
Żywienie bydła mlecznego o wysokiej wydajno ści  
 

 W ostatnich latach możemy zaobserwować coraz intensywniejszą selekcję 
krów mlecznych, która doprowadziła do wysokiego poziomu produkcji. Niesie to za 
sobą wzrost zapotrzebowania pokarmowego, którego pokrycie nie jest łatwe. 
Umiejętny dobór komponentów dawki pokarmowej dla wysokowydajnych krów 
przekłada się na możliwość uzyskania wysokiej wydajności mleka 
charakteryzującego się zarówno optymalną zawartością tłuszczu i białka. 
Nadzwyczaj pomocne w tym wypadku jest poznanie i umiejętne stosowanie w 
praktyce nowoczesnych norm żywienia przeżuwaczy. 

Próby porównywania wartości pokarmowej pasz zapoczątkowano już ponad 
200 lat temu. Wprowadzono wtedy pierwsze jednostki, dzięki którym można było 
przeliczać i porównywać komponenty paszowe. Przełomem okazało się 
wykorzystanie wiedzy dotyczącej przemian energii i białka w organizmie 
przeżuwaczy. W ten właśnie sposób w Państwowym Instytucie Badań Rolniczych we 
Francji powstał system INRA (Institut National de la Recherche Agronomique). 
Podsumowaniem wielu lat badań była publikacja w 1978 roku norm określających 
zapotrzebowanie pokarmowe przeżuwaczy wraz z wartością pokarmową pasz. 
Normy te były wielokrotnie uaktualniane oraz dostosowane również do polskich 
warunków przez Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy.  
          Wysoka wydajność mleka wiąże się ze zwiększeniem częstotliwości 
występowania niezakaźnych schorzeń takich jak choroby metaboliczne, mastitis i 

układu rozrodczego oraz 
zaburzeń w rozrodzie. W 
większości gospodarstw 
produkujących mleko w naszym 
kraju wzrost rocznej wydajności 
mleka do poziomu 7-8 tys. kg od 
krowy to rozsądna granica, której 
przekroczenie może stać się 
bardziej kłopotliwe niż korzystne. 
Zwłaszcza początkujący hodowcy 
nie powinni rozpoczynać produkcji 
mleka od wyboru krów o 
najwyższym potencjale 
genetycznym do produkcji mleka, 
tylko od zorganizowania bazy 

paszowej dostosowanej do potrzeb pokarmowych krów o określonych możliwościach 
produkcyjnych. 
Dużym błędem jest zakup zwierząt o wydajności wyższej, niż możliwość pokrycia ich 
potrzeb pokarmowych. Krowa z potencjałem genetycznym umożliwiającym uzyskanie 
w szczycie laktacji ok. 50 kg mleka dziennie, a żywiona na poziomie pokrywającym 
produkcję 20-30 kg mleka, nie będzie użytkowana w stadzie dłużej niż jedną laktację. 
W związku z tym nawet najdrobniejsze błędy popełniane w żywieniu i utrzymaniu 
takich zwierząt natychmiast znajdują odbicie w pogarszającym się stanie zdrowia i 
wydajności. 

Żywienie wysokowydajnych krów mlecznych jest dość skomplikowane z tego 
względu, że w zasadzie nie żywimy krowy, tylko mikroorganizmy bytujące w żwaczu, 
których zadaniem jest trawienie i rozkładanie większości składników pokarmowych 
paszy. Ich efektywność ma wpływ nie tylko na żywienie, ale także efekty całej pracy 
hodowcy, które decydują o uzyskiwanych dochodach z produkcji mleka. 
Potrzeby energetyczne krów pokrywane są w 70-80% w postaci LKT tj. lotnych 
kwasów tłuszczowych - głównie octowego, masłowego i propionowego. LKT 
produkowane są w procesach fermentacji i przemian składników pod wpływem 



