
Możliwości wykorzystania różnych gatunków roślin uprawnych w żywieniu świń. 

  

Produkcja mięsa wieprzowego wymaga od rolnika wiedzy o potrzebach dostarczenia 

zwierzętom takiej paszy, która zapewni im należyty przyrost wagi,  a przede wszystkim dobre 

zdrowie .Bardzo ważnym składnikiem jest białko – zarówno pod względem ilościowym jak i 

jakościowym a zwłaszcza zawartość potrzebnych aminokwasów. 

Aminokwasy tzw. niezbędne to lizyna, metionina, treonina, tryptofan ,a  również walina, 

izoleucyna i dla prosiąt arginina. 

Uprawa coraz nowszych odmian roślin pastewnych powoduje również zmiany zawartości 

składników potrzebnych w żywieniu świń., u  których hodowli też poczyniono znaczny postęp 

genetyczny. Nastąpiła poprawa szybkości wzrostu i efektywności odkładania mięsa u 

tuczników pochodzących z krzyżówek towarowych. Dlatego też ważne jest właściwe dobranie 

paszy zawierającej wszystkie potrzebne składniki do poprawy efektywności i równocześnie 

opłacalności produkcji tuczników. 

Producenci świń oprócz stosowania w żywieniu mieszanek pełnoporcjowych produkowanych 

przez specjalistyczne zakłady paszowe ,często mogą wykorzystać również zebrane ze swoich 

pól bardzo wartościowe  składniki paszy potrzebnej w żywieniu swoich świń. Różnego rodzaju 

zboża, nasiona , rośliny strączkowe i motylkowe, nasiona roślin oleistych i produkty ich 

przetworzenia, jak również rośliny okopowe można w różnych ilościach i postaciach stosować 
jako komponenty pasz. 

Na podstawie długoletnich i coraz bardziej szczegółowych badań i doświadczeń naukowych 

ustalono dokładne zapotrzebowanie zwierząt na poszczególne składniki żywieniowe jak 

również ich zawartość we wszystkich  komponentach mogących wchodzić w skład mieszanek 

paszowych. Trzeba też pamiętać, że mogą się one różnić w zależności od odmiany, warunków 

uprawy, pochodzenia, obróbki i stopnia przetworzenia. Tabele wartości pokarmowej , z których 

zazwyczaj się korzysta uwzględniają wartości średnie.    

Ważne również jest to, że we wszystkich komponentach paszy mogą być substancje o 

charakterze antyodżywczym i dlatego dla  każdego z tych komponentów  powinien być 
określony ich dopuszczalny procentowy udział w mieszance( zależnie od wieku, okresu tuczu , 

czy stanu fizjologicznego). 

 

Część I   

 

Zboża, nasiona i produkty ich przetworzenia 

1.Żyto 
W  Polsce żyto jest uprawiane na ok. 1,5 mln ha, a plon przeciętny ok. 23 q ziarna/ha, dominuje 

forma ozima. 

Ziarno jest paszą wysokoenergetyczną a w porównaniu z innymi zbożami ma mało białka o 

wysokiej wartości odżywczej i  więcej substancji antyodżywczych. 

Produkty przetworzone : 

- wywar żytni - produkt uboczny przy produkcji spirytusu – może być stosowany suszony 

- otręby żytnie – przy przemiale żyta na mąkę  
Żywienie 

Prosięta  
 W żywieniu prosiąt i warchlaków nie zaleca się stosować żyta. 

Tuczniki  
Śruta żytnia może byś stosowana  w żywieniu tuczników  wpływając na dobrą jakość mięsa, 

pozwala też obniżyć koszty żywienia . 

W  I okresie tuczu udział w dawce może wynosić nie więcej niż 40% a w II okresie do 65%. 

Zamiast śruty tuczniki mogą też otrzymywać w dawkach do 20% otrąb żytnich . 

Lochy 
Śruta żytnia w ilościach 10 do 20 5 może być stosowana w mieszankach dla loch luźnych i 

niskoprośnych. Umiarkowany udział śruty żytniej w dawce pokarmowej zwierząt hodowlanych 

może wpływać dodatnio na ich popęd płciowy. Nie zaleca się stosowania śruty żytniej w 

dawkach dla loch wysokoprośnych i karmiących. 



