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w badanym stadzie. Krowy są czyste, nie stwierdza się zmian i 
uszkodzeń powłok ciała (fot. 3). Inną zaletą ściółki z SGB jest jej 
pulchność i łatwość ulegania odkształceniom dostosowanym 
do kształtu części ciała leżącego zwierzęcia. Stwarza to nawet 
pewien kłopot, gdyż w boksie łatwo tworzą się muldy. Stąd ko-
nieczne jest częste ręczne wyrównywanie ściółki w boksie. 

Badania przeprowadzone na krowach pierwiastkach o wyso-
kiej wydajności mlecznej utrzymywanych w boksach legowisko-
wych ścielonych separatem gnojowicy bydlęcej wykazały, że:

• jakość cytologiczna mleka była dobra i nie nastąpiło jej po-
gorszenie w trakcie laktacji, 

• najwyższą wydajność mleka uzyskały krowy z LKS poniżej 
50 tys./ml. Ich wydajność była statystycznie istotnie wyższa w 
porównaniu do wyższych klas cytologicznych. 
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Dried manure solids as alternative bedding for dairy cattle

Summary

The study was conducted on the effect of dried manure solids (DMS) used as bedding material on milk quality. Cows were 
housed in a loose barn in cubicles bedded with DMS with 40% solid content. Analyses were conducted on 242 primiparous 
PHF cows with mean milk yield of 9,520 kg. Somatic cell counts (SCC), daily milk yield and the chemical composition of the milk 
were analysed in 2,324 milk samples. The somatic cell count in 93.3% of samples was found to be less than 400,000 per ml 
milk. The SCC was indicative of subclinical mastitis in approximately 4.3% of milk samples and of clinical mastitis in 2.4%. The 
incidence of both forms of mastitis was similar at the beginning and at the end of lactation. The mean daily milk yield of cows 
producing milk assigned quality (SCC) grades 1 and 2 was statistically significantly greater than the yield of other cows. The 
chemical composition of milk was not related to its quality as expressed by SCC. The analyses showed that DMS as bedding 
in cow cubicles had no effect on somatic cell counts in the milk of primiparous cows. 
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Masa ciała zwierząt dzikich odzwierciedla ich stan zdrowotny 
oraz kondycję osobniczą. Jednocześnie jest czynnikiem istotnie 

wpływającym na rozrodczość oraz przeżywalność. Wskaźnik 
ten jest wyrazem warunków środowiskowych, w których zwie-
rzęta przebywają i spełniają podstawowe funkcje życiowe, jak 
również możliwości przystosowawczych, niwelujących tzw. 
opór środowiska, w którym żyją. Masa ciała jest wysoko skore-
lowana z wiekiem zwierząt, gdyż zmienia się wraz z rozwojem 
somatycznym [4, 5, 6, 19, 22, 26, 28]. Uzależniona jest również 
od poziomu zagęszczenia. W przypadku saren wskaźnik 
zagęszczenia jest odwrotnie proporcjonalny do masy ciała. Do-
datkowo, wykazana została istotna różnica pomiędzy masą 
tuszy saren z różnych środowisk bytowania, które również 
warunkują poziom zagęszczenia populacji [1, 7, 8, 9, 13, 17, 26].

Sarny w Polsce, pod względem masy tuszy, należą do jed-
nych z najcięższych w Europie. W krajach położonych na za-
chód i południe są o 1-2 kg lżejsze, a w Szwecji i krajach nad-
bałtyckich nieco cięższe [1, 2, 17, 20]. Sarny pochodzące z Lu-
belszczyzny są określane jako jedne z najcięższych w Polsce, 
przy znacznym zróżnicowaniu masy tuszy w poszczególnych 
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rejonach tego terenu. Poziom zagęszczenia saren na Lubelsz-
czyźnie należy do najniższych w kraju, co z kolei rzutuje na 
wielkość masy ciała [3, 14].

