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Zielony Ład stawia przed rolnictwem ambitne, ale trudne do 
realizacji cele. Priorytetem dla Unii Europejskiej stały się ochro-
na środowiska i klimatu, a co za tym idzie, konieczność lepszego 
wykorzystania zasobów, przeciwdziałanie utracie bioróżnorod-
ności oraz zmniejszenie zanieczyszczeń. W produkcji zwierzęcej 
oznacza to ograniczenie śladu węglowego, związków odorowych 
i biogennych emitowanych do środowiska oraz całkowite lub co 
najmniej częściowe wyeliminowanie pasz GMO i zastąpienie ich 
krajowymi źródłami pasz białkowych.

Zwierzęta monogastryczne, takie jak drób i trzoda chlewna potrze-
bują w żywieniu wysokowartościowego białka. Najlepszym źródłem 
tego składnika są niektóre mączki zwierzęce oraz poekstrakcyjna śruta 
sojowa. Największymi producentami soi na świecie są Stany Zjed-
noczone, Brazylia, Argentyna, Kanada i Indie. Ich łączna produkcja 
stanowi ponad 90% światowej uprawy tej rośliny. W krajach tych nie 
ma ograniczeń w stosowaniu modyfikacji genowych w uprawie roślin, 
dlatego cała dostępna w obrocie towarowym soja jest GMO, a Polska 
jest znaczącym jej importerem (ok. 2,5 mln ton rocznie). Obecnie obo-
wiązuje w Polsce memorandum na stosowanie pasz GMO w żywieniu 
zwierząt do stycznia 2024 roku.

Całkowite zastąpienie soi nasionami roślin strączkowych lub śru-
tami poekstrakcyjnymi w chwili obecnej jest niemożliwe ze wzglę-
du na ograniczenia ich stosowania w dawce pokarmowej wynikające 
z zawartości w nich substancji antyżywieniowych oraz zbyt dużych 
ilości włókna (tabela 1). Wciąż trwają prace hodowlane nad doskona-
leniem tych roślin, mające na celu obniżenie zawartości ANFs i włók-
na oraz zwiększenie zawartości białka w roślinach strączkowych.

Obecnie rozważa się różne zamienniki pasz GMO produkowanych 
w kraju, łącznie z niemodyfikowaną soją. Jednak obok doskonalenia 
genetycznego, stosowane są wszelkiego rodzaju zabiegi technolo-
giczne, mechaniczne i termiczne, zwiększające dostępność zawartych 
w nich składników pokarmowych, podwyższające wartość energe-
tyczną lub ograniczające szkodliwość substancji antyodżywczych. 
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Szczególnie dotyczy to zbóż, roślin strączkowych i oleistych oraz nie-
których produktów przemysłu rolno-spożywczego.

Zabiegi mechaniczne, takie jak rozdrabnianie, obłuskiwanie, płat-
kowanie itp. zwiększają dostępność białka, pozbawiają materiał pasz-
owy niektórych substancji antyżywieniowych, nadmiaru włókna oraz 
poprawiają ich smakowitość. Zabiegami termicznymi są: suszenie, 
granulowanie, toastowanie, mikronizacja, ekspandowanie oraz eks-
truzja. Wszystkie one mają na celu zmianę struktury surowców pa-
szowych, modyfikację składu chemicznego, eliminację niepożądanej 
mikroflory lub niektórych substancji antyodżywczych.

