
 
„Ocena jakościowa pasz dla bydła” 
 
 
  W latach 80. ubiegłego wieku przyjęto w Polsce francuski system normowania 
pasz dla przeżuwaczy (INRA), co wiązało się równoczesnym przyjęciem tabel 
wartości pokarmowej pasz francuskich. W wielu przypadkach wartość pokarmowa 
pasz (m.in. ziarno zbóż, roślin strączkowych czy śruty poekstrakcyjne) może 
znacząco różnić się w obydwu krajach. W przypadku pasz objętościowych: kiszonek, 
siana i zielonek różnice mogą wynosić nawet 15-20%. Z obserwacji wynika, że 
krajowe pasze objętościowe w porównaniu do francuskich są na ogół gorszej jakości 
z powodu zbyt późnych terminów koszenia i zbioru. Niedobór informacji na temat 
pasz krajowych skłonił do systematycznego gromadzenia informacji o paszach 
krajowych, głównie surowcach paszowych co finansuje Departament 
Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dało 
to możliwość stworzenia Bazy Danych Pasz Krajowych, uzupełnianą systematycznie 
o wyniki analiz pasz pozyskiwane w laboratoriach Instytutu Zootechniki PIB i w 
katedrach żywienia zwierząt i paszoznawstwa uczelni rolniczych. Informacje na temat 
pasz są publikowane przez IŻ PIB w odstępach pięcioletnich i udostępniane na 
stronie internetowej Instytutu. 
 
 
Analiza składu paszy. 
 
W ostatnich latach zwiększa się świadomość rolników – hodowców bydła na temat 
poddawania pasz analizie laboratoryjnej. Wiąże się to ze wzrostem wydajności 
zwierząt i tym samym zapotrzebowaniem krów mlecznych na pasze najwyższej 
jakości, które pokryją w pełni zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. 
Jednocześnie może przekładać się to na dodatni wynik ekonomiczny, czyli żywienie 
zwierząt odpowiednio zbilansowaną paszą po prostu się opłaca. Wielu hodowców 
poddaje okresowo pasze analizie, ale część nie robi tego wcale. Powodem takiego 
stanu rzeczy może być generowanie dodatkowych kosztów na przeprowadzenie 
analizy, bądź problem z prawidłowym odczytaniem otrzymanych wyników. 
 
 
Pobranie próby do analizy. 
 

Materiał do analizy najlepiej pobierać specjalistycznymi próbnikami, wbijanymi 
w paszę w przynajmniej trzech miejscach przez cały jej przekrój w odległości około 1 
metra od ściany silosu. Próby z balotów pobiera się przynajmniej z trzech sztuk 
balotów nie otwartych do skarmienia. Pobraną w ten sposób próbę należy dokładnie 
wymieszać, powinna być z niej usunięta jak największa ilość powietrza, 
zabezpieczona taśmą klejącą przed dostępem powietrza. Dość ważne jest również 
opakowanie, w którym umieszczamy próbę. Nie może to być torebka śniadaniowa 
bądź reklamówka z supermarketu. Powinna to być torebka o dość grubej ściance i 
niskiej przepuszczalności dla powietrza. Kwestią priorytetową jest czas dostarczenia 
próby do laboratorium – powinna znaleźć się w nim możliwie jak najszybciej. 
 
 
Jak odczytać wynik analizy? 
 

Głównym celem analizy jest określenie przeciętnego składu chemicznego 
badanej paszy. Materiały paszowe znacznie różnią się między sobą, dlatego przed 



analizą chemiczną zostają ujednolicone poprzez zmielenie w specjalnym młynku. 
Składniki o dużej zawartości wody zostają wcześniej podsuszone w temp. 50-55°C 
(48 h), co częściowo pozbawia je wody i ułatwia mielenie. Podsuszenie i 
rozdrobnienie pozwala otrzymać jednorodny materiał, który można długo 
przechowywać. 
Zawartość składników pokarmowych w paszach wyraża się na dwa sposoby: w 
paszy świeżej (naturalnej), takiej jaka podawana jest zwierzętom oraz w 100% suchej 
masy (s.m.), to znaczy w paszy, która w całości została pozbawiona wody. Próbkę 
takiej paszy trzeba przechowywać w specjalnym słoiku (eksykatorze). 
 
Z tego względu, że analizy chemiczne przeprowadza się z paszy podsuszonej, 
dlatego wynik muszą być odpowiednio przeliczone. Podanie wyniku analizy w paszy 
naturalnej pozwala hodowcy na wyliczenie pobrania poszczególnych składników w 
dawce pokarmowej, natomiast określenie wyników w przeliczeniu na 100% s.m. 
pozwala na porównywanie pasz pomiędzy sobą. 
Ilość poszczególnych składników paszy podaje się w procentach (%) lub gramach na 
kilogram (g/kg). 
 
 

 
 
 
Skład paszy. 

 
           Składniki paszy bardzo często charakteryzuje określenie „surowy” (tłuszcz 
surowy, włókno surowe) dla odróżnienia od składników strawnych, których ilość 
wylicza się w oparciu o dodatkowe wyniki badań strawnościowych. W zakresie 
podstawowej analizy chemicznej pasz (tzw. analizy weendeńskiej) analizowane jest 5 
składników (sucha masa, popiół, białko, włókno, tłuszcz). Pozostałe składniki 
wyliczane są z różnicy składników analizowanych. 
Każdy rodzaj paszy składa się z dwóch głównych składników: wody i suchej masy. 
Ze względu na zawartość wody można wyróżnić pasze soczyste lub suche. Pasze 
suche, zawierające poniżej 15% wody (>85% s.m.) można bezpiecznie 



przechowywać bez obawy, że spleśnieją. Wraz ze wzrostem zawartości wody w 
paszach wymagają one konserwacji przez kiszenie lub suszenie. 
 

Ocena z wykorzystaniem analizy chemicznej pasz jest niezmiernie ważnym 
elementem w systemie żywienia zwierząt. Nie każda analiza musi być wykonywana 
za każdym razem, aby zapobiegać niepotrzebnym wydatkom. Wykonanie analizy 
podstawowej pasz w późniejszym czasie wiąże się zasadniczo tylko z 
kontrolowaniem poziomu suchej masy, zwłaszcza w odniesieniu do kiszonki 
sporządzonej w tym samym silosie. Jeżeli natomiast chodzi o ocenę wartości 
energetycznej i białkowej paszy w systemie INRA konieczne jest wykonanie jedynie 
analizy suchej masy, popiołu surowego, białka ogólnego oraz włókna surowego lub 
ADF (włókno kwaśno detergentowe). W systemie DLG dodatkowo konieczna jest 
znajomość zawartości tłuszczu i BNW (strawnych bezazotowych związków 
wyciągowych) oraz współczynniki strawności poszczególnych składników. 
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