Ze względu na fakt, iż u zwierząt dzikich ustalanie masy cia-
ła jest dość kłopotliwe, przy ocenie jakości osobniczej posługu-
jemy się masą ich tuszy, jako wskaźnikiem wprost odzwiercie-
dlającym masę ciała, pomniejszoną o narządy wewnętrzne i 
niektóre zewnętrzne usunięte podczas patroszenia oraz krew, a 
u samców jeleniowatych pozbawione głowy wraz z porożem. 
Jednak brak jest jakichkolwiek danych dotyczących masy ciała 
zwierząt dzikich z rodziny jeleniowatych, co uwarunkowane jest 
faktem, iż nikt z osób pozyskujących zwierzynę nie dokonuje 
tego rodzaju ważenia bezpośrednio w terenie. Również bada-
nia dotyczące wydajności poubojowej (rzeźnej) saren, w zakre-
sie udziału wnętrzności, są rzadko prowadzone [20, 25]. 

W Katedrze Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa UP w Lu-
blinie przeprowadzono badania, których celem było określenie 
wskaźnika, nazywanego u zwierząt gospodarskich wydajno-
ścią rzeźną, samców saren pozyskanych w 2015 roku na tere-
nie obwodów łowieckich Wyżyny Lubelskiej, w zależności od 
wieku zwierząt.

Badania prowadzono na podstawie bezpośredniego ważenia 
samców saren pozyskanych w drodze odstrzału w ramach go-
spodarki łowieckiej. Pierwsze ważenie wykonywano bezpo-
średnio po pozyskaniu osobnika, co pozwalało na określenie 
masy ciała. Kolejnego ważenia dokonywano po wypatroszeniu 
zwierzęcia. Patroszenia i odbicia łba dokonywano zgodnie z 
obowiązującymi regułami postępowania ze zwierzyną w łowi-
sku [11, 15, 16]. Podczas tej czynności usuwano części układu 
moczowo-płciowego (trzebienie), narządy wewnętrzne oraz 
resztki krwi, uzyskując w ten sposób masę tuszy wraz z łbem i 
porożem. Kolejne ważenie wykonywano po odbiciu łba wraz z 
porożem, uzyskując w ten sposób masę tuszy rogacza. W dal-
szej kolejności wyodrębniano wnętrzności, jako części jadalne, 
nazywane w języku łowieckim narogami. W tym przypadku wa-
żeniem objęto płuca, serce, wątrobę i nerki. Pomiary te pozwo-
liły na ustalenie udziału części niejadalnych, nazywanych patro-
chami. Wszystkie czynności związane z ustaleniem poszcze-
gólnych wskaźników wykonywano bezpośrednio w terenie, na 
wadze laboratoryjnej, z dokładnością do 0,1 kg.

Łącznie analizie poddano dane pochodzące od 51 zwierząt. 
W przypadku, gdy podczas polowania ulokowanie kuli uniemoż-
liwiało dokonanie pomiaru, co wynikało z uszkodzenia lub wy-
raźnych braków niektórych narządów wewnętrznych lub grup 
mięśni, osobnika eliminowano z badań. Wiek pozyskanych 
zwierząt ustalano na podstawie stopnia zużycia i zmian uzębie-
nia, co jest powszechnie stosowane w praktyce łowieckiej, jak 
również w badaniach naukowych [21]. Uzyskane wyniki zesta-
wiono w grupach wiekowych. Wyodrębniono trzy grupy wieko-
we. Pierwsza z nich obejmowała kozły w wieku 2-3 
lat, drugą grupę stanowiły zwierzęta 4-5-letnie, a 
trzecią 6-letnie i starsze. 

W celu określenia wpływu wieku zwierząt na 
analizowane cechy wykonano jednoczynnikową 
analizę wariancji. Istotność różnic pomiędzy śred-
nimi ustalono poprzez wykorzystanie testu Tukey’a 
dla nierównych liczebności podgrup, w programie 
Statistica.