Tabela 1. Skład chemiczny i wartość pokarmowa pasz wysokobiałkowych 
w przeliczeniu na 88% suchej masy
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Poekstrakcyjna 
śruta sojowa

430 18 66 12,9 25,9 12,5 16,6 5,7 3,5 5,4 2,1

Poekstrakcyjna 
śruta 
słonecznikowa

331 28 175 11,3 11,8 13,4 12,0 4,1 3,2 8,8 2,9

Poekstrakcyjna 
śruta rzepakowa

381 24 112 11,0 20,6 17,1 16,8 5,0 6,6 11,2 2,4

Poekstrakcyjna 
śruta rzepakowa 
fermentowana

365 22 95 11,8 19,5 17,0 16,5 4,8 7,0 9,5 4,2

Makuch 
rzepakowy

320 120 120 13,1 17,3 14,4 13,9 4,1 6,0 12,4 2,8

Ziarno rzepaku 218 420 60 21,0 13,3 9,8 9,4 3,3 3,4 7,3 1,5

Bobik 268 12 73 12,8 17,7 5,3 9,1 2,3 1,5 4,5 2,2

Groch 227 12 58 13,7 16,3 5,7 8,6 2,1 0,8 3,6 1,6

Łubin żółty 383 47 144 14,2 19,2 11,6 12,2 3,1 2,9 5,7 2,3
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Drożdże 426 12 0 12,3 29,4 10,6 20,4 4,7 5,0 14,3 14,3

DDGS 338 13 92 11,2 10,5 14,4 11,6 5,1 3,3 6,7 3,2

APC 545 105 5,8 45,5 31,0 15,0 24,0 12,0 32,6 7,8 6,5

Mączka rybna 647 47 0 14,2 50,4 26,3 27,8 7,8 33,2 27,6 23,7

Owady 505 189 7 15,8 30,7 12,6 18,2 5,3 9,4 8,5 7,7

Należy również wykorzystywać inne alternatywne pasze, jak 
mączka z owadów, drobiowa mączka mięsno-kostna (dopuszczona 
ponownie do żywienia świń w sierpniu 2021 roku) czy koncentrat 
białkowy z lucerny.

Taka mnogość pasz i różnych technologii mających na celu dosko-
nalenie materiałów paszowych połączona z precyzyjnym żywieniem 
zwierząt (tabela 2) to nie tylko efekt ekonomiczny, ale również czę-
ściowa eliminacja niektórych gazów szkodliwych oraz znaczne ogra-
ni-czenie przedostawania się do środowiska niepożądanych związków 
azotu i fosforu.

Tabela 2. Maksymalne udziały w % wybranych komponentów w mieszan-
kach pełno-porcjowych (88% s.m.)

Pasza Prosięta 
10-25 kg

Tuczniki
25-70 kg

Tuczniki
70-120 kg

Lochy 
luźne 

i prośne

Lochy 
karmiące Knury

Poekstrakcyjna 
śruta sojowa

15 20 15 10 20 15

Poekstrakcyjna 
śruta 
słonecznikowa

3 7 12 15 10 5

Poekstrakcyjna 
śruta rzepakowa

5 10 15 15 10 8
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Pasza Prosięta 
10-25 kg

Tuczniki
25-70 kg

Tuczniki
70-120 kg

Lochy 
luźne 

i prośne

Lochy 
karmiące Knury

Poekstrakcyjna 
śruta rzepakowa 
fermentowana

8 10 5 5 15 10

Makuch 
rzepakowy

5 10 20 5 5 5

Ziarno rzepaku - 5 5 5 5 5

Bobik 5 10 15 10 10 10

Groch 10 25 15 10 15 10

Łubin żółty 10 15 10 10 15 10

Drożdże 5 8 3 3 5 3

DDGS 8 15 20 20 15 10

APC 3 4 2 3 5 3

Mączka rybna 10 7 2 3 8 5

Owady 10 5 0 3 5 5

PASZE POCHODZENIA ROŚLINNEGO

Nasiona strączkowe-bobowate
Na cele paszowe uprawia się najczęściej bobik, łubiny słodkie 

i groch. Wspólną cechą tych nasion jest duża zawartość białka o po-
dobnym składzie aminokwasowym i zawartości substancji antyżywie-
niowych. Różnią się one natomiast pod względem strawności, warto-
ści energetycznej i białkowej.  

