golenią mięso 

(kg) 
14,1a 19,1b 15,0c 13,1d 15,6c 13,1d 

Łopatka z golenią kości (kg) 4,9a 6,2b 4,9a 5,5d 5,6d 5,5d 

ab - różnice istotne przy P0.05 
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Tabela 6. 

Profil kwasów tłuszczowych ekologicznego mięsa z wycieleń zimowych i letnich. 

 

Składnik Wycielenia zimowe Wycielenia letnie 

hh lm pcb hh lm pcb 

SFA 48,5a 46,4b 45,1b 40,21c 42,21d 43,40d 

MUFA 29,4a 30,1ab 32,4b 40,13c 39,13c 40,33c 

PUFA 21,93a 20,54a 19,67a 17,45b 18,58b 16,32c 

n-3 5,64a 4,89b 3.21c 2,84d 2,35d 2,35d 

n-6 15,01a 15, 2a 15,3a 16,09b 15,44a 16,43b 

CLA 1,08a 0,93a 0,87b 0,41c 0,56d 0,50d 

Witamina E 4,34A 4,11 3,70B 2,23C 2,34C 2,0C 

ab - różnice istotne przy P0.05 

 

Tabela 7. 

Dawki pokarmowe dla bydła opasowego w okresie żywienia zimowego 

 

Grupa Pasze 

Rasa 

hh pcb lm 

Ilość paszy, kg/dzień
 

1. 

Siano łąkowe 19 19 19 

Mieszanka treściwa  3,0 3,0 3,0 

Przybliżone pobranie suchej masy 8,3 8,3 8,3 

2. 

Siano łąkowe 16 16 16 

Kiszonka z całych roślin kukurydzy lub zbóż - 

GPS (ok. 30% s.m.) 
6 6 6 

Mieszanka treściwa  2,3 2,3 2,3 

Przybliżone pobranie suchej masy 8,5 8,5 8,5 

3. 

Kiszonka z runi łąkowej (ok. 30% s.m.) 14 14 14 

Siano łąkowe 7 7 7 

Mieszanka treściwa 
 

2,6 2,6 2,6 

Przybliżone pobranie suchej masy 8,5 8,5 8,5 
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Tabela 9. 

Skład mieszanki treściwej dla bydła opasowego  

 
 

Komponenty 

Skład 

mieszanki (%)
 

3 

Śruta jęczmienna  30 

Śruta z pszenżyta 30 

Otręby pszenne 10 

Makuch rzepakowy 25 

Mieszanka mineralna
(
 2 

 

Tabela 10. 

Wyniki opasu zimowego różnych ras bydła.  

 

 

Rasa 

Średnia 

waga 

urodzeniowa 

(kg) 

Przyrost dzienny 

(g) 

Grupa 1  Grupa 2 Grupa 2 

pcb x lm 

 
42 625a 796b 733c 

hh x lm 

 
39 617a 776b 707c 

lm 

 
41 636a 845b 742c 

hh 

 
38 459a 715b 567c 

pcb 40 484a 639b 590c 

ab - różnice istotne przy P0.05; 
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Foto. 1. Młode bydło opasowe rasy limusin w CDR Radom/Chwałowice. 

 

 

 

 

 

Foto 2. Krowy mamki rasy hereford w ZD IZ PIB Odrzechowa 

  

 

Foto 3. Bydło opasowe pcb x lm w ZD IZ PIB Chorzelów  
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Zalecenia dla praktyki z prowadzenia  w 2014r. badań podstawowych na rzecz rolnictwa 

ekologicznego w zakresie: 

Dobór ras bydła mięsnego, mlecznego i świń do ekologicznego chowu – praktyczne 

wytyczne dla efektywnej produkcji i chowu bydła oraz trzody chlewnej - praktyczne 

wytyczne dla efektywnej produkcji i chowu bydła mięsnego 

 

Pomimo posiadania bardzo dobrych warunków do rozwoju ekologicznego chowu bydła 

mięsnego, krajowa populacja tych zwierząt pozostaje jedynie na poziomie sygnalnym. Celem  

zrealizowanych badań było określenie uwarunkowań organizacyjno-produkcyjnych 

decydujących o wyborze zastosowanego systemu utrzymania oraz ras bydła mięsnego, jako 

czynnika ograniczającego rozwój tego rodzaju hodowli. 

Na podstawie uzyskanych wyników badań dla praktyki zalecić należy: 

1. Wykorzystanie bydła mlecznego rasy polskiej holsztyńsko fryzyjskiej /PHF/ oraz 

polskiej czarno-białej /ZB/ w krzyżowaniu z bydłem mięsnym rasy Limousin, jako 

metody poprawy efektywności ekonomicznej i uzyskanie dodatkowego zysku przez  

ekologiczne stada mleczne. Potomstwo męskie z tych kojarzeń po okresie odchowu i 

opasu, nie odbiega znacząco jakością od czysto mięsnych ras bydła.  

2. Utrzymywanie bydła mieszańcowego w gospodarstwie ekologicznym pozwala nie 

tylko na uzyskanie dobrze umięśnionych zwierząt (klasy –R), ale także na wyższą 

wydajność rzeźną /54-57%/, niż ma to miejsce dla bydła czystorasowego, mlecznego.  

3. W celu szybkiego uzyskiwania opasów zaleca się wykorzystanie ras hereford oraz 

limusine oraz zwierząt pochodzących z zimowych wycieleń.  

4. Najmniejsze straty w nakładach i tempie opasu wynikające z letnich wycieleń, ponosi 

się przy wykorzystaniu bydła mieszańcowego.  

5. W zimowym żywieniu opasów należy wykorzystywać sianokiszonki wraz z 

dodatkiem pasz treściwych, jako optymalny komponent dawki pokarmowej.  

6. Najlepsze efekty w zimowym opasie bydła przynosi stosowanie dawek pokarmowych 

opartych o kiszonkę z kukurydzy. 

  

 

 

 