Badania prowadzono w obwodach łowieckich 
Wyżyny Lubelskiej. Rejon ten charakteryzuje się 
występowaniem żyznych gleb typu czarnozie-
mów, jego lesistość jest niewielka (ok. 23%), a 
większość obwodów łowieckich kategoryzowana 
jest jako obwody polne. Ze względu na występo-
wanie tak urodzajnych gleb, region ten zaliczany 
jest do jednych z najżyźniejszych w kraju, zaś 
ogólny wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyj-
nej wynosi 77,3 pkt. i jest najwyższy w całym ma-
kroregionie środkowo-wschodniej Polski. Tego 
rodzaju uwarunkowania środowiskowe sprawiają, 
iż w uprawie polowej dominują rośliny o wysokich 
wymaganiach, takie jak: pszenica, buraki cukro-

we, rzepak, kukurydza, a w ostatnich latach lokalnie dość po-
wszechne stają się uprawy polowe owoców miękkich [18, 29]. 

Pomimo opisanych elementów, obszar ten charakteryzuje 
się niewielką intensyfikacją produkcji rolniczej, co w sposób 
bezpośredni przedkłada się na dość duże rozdrobnienie upraw, 
zwiększające mozaikowatość środowisk polnych. Elementy te 
stwarzają niemal idealne warunki, zarówno żerowe, jak i osło-
nowe, do funkcjonowania wielu gatunków zwierząt, w tym popu-
lacji saren określanych jako zwierzęta ekotonowe [20, 23]. Opi-
sane elementy środowiskowe, w połączeniu z dużym rozdrob-
nieniem pól uprawnych i kompleksów leśnych determinują 
znaczną heterogenność środowisk bytowania, jak również do-
stępność wysokiej jakości żeru. W połączeniu z niskimi wskaź-
nikami zagęszczenia saren w tym rejonie [3, 14], opisane ele-
menty wywierają korzystny wpływ na jakość osobniczą tego 
gatunku [4, 5, 7, 8, 9, 10].

Przeprowadzone analizy kształtowania wydajności rzeźnej 
samców saren wskazują, iż wskaźnik ten zmieniał się wraz z 
wiekiem zwierząt (tab.). W najmłodszej grupie wiekowej pozy-
skano 7 kozłów, a średnia masa ich ciała wynosiła 24,1 kg. W 
kolejnej grupie wiekowej średnia masa ciała 30 kozłów kształto-
wała się na poziomie 28,1 kg. Największą masę ciała stwierdzo-
no u kozłów najstarszej grupy wiekowej (29,7 kg). Średnia war-
tość masy ciała 51 pozyskanych rogaczy kształtowała się na 
poziomie 27,8 kg. Ustalona bezpośrednio po wypatroszeniu 
masa tuszy najmłodszych kozłów (2-3 lata) wynosiła 17,7 kg, 
zaś po odbiciu (odcięciu) łba – 16,4 kg. W grupie kozłów 4-5-let-
nich wskaźniki te kształtowały się odpowiednio na poziomie 
21,3 kg i 19,8 kg. Najwyższe wartości opisywanych cech wystą-
piły w grupie kozłów 6-letnich i starszych. Średnia masa tuszy 
tych zwierząt po wypatroszeniu kształtowała się na poziomie 
22,4 kg, a po odcięciu łba – 20,8 kg. Dla całej próby średnia 
masa tuszy wyniosła 21,1 kg, a masa tuszy bez łba – 19,6 kg. 
We wnętrznościach udział części jadalnych, określanych jako 
narogi, w zależności od wieku zwierząt zawierał się w przedzia-
le 1,5-1,8 kg. Udział wnętrzności niejadalnych (patrochów) rów-
nież zmieniał się w zależności od wieku zwierząt i zawierał się 
w przedziale 4,9-5,4 kg. 