Nasiona roślin strączkowych charakteryzują się dużą zawartością 
włókna surowego, która wynika ze znacznego udziału łupiny w masie 
nasion (8% w grochu, 11 – 13% w bobiku i 20 – 24% w łubinie). Usu-
nięcie łupiny powoduje zwiększenie koncentracji białka, zmniejszenie 
zawartości włókna i, co z tego wynika, zwiększenie strawności i war-
tości energetycznej białka.

Głównym źródłem energii w łubinach jest tłuszcz, którego zawar-
tość dochodzi do 7%, a w grochu i bobiku skrobia. Cechą charaktery-
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styczną frakcji węglowodanów strączkowych jest zawartość ά-galaktoz, 
które nietrawione ulegają fermentacji bakteryjnej w jelicie grubym, co 
jest przyczyną powstawania dużej ilości gazów powodujących wzdęcia.

Nasiona są bogatym źródłem białka, lecz jego zawartość jest bar-
dzo zróżnicowana w zależności od czynników genetycznych i środo-
wiskowych. Groch zawiera 13 - 30%, bobik 28 – 35%, łubin 33 - 44% 
białka w suchej masie. Wartość odżywczą białka nasion strączkowych 
ograniczają aminokwasy siarkowe – metionina i cystyna, niewiele jest 
również tryptofanu. Zawartość lizyny jest wysoka i wynosi od 7 do  
5 g na 100 g białka i maleje w miarę zwiększania się zawartości białka 
w nasionach. Białko nasion strączkowych stanowi dobre uzupełnienie 
dla białka zbożowego.
 
Koncentrat białkowy z lucerny (APC)

Na rynku paszowym lucerna jest obecna m.in. pod postacią kon-
centratu białkowo-ksantofilowego, określanego jako APC. Charakte-
ryzuje się bardzo wysoką zawartością białka (około 550 g) o bardzo 
korzystnym składzie aminokwasowym. Pod względem zawartości li-
zyny i treoniny ustępuje tylko mączce rybnej. Koncentrat APC z lucer-
ny zawiera duże ilości wapnia i żelaza. Cechuje go również wysoką 
zawartością tłuszczu surowego (średnio 10%), w którym przeważają 
kwasy tłuszczowe wielonienasycone z dominującym udziałem kwa-
sów z rodziny omega-3. 

Koncentrat białkowo-ksantofilowy stanowi oczywiście cenne źró-
dło β–karotenu (prowitamina A) oraz innych witamin, takich jak E, K 
oraz B9. 

Dodatek APC zastosowany w paszy w ilości 1,5-3,0% wykazuje 
istotną poprawę efektów produkcyjnych w chowie wszystkich grup 
technologicznych trzody chlewnej.

Preparat APC może stanowić źródło wysokiej jakości białka oraz 
stanowić fitobiotyk  poprawiający efekty produkcyjne, jakość produk-
tów pochodzenia zwierzęcego oraz stymulujący zdrowie zwierząt.
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Śruty poekstrakcyjne z przemysłu tłuszczowego 
Rzepak w naszym kraju jest podstawowym surowcem dla prze-

mysłu tłuszczowego. W procesie przerobu nasion powstają produk-
ty uboczne, które w żywieniu zwierząt stanowią ważne źródło białka 
oraz łatwo dostępnej energii w postaci oleju pozostałego po procesie 
technologicznym. W zależności od zastosowanej techniki pozyskiwa-
nia oleju, otrzymujemy śrutę poekstrakcyjną lub w wyniku tłoczenia 
makuch, którego wartość jest uzależniona od tego, czy był tłoczony 
„na zimno” czy też z zastosowaniem obróbki termicznej.

Śruta poekstrakcyjna rzepakowa i makuch są źródłem wysokiej 
jakości białka, na co wskazuje skład aminokwasowy tych białek. Bar-
dzo wysoki poziom metioniny, cystyny i treoniny oraz średni poziom 
lizyny stanowią doskonały komponent do bilansowania białka zbóż 
i nasion strączkowych.

