
MIERNIKI WARTOŚCI POKARMOWEJ PASZ 

 Wartość pokarmową paszy nazywamy zdolność pokrywania zapotrzebowania zwierząt 

na składniki odżywcze. Określa się ją na podstawie wyników produkcyjnych uzyskanych 

przy jej skarmianiu. 

 Bardzo ważne jest ustalenie, ile energii albo gotowego produktu, np. tłuszczu, może 

zwierzę ze składników strawnych wyprodukować. W celu określenia zawartości energii 

w paszach i zapotrzebowania na nią zwierząt stosuje się w poszczególnych krajach różne 

mierniki. W Polsce za miernik wartości energetycznej paszy przyjęto 1 kg owsa. Miernik 

ten nazwano jednostką pokarmową owsianą. 

 Jednostka owsiana to jest 1 kg owsa umożliwia wyprodukowanie w organizmie 

zwierzęcym około 150 g tłuszczu, dając tym samym określoną ilość energii, która jest w 

tym tłuszczu zawarta. 

 Porównując wartość innych pasz z wartością energiotwórczą 1 kg owsa określono, ilu 

jednostkom owsianym odpowiada 1 kg danej paszy. Ponieważ strawność składników 

pokarmowych pasz dla różnych gatunków zwierząt jest różna, dlatego też i wartość tych 

pasz — wyrażona w jednostkach owsianych — dla poszczególnych gatunków zwierząt 

będzie różna, inna dla przeżuwaczy, inna dla koni, trzody chlewnej i drobiu. 

 Przez porównanie wartości produkcyjnej różnych pasz z wartością 1 kg 
owsa ustalono, jakie ilości tych pasz mogą się wzajemnie zastępować w żywieniu 

różnych gatunków zwierząt. 

 Na podstawie badań i doświadczeń ustalono, że pod względem ilości dostarczanej 

energii 1 kg owsa może być w dawce pokarmowej dla świni zastąpiony przez: 

3,1 kg ziemniaków 

1,2 kg otrąb żytnich 

0,9 kg śruty poekstrakcyjnej sojowej. 

 Z tego wynika, że przez zjedzenie podanych ilości pasz świnia uzyska taką samą ilość 

energii, jak przez zjedzenie 1 kg owsa. Wartość tych pasz można zatem określić za 

pomocą ilości jednostek owsianych zawartych w 1 kg, np. 1 kg otrąb żytnich ma wartość 

0,83 jednostki owsianej (1 :1,2 = 0,83), a ziemniaków 0,32 jednostki owsianej 

(1 : 3,1 = 0,32). 

 Jednostka owsiana jest stosowana do ustalania zapotrzebowania i układania dawek 

pokarmowych na składniki energetyczne dla przeżuwaczy. 

 Do oceny wartości energetycznej dla trzody chlewnej i drobiu stosuje się energię 

metaboliczną (EM) wyrażaną w MJ. 

 Wartość paszy wyrażona w jednostkach owsianych określa tylko jej wartość 

energetyczną. Niezbędne jest też: 

 dostarczenie minimum białka w dawce pokarmowej, 



 zapewnienie odpowiedniej ilości suchej masy, 

 utrzymanie odpowiedniego wzajemnego stosunku poszczególnych składników w dawce. 

 Zatem kolejnym elementem określania wartości pokarmowej paszy jest znajomość, ile 

gramów białka ogólnego strawnego zawiera 1 kg tej paszy lub 1 jednostka owsiana. 

 Ze względu na to, że takie zwierzęta, jak świnie i drób, w celu uzyskania wysokiej 

produkcji potrzebują poza odpowiednią ilością energii i białka ogólnego strawnego białka 

o wysokiej wartości biologicznej, należałoby również poznać zawartość w 1 kg paszy 

aminokwasów egzogennych, a zwłaszcza lizyny i. metioniny. Są to aminokwasy, 

których niedobór występuje zwłaszcza w ziarnie zbóż, stanowiącym znaczną część dawki 

w żywieniu tych zwierząt. Zawartość białka ogólnego strawnego podaje się w gramach w 

1 kg paszy. 

 Należy uwzględnić również zawartość w paszy składników mineralnych, a zwłaszcza 

wapnia i fosforu, a także witamin, zwłaszcza karotenu, którego ilości w paszy są 

podawane w miligramach (mg). Wartość pokarmowa paszy zależy także i od 

odpowiedniej ilości suchej masy, i wyrażonej w gramach w 1 kg paszy. 

 Dzięki prowadzonym przez wiele lat przez instytuty naukowo-badawcze bardzo 

licznym doświadczeniom i badaniom określono wartość pokarmową pasz dla różnych 

grup zwierząt i opracowano specjalne tabele wartości pokarmowej pasz oraz normy 

żywienia zwierząt gospodarskich. 

 Normy żywienia zwierząt zawierają wyżej omówione dane dotyczące wartości 
pokarmowej pasz dla różnych gatunków zwierząt, jak również ich potrzeb 

pokarmowych. W związku z tym mogą stanowić podstawę do zbilansowania i pokrycia 

potrzeb pokarmowych zwierząt odpowiednią ilością składników pokarmowych zawartych 

w paszach. 

Nowoczesne systemy określania wartości pokarmowej pasz. 

 W ostatnich latach opracowano kilka nowych systemów wartościowania pasz. 

 System NEL (energia netto laktacji – Netto Energie Lactation) stosuje się do oceny 

wartości energetycznej pasz dla krów mlecznych oraz w odchowie młodego 

bydła. NEL jest jednostką, która określa energię netto zmagazynowaną w mleku. 

Wyliczenie jej przeprowadza się z energii metabolicznej uwzględniając stopień jej 

wykorzystania do produkcji mleka, który wynosi średnio 60%, a więc NEL jest 

równa EM x 0,6. 

 System INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), zwany systemem 

francuskim, jest proponowany przede wszystkim dla przeżuwaczy. Służy on do oceny 

pasz w szerszym aspekcie. 

  System INRA obejmuje 3 zasadnicze elementy: 

  1) energetyczną ocenę wartości paszy i potrzeb pokarmowych przeżuwaczy, 

   
2) białkową ocenę paszy i potrzeb białkowych zwierząt, 



   
3) wypełnieniową wartość paszy i zdolność pobrania paszy przez zwierzęta. 

Istota systemu francuskiego polega na uwzględnieniu omówionych trzech elementów 

składających się na ocenę paszy. 

 Energię metaboliczną (EM) wyrażaną w MJ stosuje się do oceny wartości energetycznej 

pasz dla trzody chlewnej. 

Zawartość energii metabolicznej w paszach najprościej określa się z zawartości strawnych 

składników stosując równania za Hoffmannem i Schiemannem: 

EM(MJ/kg s.m.) = 0,0210 sB + 0,0374 sT+0,0144 sW+0,0171 sBAW + 0,0014 C-0,0068 (BFS-

100) 

gdzie: 

s - oznacza zawartość składników strawnych (g/kg s.m.) B - białko ogólne, T - tłuszcz surowy, 

W - włókno surowe, BAW - związki bezazotowe wyciągowe, C - cukry, BFS - węglowodany 

ulegające fermentacji bakteryjnej = strawne bezazotowe wyciągowe + strawne włókno - skrobia 

- cukier (g/kg s.m.). 

 