Obliczone wskaźniki wydajności poubojowej (rzeźnej) u 
samców saren wykazują duże zróżnicowanie w grupach wieko-
wych (rys. 1). Najniższą wydajność poubojową stwierdzono u 
rogaczy najmłodszej grupy wiekowej. Dla tuszy po wypatrosze-
niu wynosiła ona 73,4%, a po odbiciu łba zmniejszyła się do 
poziomu 68,0%. Z kolei w tej grupie wiekowej udział wnętrzno-
ści był największy i kształtował się na poziomie wynoszącym 
dla narogów 6,2%, a dla patrochów 20,3%. W kolejnej grupie 
wiekowej wydajność poubojowa była największa. Udział tuszy 
w odniesieniu do masy ciała stanowił 75,8%, zaś udział tuszy 
po odbiciu łba – 70,5%. Zarówno udział narogów, jak i patro-

Tabela
Charakterystyka masy ciała i wskaźników wydajności poubojowej (kg) samców saren

Wiek
(liczebność)

Cecha (kg)

masa 
ciała

masa 
tuszy

masa tuszy
bez łba

masa 
narogów

masa 
patrochów 

2-3 lata
(n=7)

x 24,1a 17,7a 16,4a 1,5 4,9

SD 3,6 3,4 3,0 0,2 0,5

4-5 lat
(n=30)

x 28,1b 21,3b 19,8b 1,7 5,1

SD 2,8 2,1 2,0 0,3 1,2

6 lat i starsze
(n=14)

x 29,7b 22,4b 20,8b 1,8 5,4

SD 2,7 2,3 2,2 0,3 1,2

Razem
(n=51)

x 27,8 21,1 19,6 1,7 5,1

SD 3,3 2,7 2,6 0,3 1,1

a, b – średnie wartości porównywalnych cech w kolumnach oznaczone różnymi literami różnią 
się statystycznie istotnie (p≤0,05)
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chów w tej grupie był najmniejszy i wynosił odpowiednio 6,0%  
i 18,1%. W grupie kozłów najstarszych wydajność poubojowa 
dla tuszy wynosiła 75,4%, a po odbiciu łba – 70,0%. Udział na-
rogów w tej grupie wiekowej wynosił 6,1%, zaś patrochów 
18,2%. Średnia wydajność poubojowa samców saren niezależ-
nie od wieku kształtowała się na poziomie 75,6%. Udział części 
jadanych stanowił 6,1%, zaś niejadalnych 18,3% (rys. 2).

na wyraźną przewagę średniej wartości masy tuszy rogaczy, w 
porównaniu ze średnią wartością masy tuszy kóz pozyskanych 
rok wcześniej w tym samym rejonie [10].

Uzyskane wyniki wskazują również na wyraźnie większą 
masę tuszy kozłów z Lubelszczyzny, w porównaniu z pozyska-
nymi w rejonie Sudetów. Średnia wartość tej cechy obecnie na 
Lubelszczyźnie była o ponad 5 kg wyższa niż w rejonie Sude-
tów w latach 2005-2011. W porównaniu ze średnią masą tuszy 
kóz dysproporcja była nieco mniejsza, a różnica wynosiła nieco 
ponad 4,5 kg [24]. Janiszewski i wsp. [13], prowadząc badania 
masy tuszy saren w rejonie Polski północnej, podali średnią 
masę tuszy kóz na poziomie wynoszącym 16,5 kg.