 

 

Tabela 1. Średnia zawartość pokarmowa produktów żytnich (88%suchej masy) 

Składnik % Ziarno Otręby Wywar 

Energia metaboliczna (MJ EM) 13,3 9,5 8-11 

Białko ogólne 9,5 14 23-30 

Lizyna 0,37 0,60 0,63 

Metionina + cystyna 0,37 0,55 0,65 

Tłuszcz surowy 1,50 3,10 3,4-4,9 

Popiół surowy 1,76 3,61 1,4-3,1 

Włókno surowe 2,29 4,75 11,5-21,1 

Skrobia 52,54     13,55 3,1-4,9 

Wapń 0,07 0,16 0,63 

Fosfor 0,3 0,76 0,47 

Uwagi 

• Ziarno żyta nie nadaje się do skarmiania bezpośrednio po zbiorze, wymaga ok. 8 

tygodni „leżakowania”, 

• Skarmianie świeżego ziarna (także innych zbóż) prowadzi do zaburzeń trawienia i 

zatruć, może być niebezpieczne u zwierząt młodych , loch wysokoprośnych i karmiących 

ze względu na działanie zatwardzające i wzdymające. 

 

2. Pszenica 
Pszenicę zarówno ozimą jak i jarą uprawia się w Polsce na powierzchni ok. 2.5 mln ha,                      

a średnie zbiory ok. 4,1 t/ha. Ma ona większe wymagania niż żyto, potrzebuje gleby o 

wyższym stopniu bonitacji i dobrych warunków klimatycznych. 

 Jest paszą smaczną, chętnie pobieraną przez zwierzęta i łatwo strawną. Ze względu na wysoką 
zawartość skrobi  jest paszą energetyczną , ma też dość wysoką zawartość białka i niską 
włókna surowego. Podobnie jak w innych zbożach ma też różne substancje antyodżywcze. 

Produkty przetworzone : 

• Wywar pszenny suszony –DDGS  (ang. Dried Distiller Grains with Solubles)  

• Otręby pszenne 

• Zarodki pszenne 

• Ekstrudowane ziarno pszenicy 

 

Żywienie 
Prosięta i warchlaki: śruta pszenna może być składnikiem mieszanek paszowych dla prosiąt w 

ilości do 50%, natomiast nie zaleca się stosowania w żywieniu prosiąt otrąb pszennych ze 

względu na wysoką zawartość włókna. Udział suszonego DDGS nie powinien być większy niż 
10%. 

Tuczniki – śruta pszenna może być stosowana w żywieniu tuczników bez negatywnego 

wpływu na jakość mięsa ; w I fazie (grower) do 30% a II fazie (finiszer) nawet do 50% w 

mieszance. 

Udział otrąb pszennych w fazie grower i finiszer udział może wynosić 15 i 25%. 

 W mieszankach dla tuczników 2/3 części poekstrakcyjnej śruty sojowej można zastąpić 
pszennym DDGS (do 9%)  , jego udział w mieszance nie powinien przekraczać 20% dawki. 

Lochy karmiące mogą otrzymywać śrutę pszenną w ilości do 50% mieszanki. Dla loch 

zalecane są także otręby pszenne  do 30%, działają mlekopędnie i wzbogacają paszę we 

włókno. 

Uwagi 

• W żywieniu świń ziarna zbóż powinny być grubo śrutowane lub gniecione, żeby 

umożliwić lepszy dostęp enzymów trawiennych do składników odżywczych. Ziarno 

drobno zmielone pochłania wilgoć i stwarza możliwość zagrzybienia paszy. 

• Lepsze wykorzystanie węglowodanów obecnych w pszenicy i  innych zbożach można 

uzyskać stosując dodatki enzymatyczne (fitaza, ksylanaza).  



 

 

Tabela 2. Skład chemiczny pasz pszennych ,% 

Wyszczególnienie Ziarno Otręby Zarodki DDGS Ekstruderat 

Sucha masa 88,0 88,0 88,0 90,0 88,0 

EM MJ/kg 13,9 10,0 15,0 16,0 13,0 

Białko ogólne 11,9 14,2 26,6 35,4 11,5 

Popiół surowy 1,8 4,3 4,4 3,0 1,5 

Tłuszcz surowy 2,0 3,7 9,2 4,0 2,0 

Włókno surowe 2,9 7,0 15,5 8,0  2,5 

Lizyna 0,4 0,6 1,47 0,9 0,4 

Metionina 0,2 0,2 0,5 0,7 0,2 

Tryptofan 0,1 0,2 0,3 0,4 0,1 

Treonina 0,4 0,5 0,9 1,2 0,3 

 

 

3. Pszenżyto 
Pszenżyto uprawia się w  Polsce na ok. 1,33 mln ha , a średni plon wynosi 3,3 t/ha. Ma 

mniejsze wymagania glebowo-klimatyczne niż pszenica, jest odporne na wiele  chorób i 

bardziej mrozoodporne. 

