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Cykl produkcji wołowiny w Polsce



Jakie wyzwania stoją przed produkcją wołowiny?

▪ Bezpieczeństwo żywnościowe

▪ Oddziaływanie na środowisko

▪ Dobrostan

▪ Wymagania konsumentów



Zrównoważona produkcja wołowiny

▪ Uzasadniona ekonomicznie

▪ Akceptowalna społecznie

▪ Przyjazna środowisku



Tworzenie organizmu GMO - przykład





Plony rzepaku GMO i non-GMO



Wykorzystanie pestycydów we Francji



Wykorzystanie pestycydów w USA



Legislacja w Polsce dotycząca GMO

2021





Dopuszczalne normy GMO w paszy non-GMO

▪ Rozporządzenia (WE) NR 1829/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 
września 2003 r. w sprawie genetycznie 
zmodyfikowanej żywności i paszy określa, że 
dopuszczalna zawartość GMO w paszach 

NON GMO wynosi 0,9%



Certyfikaty Bureau Veritas –
VLOG non GMO 



Czynniki warunkujące efektywność produkcji wołowiny

Jakie są czynniki 
limitujące efektywność 
produkcji wołowiny???
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Czy można żywić bydło mięsne 
bez GMO?



Alternatywa non-GMO dla soi



Skład chemiczny produktów rzepakowych i 
sojowych



Skład aminokwasowy produktów rzepakowych 
i sojowych



Profil kwasów tłuszczowych produktów 
rzepakowych i sojowych



Alternatywa non-GMO dla soi



Wprowadzenie zakazu skarmiania paszami GMO 
stwarza szansę dla rozwoju śruty rzepakowej 
i makuchu rzepakowego





Dane statystyczne

▪ Powierzchnia uprawy: ok 800 tys. ha (2018 r.)
▪ Zbiory: ok 2,4 mln t
▪ Produkcja poekstrakcyjnej śruty rzepakowej: ok 

1,4 mln t
▪ Wzrost zainteresowania biopaliwami
▪ Duży eksport śruty rzepakowej: ok 50%
▪ Ok 75% białkowych komponentów paszowych 

pochodzi z importu (90% to soja)
▪ Ok 65% komponentów krajowych stanowią 

komponenty rzepakowe



Skład chemiczny i wartość pokarmowa śruty 
rzepakowej oraz makuchu rzepakowego



Skład aminokwasowy śruty rzepakowej oraz 
makuchu rzepakowego



Substancje antyżywieniowe
▪ Glukozynolany i synapiny

 Enzym tioglukozydaza

 Siarkocjany i izocjany

 Działanie goitrogenne

▪ Kwas erukowy

▪ Synapiny

▪ Taniny i  kwas fitynowy

Odmiany „00” i „000”



Rozkład białka śruty rzepakowej i sojowej 
w przewodzie pokarmowym bydła





Cele żywienia

▪ Utrzymanie właściwej kondycji

▪ Produkcja mleka

▪ Efektywna reprodukcja (WO=90%)

▪ Tanie



Grupy technologiczne w 
żywieniu krów mamek

W żywieniu krów mięsnych generalnie można 
wyróżnić 4 etapy: 

▪ pierwszy, następujący zaraz po wycieleniu 
(wczesna laktacja, odchowywanie) – dni od 1 do 
85; 

▪ drugi, laktacja i początek ciąży – dni od 86 do 205 
(120 dni); 

▪ trzeci, środek ciąży – dni od 206 do 305 (110) i 

▪ czarta ostatnia, koniec ciąży (przed wycieleniem) 
– dni od 306 do 365 (60 dni). 



Wymagania pokarmowe dorosłej krowy mamki o masie ciała 600 
kg i maksymalnej dobowej produkcji ok 10 kg mleka/dzień 
zgodnie z normami żywienia zwierząt NRC

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4

Pobranie suchej masy, kg/dzień 12,61 12,02 10,89 11,16

Strawna masa organiczna, kg/dzień 7,57 6,61 5,12 6,25

Strawność masy organicznej, % 60 55 47 56

Białko surowe, kg/d 1,35 1,02 0,71 0,98

Białko surowe, % 10,7 8,5 6,5 8,8

wapń, % 0,31 0,24 0,15 0,25

fosfor, % 0,21 0,17 0,12 0,16



Creep feeding – dokarmianie cieląt

▪ „Creep feeding” z ang. to dokarmianie cieląt mięsnych, które pozostają 
jeszcze przy mamkach, w sposób, który uniemożliwia dorosłym krowom 
dostęp do suplementowanej paszy. 