Duże ograniczenie w stosowaniu pasz rzepakowych stanowi wy-
soki poziom włókna oraz glukozynolanów i produktów ich rozpadu. 
Zabiegi termiczne w znacznym stopniu ograniczją aktywność sub-
stancji antyżywieniowych.

Poekstrakcyjną śrutę rzepakową poddaje się obecnie fermentacji, 
podczas której dochodzi do rozkładu  węglowodanów i powstania 
różnych cennych produktów, takich jak: kwasy organiczne, witami-
ny, enzymy, niektóre peptydy. Pasza taka jest chętnie pobierana przez 
zwierzęta oraz cechuje się lepszą przyswajalnością składników od-
żywczych. 

Śruta słonecznikowa jest produktem ubocznym produkcji oleju 
słonecznikowego. Powstaje w wyniku ekstrakcji makuchu słoneczni-
kowego rozpuszczalnikami organicznymi. Otrzymywana jest z nasion 
słonecznika o różnym stopniu odłuszczenia i odtłuszczenia, stąd jej 
wartość pokarmowa jest zmienna i silnie zróżnicowana.  

Zawartość białka ogólnego waha się od 230 g w całych nasionach 
do 400 g w śrucie odtłuszczonej. Śruta pozyskana z nasion częściowo 
obłuszczonych zawiera 10-15% resztek łuski, co powoduje, że zawar-
tość włókna jest bardzo wysoka i wynosi około 175 g. Ponadto ostre 
pozostałości łupiny nie zachęcają zwierząt do pobierania paszy. Biał-
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ko śruty słonecznikowej zawiera mało lizyny, lecz dużo aminokwa-
sów siarkowych. Poziom energii zależy od ilości wytłoczonego oleju 
i waha się od 11 do 12 MJEM.

Produkty z przemysłu fermentacyjnego
DDGS - suszony zbożowy wywar gorzelniany (zacier pozbawiony 

alkoholu) jest produktem ubocznym przy produkcji etanolu paliwowego 
lub spożywczego. Głównymi surowcami do produkcji bioetanolu jest ku-
kurydza, trzcina cukrowa, pszenica, żyto, jęczmień i pszenżyto. Ze wzglę-
du na wydajność bioetanolu, największe znaczenie w jego produkcji ma 
kukurydza, dlatego też w podaży dominuje wywar kukurydziany. 

Wywar kukurydziany zawiera dużo białka, ale o niskiej zawarto-
ści lizyny. Duża zawartość włókna obniża przyswajalność składników 
pokarmowych i wartość energetyczną paszy, dlatego DDGS znajdzie 
większe zastosowanie w żywieniu zwierząt starszych: tuczników, loch 
niskoprośnych i knurów. Stosowanie w żywieniu świń zestawów wie-
loenzymatycznych ogranicza negatywne skutki nadmiaru włókna. 

Kukurydza przeznaczona do produkcji bioetanolu może być pora-
żona grzybami pleśniowymi. Podczas procesu pozyskiwania etanolu, 
a następnie suszenia wywaru grzyby zostają zabite, lecz produkty ich 
metabolizmu – toksyny nie ulegają inaktywacji. Tak jak koncentracja 
składników pokarmowych wzrasta trzykrotnie, podobnie kumulują się 
mykotoksyny. Dlatego przy produkcji pasz niezbędny jest dodatek sor-
bentów - substancji wiążących toksyny w przewodzie pokarmowym.  

Drożdże to bardzo dobre źródło białka, witamin z grupy B, niektó-
rych biopierwiastków i enzymów. Ich wartość energetyczna jest zróż-
nicowana w zależności od zawartości tłuszczu i może się wahać od  
11 do 14 MJ/kg. Białka o szczególnej wartości ze względu na wysoką 
zawartość lizyny jest około 430 g. Przyjmuje się, że udział drożdży 
paszowych w mieszankach nie powinien przekraczać 10% całkowitej 
ilości białka w diecie. Czynnikiem ograniczającym  stosowanie droż-
dży w żywieniu zwierząt są  występujące w nich kwasy nukleinowe.