Zawiera więcej białka niż żyto i bardziej korzystny skład aminokwasów niż pszenica i 

kukurydza. Wartość energetyczną ma podobną do pszenicy a substancji antyodżywczych ma 

mniej niż żyto.  

Żywienie 
Odmiany pszenżyta o niższej zawartości substancji antyodżywczych mogą być stosowane w 

żywieniu starszych prosiąt i loch. 

Prosięta: dla prosiąt poniżej 15 kg nie zaleca się stosowania pszenżyta w mieszankach a dla 

prosiąt starszych najwyżej 5% w mieszance.. 

Tuczniki;  w mieszankach dla tuczników udział pszenżyta w granicach 30-40 % i nie powinien 

przekraczać 50% zbóż w mieszankach grower lub finiszer. 

Lochy; mogą otrzymywać do 30% pszenżyta w mieszance ale nie więcej niż 25% użytych 

zbóż.  
Uwagi 

• Ziarno pszenżyta cechuje duża zmienność odmianowa i wahania składu chemicznego, 

• Pszenżyto powinno byś śrutowane przed podaniem, rozdrobnienie średnie i powinno być 

dobrze przechowywane ,ponieważ ze względu na bogaty skład pokarmowy jest 

atakowane przez insekty 

 

Tabela 3. Skład chemiczny nasion pszenżyta. 

Składniki (%) Pszenżyto 

Energia metaboliczna MJ/kg 13,5 

Sucha masa 88,0 

Biało ogólne 12,2 

Lizyna 0,41 

Metionina +cystyna 0,43 

Włókno surowe 2,4 

Tłuszcz surowy 1,4 

Popiół surowy  1,8 

Wapń 0,05 

Fosfor 0,37 

 

 

4. Jęczmień 



    Jęczmień w Polsce jest uprawiany na ok. 1,1-1.2 mln ha powierzchni, głównie jest to 

jęczmień jary, jęczmień ozimy uprawiany jest na niewielkiej powierzchni z powodu gorszej 

mrozoodporności. 

Jęczmień jary nie ma dużych wymagań glebowo-klimatycznych, dobrze znosi zarówno niskie 

jak i wysokie temperatury. Średni plon to ok. 5-7 ton/ha. 

Ziarno jęczmienia jest paszą wybitnie energetyczną i tuczącą. 
Żywienie 
Prosięta i warchlaki; Jęczmień jako jedyny komponent zbożowy może być stosowany w 

żywieniu młodych świń w prawidłowo zbilansowanej mieszance. Udział jęczmienia w 

mieszance dla warchlaków może stanowić 20-40%. 

Tuczniki ; śruta jęczmienna jest podstawowym komponentem  pełnoporcjowych mieszanek dla 

tuczników, może stanowić nawet do 85% jej składu. 

Śruta z ziarna jęczmienia o wyższej niż 13% zawartości białka, jeśli będzie uzupełniona 

aminokwasami i prefiksami mineralno-witaminowymi może być jedyną paszą w II okresie 

tuczu. Jęczmień ma pozytywny wpływ na jakość i smak mięsa. 

Lochy 
Śruta jęczmienna jako pasza wybitnie tucząca nie powinna być stosowny w paszach dla loch po 

odsadzeniu prosiąt, żeby nie opasały się nadmiernie, bo to utrudnia dalszy rozród (ruja, 

zapłodnienie, oproszenie) 

Uwagi  

• Ziarno jęczmienia powinno być średnio rozdrobnione (wielkość cząstek ok. 700 

mikronów) 

• Wartość pokarmową jęczmienia można poprawić przez obłuszczanie ziarna , dodatek 

enzymów paszowych (np. betaglukanaza, fitaza) 

 

Tabela 4. Średni skład chemiczny ziarna jęczmienia. 