▪ Do dokarmiania cieląt najczęściej wykorzystuje się pasze w postaci śrut 
zbożowych jako podstawowych suplementów energetycznych dawki 
pokarmowej, jak również, w ograniczonej ilości pasz wysokobiałkowych, 
głównie ze względu na ich wysoką ceną. 

▪ W niektórych systemach dokarmiania cieląt stosuje się również pasze 
zielone, wysokiej jakości pastwiska, do których mają dostęp wyłącznie 
cielęta. 

▪ Głównym celem dokarmiania cieląt mięsnych jest zwiększenie ich masy 
odsadzeniowej. 

▪ Należy pamiętać, że niekoniecznie takie postępowanie, w każdych 
warunkach ma uzasadnienie ekonomiczne. Dlatego też, decyzja o tym 
czy dokarmiać, czy nie dokarmiać powinna być oparta na rachunku 
ekonomicznym. 

▪ Dokarmianie można zastosować jedynie wówczas, gdy spodziewane 
przychody z tytuły wyższej masy odsadzeniowej cieląt będą wyższe niż 
koszty wykorzystanych suplementów nakładów siły roboczej i urzadzeń.





Potrzeby pokarmowe w fazie wstępnej opasu

▪ Celem fazy wstępnej opasu bydła jest przygotowanie zwierząt do 
opasu końcowego. 

▪ Dawki pokarmowe w tym okresie powinny charakteryzować się 
stosunkowo wyższym poziomem białka w paszy w porównaniu 
do składu paszy dla osobników finiszujących. 

▪ W przypadku prowadzenia opasu do ciężkiej masy ciała (>700 
kg), celem fazy wstępnej jest uzyskanie osobnika o dużej ramie 
ciała i dobrej kościstości, na którego będzie można „nałożyć” 
dużo mięsa. W takim przypadku okres opasu wstępnego będzie 
trwał relatywnie dłużej, niż w przypadku opasu młodych 
buhajków ras mlecznych do masy 450 kg, gdzie granica między 
opasem wstępnym a końcowym ulega zatarciu. 

▪ Zawartość białka w paszy dla tej grupy żywieniowej powinny 
kształtować się na poziomie 8,4-19% s.m. w zależności od tempa 
wzrostu i strawności masy organicznej paszy. 

▪ Wzajemna relacja wapnia do fosforu u młodych rosnących 
zwierząt powinna mieścić się w zakresie od 1,2:1 do 1,5:1.



Przykłady dawek pokarmowych dla opasów 
rosnących



Opas końcowy - finisz
▪ W okresie wychowu i opasu bydła można wyróżnić 3 fazy, związane 

głównie z intensywnością żywienia zwierząt: fazę odchowu cielęcia, fazę 
wstępną (wzrostu i rozwoju) oraz fazę końcową (tzw. finiszu). 

▪ Długość trwania tych faz jest umowna i zależy od wielu czynników tj. 
wymagania odbiorcy żywca wołowego, końcowej masy ciała, płci, rasy 
czy intensywności prowadzonego żywienia. 

▪ Wpracowanie efektywnego systemu opasu końcowego odgrywa istotną 
rolę dla dochodowości całego opasu. 

▪ Wybór właściwego rozwiązania wiąże się z rozważeniem szeregu 
czynników związanych z potencjałem genetycznym opasanych 
zwierząt, ich płcią, ale również z posiadaną bazą paszową, dostępnością 
ubocznych produktów przemysłu rolno-spożywczego czy posiadanej 
infrastruktury. Europejskie systemy opasu bydła dzielą się generalnie na 
3 rodzaje:

▪ opas intensywny (finisz w wieku 12-15 miesięcy);

▪ opas półintensywny (finisz w wieku 15-20 miesięcy);

▪ opas ekstensywny (finisz w wieku >20 miesięcy).



Przykłady dawek pokarmowych dla opasów w 
trakcie finiszu
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