Uzyskane wskaźniki wydajności poubojowej rogaczy są zbli-
żone do wskaźników stwierdzonych u kóz pozyskanych rok 
wcześniej w tym samym rejonie. Wydajność masy tuszy w od-
niesieniu do masy ciała i uzysku podrobów u rogaczy była wyż-
sza o 0,2%. Tym samym udział patrochów był odpowiednio niż-
szy. Większy udział patrochów u samic wynikać może z bar-
dziej rozbudowanego układu rozrodczego związanego z kolej-
nymi płodami [10]. Odniesienie prezentowanych wyników do 
wydajności poubojowej zwierząt domowych wskazuje, że u sa-
ren jest ona wyższa. Wajda i wsp. [27] podali zróżnicowany 
wskaźnik wydajności rzeźnej buhajków o masie ciała ok. 570 
kg, w zależności od klasy otłuszczenia, zawierający się w prze-
dziale 54,2-55,9%. Według danych GUS [12], wydajność po-
ubojowa ciepła bydła wynosi 51,8%, a cieląt 60,0%. W przypad-
ku owiec jest dużo niższa i kształtuje się na poziomie 44,0%. Z 
kolei wskaźnik uzysku podrobów u bydła wynosi 14,4%, a u 
cieląt 15,9%. W przypadku owiec wskaźnik ten jest niższy i wy-
nosi 11,8%.

Należy stwierdzić, iż uzyskane wyniki badań własnych są 
potwierdzeniem wcześniejszych doniesień innych autorów, że 
sarna europejska wykazuje dużą zmienność masy ciała w za-
leżności od położenia geograficznego. Istotną rolę odgrywa 
również środowisko bytowania oraz wiek i płeć zwierząt [1, 4, 7, 
8, 9, 13, 24]. 

Uzyskane wyniki upoważniają do stwierdzenia, iż kulminacją 
rozwoju osobniczego, ocenianego masą ciała i masą tuszy 
samców saren w rejonie Wyżyny Lubelskiej jest wiek 4-5 lat. 
Średnie wartości masy tuszy są obecnie wyższe niż we wcze-
śniejszych badaniach w tym rejonie, jak i w innych rejonach kra-
ju. Zaprezentowane wyniki potwierdzają wysoką jakość osobni-
czą saren w rejonie badań, wyrażoną masą tuszy, będącą od-
zwierciedleniem masy ciała. Wydajność poubojowa samców 
saren wskazuje, iż udział masy tuszy w odniesieniu do masy 
ciała, określonej bezpośrednio po pozyskaniu, zmieniał się 
wraz z wiekiem zwierząt. Najwyższą wydajność rzeźną stwier-
dzono u kozłów w wieku 4-5 lat. Średnia wydajność poubojowa 
samców saren kształtuje się na poziomie nieznacznie przekra-
czającym 75%. Udział wnętrzności jadalnych, określanych jako 
narogi, charakteryzuje się niewielką zmiennością i średnio wy-
nosi ok. 6,0%, zaś niejadalnych kształtuje się na średnim pozio-
mie ok. 18,0%. Uzyskane wyniki, w odniesieniu do pochodzą-
cych od zwierząt domowych, wskazują na zdecydowanie wyż-
szą wydajność poubojową samców saren, wyrażoną masą tu-
szy i masą tuszy bez łba, a tym samym zdecydowanie niższy 
wskaźnik uzysku podrobów, jak i udział części niejadalnych.
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Rys. 1. Udział procentowy poszczególnych elementów w odniesieniu do 
masy ciała w grupach wiekowych

Rys. 2. Udział procentowy poszczególnych elementów w odniesieniu do 
masy ciała samców saren

Przeprowadzone analizy statystyczne kształtowania się 
masy ciała i wskaźników wydajności poubojowej wykazały istot-
ne różnice (p≤0,05) pomiędzy masą ciała, masą tuszy oraz 
masą tuszy ustaloną po odbiciu łba, pomiędzy kozłami najmłod-
szej grupy (2-3 lata) wiekowej a osobnikami starszych grup. Po-
między kozłami grupy wiekowej 4-5 lat a osobnikami 6-letnimi i 
starszymi statystycznie istotnych różnic nie stwierdzono 
(p≥0,05). W przypadku średnich wartości masy narogów i masy 
patrochów pomiędzy grupami wiekowymi nie stwierdzono sta-
tystycznie istotnych różnic. Najmniejsza stabilność masy ciała, 
masy tuszy i masy tuszy bez łba wystąpiła u kozłów najmłod-
szej grupy wiekowej, czego potwierdzeniem są obliczone war-
tości odchylenia standardowego. To z kolei uwarunkowane jest 
zróżnicowanym poziomem trwającego rozwoju somatycznego 
młodych zwierząt.