Składnik (%) Jęczmień 

Energia metaboliczna MJ/kg 12,6 

Sucha masa 88,0 

Włókno surowe 5,1 

Białko ogólne 11,0 

Lizyna 0,39 

Metionina + cystyna 0,41 

Wapń 0,04 

Fosfor 0,36 

Fosfor strawny 0,16 

 

 

5. Owies 
Na powierzchni ok. 550 tys. ha uprawia się w Polsce głownie gatunek owies prawdziwy (Avena 

sativa)., średni plon ziarna w kraju wynosi 2,5 t/ha , a przy bardzo korzystnych warunkach 

nawet do 5,5 t/ha. Owies uprawiany jest w dwóch formach oplewionej i nieoplewionej (owies 

nagi). Z uwagi na sporo niższe plony (20-30%) owies nagi jest rzadko uprawiany. 

Około 80% ziarna owsa przeznacza się na paszę dla zwierząt. 
 Produkty owsiane 

• Śrutowane ziarno owsa oplewionego i nagiego 

• Słoma owsiana (zawiera mniej trudno strawnego włókna) 

• Plewy owsiane  mogą być wykorzystane w żywieniu świń 
Żywienie 
Owies jest paszą dość smaczną dla świń. Ziarno owsa nagiego może konkurować z innymi 

zbożami pod względem wartości odżywczej w mieszankach paszowych dla świń. 
Prosięta; owies tradycyjny jest zbyt ościsty i ma za dużo włókna , żeby stanowić główny 

komponent w paszach dla świń  zwłaszcza młodych i rosnących.  W diecie dla prosiąt może 

stanowić 10 do 20% i jest zalecany w celu ograniczenia występowania biegunek. Dla 



warchlaków do 25% mieszanki. Owies nagi może częściowo zastąpić pszenicę w mieszance 

dla odsadzonych prosiąt. 
 

Tuczniki 
 W mieszakach dla tuczników owies zwyczajny może stanowić maksymalnie 40% mieszanki. 

W przypadku stosowania owsa nagiego jego udział w mieszance może stanowić do 50%. zbóż 
w mieszance dla tuczników. Żywienie paszą zawierającą owies nagi wpływa pozytywnie na 

wydajność rzeźną, poprawia walory mięsa (kruchość, soczystość, smak). 

Lochy i knury; Ziarno owsa jest dobrą paszą dla zwierząt rozpłodowych (knury, lochy prośne) 

 W mieszankach dla loch udział owsa nie powinien przekraczać 50% a dla karmiących 20%. 

Owies stosowany jest żywieniu loch , aby zapobiec zaparciom w okresie wyproszenia. 

Uwagi 

• Przy zbiorze ziarna trzeba zwrócić uwagę na jego wilgotność (max. do 15%) , w ziarnie 

zawilgoconym szybko jełczeje tłuszcz i obniża się wartość paszowa 

• Ziarno owsa nie powinno być przechowywane dłużej niż 1 rok (szczególnie owies nagi) 

ponieważ traci smak, gorzknieje i jest podatne na grzyby co sprzyja pojawieniu się 
mykotoksyn; 

• Ziarno przed podaniem świniom powinno być mocno ześrutowane, żeby poprawić 
wykorzystanie paszy 

 

6. Kukurydza 
 W 2011 roku kukurydzę  uprawiano w Polce na obszarze ok. 750 tys. ha. , średni plon ziarna to 

6 ton/ha.  Uprawiana jest głownie na paszę a powodzeniem cieszą się odmiany przeznaczone 

na ziarno i na kiszonkę. W Krajowym Rejestrze jest ponad 170 odmian nadających się do 

uprawy w klimacie umiarkowanym. 

Kukurydza  ze względu na wysoki udział skrobi  (do 70% w suchej masie) jest zbożem o 

wysokiej wartości energetycznej. Zawartość białka i jego jakość są niskie ale skrobia i białko 

kukurydzy charakteryzują się wysoką strawnością. 
Produkty z kukurydzy 

• CCM (Corn-Cob-Mix))- kiszonka otrzymywana z ziarna kukurydzy i osadek kolb 

zapewniająca wykorzystanie ziarna nie w pełni dojrzałego , a wartość zależy od 

odmiany, fazy zbioru i udziału poszczególnych części rośliny w materiale 

• DDGS – suszony wywar kukurydziany – produkt uboczny przy destylacji etanolu i  

produkcji biopaliw, 

• Otręby kukurydziane – produkt uboczny przemiału ziarna na mąkę 
• Gluten- zawiera ok. 60% białka o wysokiej zawartości aminokwasów siarkowych a 

niskiej lizyny i tryptofanu, niezbyt smaczna dla zwierząt  
• Zarodki- produkt uboczny przy przemiale kukurydzy na gryz, są wykorzystywane do 

pozyskiwania oleju, a z tego pozostają wytłoki ,które  wykorzystać można jako paszę 
dla świń 

Żywienie 
Ze względu na brak substancji antyodżywczych i wysoką strawność śruta z kukurydzy może 

być stosowana w żywieniu wszystkich grup świń , a szczególnie polecana jest dla zwierżt 
rosnących. 