bakterii żwaczowych. Przy optymalnych warunkach fizjologicznych u wysokowydajnej 
krowy powstaje co najmniej 3 kg LKT w ciągu doby. Dla zneutralizowania 
powstających kwasów krowa wydziela w ciągu doby 50-200 litrów śliny o odczynie 
zasadowym. Ilość wydzielanej śliny wyraźnie zwiększa się przy skarmianiu pasz 
włóknistych o długości cząstek ponad 2 cm. W przypadku skarmiania dużych dawek 
paszy treściwej lub nadmiernie rozdrobnionych pasz objętościowych wydzielanie 
śliny ulega wyraźnemu zmniejszeniu, co może prowadzić do groźnego schorzenia 
metabolicznego zwanego kwasicą. Pozostała część energii pochodzi w głównej 
mierze z trawienia tej części skrobi, która nie uległa fermentacji w żwaczu i jest 
trawiona w jelicie.   
Dla dobrego rozwoju i funkcjonowania 
mikroorganizmów żwaczowych nie należy 
znacząco zmieniać składu i proporcji 
dawki pokarmowej. Najlepszym sposobem 
na optymalizowanie dawki jest system 
TMR (ang. total mixed ration – całkowicie 
wymieszana dawka), aby zapobiec 
selektywnemu wybieraniu paszy przez 
krowy. 

Właściwe proporcje powstających 
kwasów w największym stopniu uzależnione są od ilości węglowodanów 
strukturalnych (celulozy, hemicelulozy) zawartych w prawidłowo sporządzonych 
paszach objętościowych do ilości węglowodanów łatwo fermentujących (cukry proste, 
dwucukry, skrobia) zawartych przede wszystkim w paszach treściwych. 
Rodzaj węglowodanów w dawce pokarmowej krowy wpływa na: 

• strawność składników pokarmowych całej dawki oraz ilość pobranej paszy; 
• stosunek zawartości tłuszczu do zawartości białka w mleku; 
• kwasowość żwacza (pH). 

Niezwykle ważnym procesem jest odruch przeżuwania, pobudzany obecnością w 
paszy dłuższych cząstek (powyżej 2 cm) zawierających tzw. włókno efektywne. Jego 
niedobór powoduje obniżenie pH treści żwacza poniżej 6,0 z czego wynika 
zahamowanie wzrostu i aktywności bakterii rozkładających włókno. W takim 
przypadku zwiększa się liczba bakterii prowadzących fermentację mlekową i 
propionową. W efekcie następuje spadek zawartości tłuszczu w mleku, co może być 
sygnałem informującym o kwasicy.  
W praktycznej ocenie struktury fizycznej dawki TMR przyjmuje się, że po pobraniu 
paszy co najmniej 50% krów pokłada się i przeżuwa. Metabolizm białka u krów jest 
również specyficzny, a pokrycie zapotrzebowania na ten składnik nie jest łatwe. W 
przeciętnych warunkach 50-90% białka pobranej paszy ulega rozkładowi w żwaczu i 
zamianie na białko bakterii i pierwotniaków. Przy wydajności mleka przekraczającej 
35 kg/dobę ilość białka drobnoustrojów i białka paszy nie strawionego w żwaczu jest 
niewystarczająca. Niesie to za sobą konieczność stosowania dodatku tzw. 
chronionego białka, które z reguły charakteryzuje się wysoką wartością biologiczną, a 
dzięki określonym zabiegom nie ulega rozkładowi w żwaczu, a trawione jest dopiero 
w trawieńcu i dwunastnicy. 
 Podsumowując, pokrycie potrzeb pokarmowych wysokowydajnych krów jest 
możliwe dzięki znajomości i uwzględnieniu w praktyce żywieniowej najważniejszych 
procesów fizjologicznych związanych z przemianą składników pokarmowych i 
syntezą mleka. Wiążą się z tym również zagadnienia dotyczące praktycznego 
żywienia i normowania pasz w poszczególnych fazach laktacji oraz wymagania 
dotyczące produkcji i konserwacji pasz dla krów wysokowydajnych.  
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