Porównując uzyskane wyniki z danymi z piśmiennictwa moż-
na zauważyć, że średnie wartości masy tuszy kozłów są obec-
nie wyższe we wszystkich grupach wiekowych, z wyjątkiem 
kozłów najmłodszych, niż w latach 2001-2003 [5]. Również w 
rejonie Polesia, w sezonie łowieckim 2008/2009, średnia masa 
tuszy kozłów i kóz pochodzących ze zróżnicowanych struktur 
środowisk bytowania, podana przez Flisa [8], była wyraźnie niż-
sza niż obecnie u kozłów. Prezentowane wyniki wskazują także 
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Carcass indicators of male roe deer (Capreolus capreolus L.) in the Lublin Upland

Summary

The study analysed carcass indicators of slaughtered male roe deer obtained during the 2015/2016 hunting season in hunting 
districts in the Lublin Upland. The study showed the highest dressing percentage (75.8%) among roebucks in the age group of 
4-5 years. The highest proportion of guts and thus the lowest dressing percentage was found among the youngest roebucks. 
The average dressing percentage of the male roe deer was 75.6%, which was higher than among domesticated animals. The 
average share of edible entrails (offal) was 6.1%, while inedible parts accounted for 18.3%. The individual quality assessment 
of Lublin Upland roe deer, expressed as body weight and carcass weight, showed that their quality remains among the highest 
in Poland and exhibits an upward trend. 

KEY WORDS: Roe deer, individual quality, dressing percentage 

Produkcja i wykorzystanie 
bobowatych na cele paszowe

Cz. I. Produkcja bobowatych 
w Polsce i na świecie

Marcin Sońta, Anna Rekiel 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rośliny strączkowe mają bardzo duże znaczenie w produkcji 
roślinnej, kształtowaniu środowiska przyrodniczego i funkcjo-
nowaniu wielu ekosystemów. Są wykorzystywane wszech-
stronnie, w tym na cele pokarmowe, paszowe, nawozowe, a 

nawet ozdobne. Zaletami bobowatych w aspekcie produkcji 
roślinnej są: zdolność wiązania azotu atmosferycznego, do-
datni bilans reprodukcji materii organicznej, poprawa właści-
wości fizyko-chemicznych gleby, a także jej zasobności w 
składniki pokarmowe. Skład chemiczny nasion umożliwia ich 
wykorzystanie na cele konsumpcyjne dla ludzi i paszowe dla 
zwierząt. Poza walorami produkcyjnymi poprawiają estetykę i 
walory krajobrazowe, przeciwdziałają degradacji gleb i wód, a 
także stanowią pokarm dla dzikich zwierząt i owadów zapyla-
jących [8, 9]. W krajowym płodozmianie udział zbóż wynosi 
ponad 70%, w UE mniej niż 70%, a w USA 46%, co wskazuje 
na potrzebę zwiększenia udziału roślin strączkowych w zmia-
nowaniu [11].
Powierzchnia upraw i zbiory w Polsce 
Analiza powierzchni upraw roślin strączkowych w Polsce 
wskazuje, że była ona największa w roku 1989, gdy wynosiła 
372 tys. ha. Zainteresowanie tą uprawą wynikało z dążenia 
kraju do samowystarczalności w zakresie wytwarzania pasz 
wysokobiałkowych przeznaczanych do produkcji mieszanek 
paszowych dla zwierząt. Był to również okres utrudnionego 
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