Prosięta i warchlaki; Udział śruty kukurydzianej w mieszankach dla warchlaków może 

dochodzić do 50%, a udział DDGS 5-10% . 

Tuczniki; W mieszankach dla tuczników udział ziarna kukurydzy może wynosić 50-60%. 

W drugim okresie tuczu zaleca się zmniejszanie udziału kukurydzy do 30-40% a w końcowym 

(2-3 tygodnie przed ubojem) do 20%, żeby nie pogorszyć jakości tuszy i słoniny. 

Kiszone ziarno może być stosowane w I okresie tuczu w ilości 0,7 kg na sztukę a w II do 3,0 

kg/szt. 

Ilość CCM  w I fazie powinna wynosić do 4kg, a w II fazie tuczu do 6kg/szt. 

DDGS można dodawać do mieszanki w I fazie tuczu Donie więcej niż 10-20% a w II fazie 

można zwiększyć udział do 30%. 



Lochy; dla loch wysokoprośnych i karmiących ziarno kukurydzy może stanowić komponent 

mieszanki, nie jest natomiast zalecane w mieszance dla loch luźnych niskoprośnych i 

hodowlanych ze względu na właściwości tuczące. 

CCM można podawać lochom niskoprośnym w ilości 2 kg/szt/dzień, wysokoprośnym do 2,5 

kg/sz./dzień a karmiącym do 5kg/szt/dzień. 
Lochy prośne i knury mogą otrzymywać mieszanki nawet do 50% DDGS. 

Uwagi 

• Ziarno kukurydzy we względu na wysoką wilgotność wymaga dosuszenia po zbiorze, 

• W mieszankach dla świń DDGS może zastępować kukurydzę. Udział do 10% DDGS w 

paszy dla tuczników wpływa korzystnie na wzrost, pobieranie i wykorzystanie paszy, 

• Skład DDGS jest bardzo zróżnicowany w zależności od materiału wyjściowego i 

parametrów fermentacji. 

•  

Tabela 6. Porównanie wartości pokarmowej różnych pasz z kukurydzy (w s.m.) 

Składniki (%) Ziarno 

kukurydzy 

Ziarno 

kiszone 

CCM DDGS CORN 

MIX 

Energia metaboliczna MJ/kg 15,9 15,1 12,1-14,4 14,0 14,4 

Białko ogólne 10,6 10,2 9,7-10,4 27,0-40,0 do 10 

Tłuszcz surowy 4,5 5,2 3,0-4,2 7-10 8,5-9 

Włókno surowe 3,3 4,7 8,9-11,2 9,0-10 3,5-5,0 

Lizyna 0,30 0,29 0,22-0,29 0,6-0,8 0,60 

Metionina z cystyną 0,46 0,44 0,35-0,45 0,78-1,1 0,32 

Treonina 0,37 0,06 0-0,36 1,0-1,13 0,39 

Tryptofan 0,07 0,04 0-0,08 0,17-0,25 0,05 

 

7.Proso 
 W Polsce są 3 gatunki prosa; rózgowate, włosowate i zwyczajne. 

 Proso jest uprawiane na ok. 6 tys. ha , a zbiory do 4 t/ha. Jest to roślina wieloletnia, dostarcza 

dość duży plon biomasy- 15-25 ton z hektara. 

Głównym składnikiem ziarna są węglowodany a białko pod względem jakości można 

porównać do pszenicy i kukurydzy, 

Żywienie 
W żywieniu zwierząt wykorzystywane są ziarniaki, jagły i plewy prosa. Ziarno jest niechętnie 

zjadane, dlatego należy go przed podanie ześrutować, bo ziarna są małej wielkości i nie są 
rozgryzane i trawione. Najlepsze efekty można uzyskać stosując mieszanki zawierające oprócz 

prasa również jęczmień albo kukurydzę, wtedy nawet dodatek 60-75% prosa nie wpływa 

negatywnie na wyniki produkcyjne. 

 

Tabela7. Średni skład chemiczny i wartość energetyczna ziarna prosa, sorgo, gryki i 

szarłatu. 

Składnik (%) Proso Sorgo Gryka  Szarłat 
(amarantus

) 

Sucha masa 89,0 89,0 90,3 89,0 

Energia metaboliczna MJ/kg 15,6 15,7 13,6 13,8 

Białko ogólne 12,5 9,2 16,0 15,0 

Tłuszcz surowy 4,9 2,9 2,1 7,0 

Włókno surowe 8,3 2,5 12,8 3-5 

Lizyna 0,35 0,22 0,66 047 

Wapń  0,05 0,03 0,1 0,18 

Fosfor 0,33 0,29 0,35 0,48 

 

Uwagi 



• Proso na paszę dla zwierząt powinno być dobrej jakości  mieć duże ziarna,  nie powinno 

zawierać ziaren uszkodzonych i łusek, właściwie pachnieć i nie być zanieczyszczone 

innymi zbożami 

• Proso zawiera więcej białka niż ziarno kukurydzy i ma wyższą koncentrację 
niezbędnych aminokwasów, dwa razy więcej tłuszczu i wyższą koncentrację energii. 

 

8. Sorgo 
Powierzchnia uprawy sorgo w Polsce jest niewielka  ok. 10 tys. ha i uprawiane jest głownie na 

zielonkę (wydajność do 100 t/ha). W naszym klimacie, jako roślina dnia krótkiego nie może 

tworzyć dostatecznie dojrzałych nasion. Na polskim  rynku dostępne są  duże partie ziarna z 

importu.  

Ziarno sorga zawiera mniej białka ogólnego i włókna surowego, niektóre odmiany mogą 
zawierać dużo garbników co powoduje gorszy smak i mniejszą wartość odżywczą. 
Żywienie  
Prosięta i warchlaki W mieszankach dla warchlaków udział sorga nie powinien przekraczać 
30% ze względu na niską wartość biologiczna białka i zawartość garbników. 

Tuczniki:  sorgo może stanowić nawet do 50%  dawki. Udział  nie więcej  niż30% DDGS w 

mieszankach dla tuczników nie wpływa negatywnie na przyrost i niektóre parametry jakości 

tuszy. 

Lochy; Ziarna o wysokiej zawartości tanin powinno się unikać w żywieniu loch karmiących i 

prosiąt. 
Uwagi 

• Nie zaleca się stosowania ziarna sorgo jako jedynego zboża w mieszankach dla świń. 

• Sorgo może zastępować kukurydzę, pszenicę lub jęczmień w mieszankach dla wszystkich 

grup świń, jeżeli mieszanki będą bilansowane na podstawie aminokwasów strawnych 

uzupełnieniem ich niedoborów  

• Sorgo stosowane w paszach powinno być zmielone lub granulowane. 

 

9. Gryka 
Grykę uprawia się w Polsce na powierzchni ok. 50- 65 tys. ha, plon ziarna  w granicach 0.6- 

1,7 t/ha a w dobrych warunkach pogodowych i optymalnej agrotechnice może dochodzić nawet 

do 3t/ha. 

Mimo zawartości 10-16% biała bezglutenowego i stosunkowo  dużej ilości potrzebnych 

aminokwasów  ma stosunkowo niską strawność. 
Żywienie 
Prosięta i warchlaki; w żywieniu prosiąt do 15 kg wagi gryka nie  powinna być stosowana z 

powodu zbyt dużej zawartości włókna i niskiej wartości energetycznej. 

Tuczniki; zaleca się , żeby udział gryki w mieszance nie przekraczał 50%. 

Lochy; Gryka może stanowić nawet do 80% udziału w mieszance dla loch prośnych , nie jest 

wskazana  w żywieniu loch karmiących. 

 

10. Szarłat(Amarantus) 
W Polsce uprawę szarłatu prowadzi się na zaledwie kilkuset hektarach, koszty uprawy są 
niewielkie a plon ziarna  może wynosić od 2 do 3 ton /ha.  Jest dobrym przedplonem dla innych 

roślin, zostawia stanowisko niezachwaszczone. Jest odporny na suszę ale wrażliwy na 

przymrozki. 

Pod względem wartości odżywczych nasiona amarantusa przewyższają inne zboża. 

Żywienie  
Prosięta i warchlaki; ze względu na dużą zawartość włókna nie stosuję się. 
Tuczniki;  udział ziarna do 10%  w mieszance może wpływać korzystnie na wartość 
żywieniową mięsa 

Oprac. Bożena Ginalska 

 

Literatura: „”Małgorzata Kasprowicz-Potocka, Andrzej Frankowicz  

„ Baza paszowa dla świń” 