Drożdże mają pozytywny wpływ na płodność, dlatego są dobrym 
dodatkiem dla loch i knurów. Wiążą mikotoksyny, których poziom 
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podczas podawania drożdży suszonych może zostać zredukowany 
o połowę. Drożdże poprawiają również smakowitość paszy, wykazują 
działanie prebiotyczne i probiotyczne.

PASZE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Mączki z owadów
W poszukiwaniu alternatywy dla soi genetycznie modyfikowanej 

zwrócono uwagę na owady powszechnie stosowane jako karmowe.  
W większej skali produkcji mogą stanowić one źródło komponentów 
paszowych. 

W 2021 roku rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego dopusz-
czono stosowanie przetworzonego białka owadów gospodarskich do 
produkcji pasz dla zwierząt, w tym dla trzody chlewnej. Mączka owa-
dzia charakteryzuje się bardzo wysokim udziałem tłuszczu i białka 
o bogatym składzie aminokwasowym (poza siarkowymi) i minimal-
nym udziałem włókna. Stanowi świetne źródło składników pokarmo-
wych dla wszystkich grup trzody chlewnej z wyjątkiem tuczników 
starszych. Skład mączek owadzich zależny jest od gatunku owada, 
stadium rozwojowego, warunków produkcji, składu komponentów 
podłoża, na którym owady są hodowane.

Istotną barierą w wykorzystaniu mączek owadzich w żywieniu 
zwierząt jest też niedostateczna podaż owadów, tj. brak profesjonal-
nych ferm o wysokiej produktywności, jak również niemożność za-
gwarantowania ich stałych dostaw.

Brak wystandaryzowanych procedur hodowlanych oraz norm ży-
wieniowych sprawia, że dostępne na rynku owady nie spełniają wy-
mogów jakościowych. Jednocześnie, ze względu na brak technologii, 
koszt produkcji owadów jest obecnie zbyt wysoki, by konkurować 
z już wykorzystywanymi źródłami białka.
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Tabela 3. Dzienne zapotrzebowanie na energię metaboliczną i skład-
niki pokarmowe tuczników o różnym potencjale wzrostowym w przeli-
czeniu na 88% suchej masy paszy

Wyszczególnienie

Masa ciała tuczników, kg

30-60 kg 61-90 kg pow. 91 kg

Potencjał wzrostowy

D S M D S M D S M

Zalecana zawartość energii i białka w 1 kg paszy

EM, MJ 13,2 12,8 12,5

Białko ogólne (g) 160 150 140

Białko strawne 
standaryzowane 
(g/kg)

130 120 115

Zalecane dzienne pobranie

Pasza + straty (kg) 2,00 1,82 1,65 2,65 2,42 2,20 3,00 2,76 2,50

EM, MJ 26,4 24,0 21,8 33,9 31,0 28,2 37,5 34,5 31,3

Białko ogólne (g) 320 290 265 390 355 325 420 385 350

Białko strawne 
standaryzowane 
(g/kg)

260 240 215 320 290 265 345 315 290

Zalecana zawartość aminokwasów standaryzowanych strawnych do końca jelita cienkiego w paszy (g/kg)

Lizyna 8,3 7,0 6,0

Metionina 
+ cystyna

5,2 4,4 3,8

Treonina 5,5 4,6 4,0

Tryptofan 1,6 1,3 1,1

Lizyna/EM (g/MJ) 0,6 0,6 0,5

Zalecane ilości wapna i fosforu w paszy (g/kg)

Wapń 6,6 5,5 4,8

Fosfor ogólny 5,5 4,6 4,0

Fosfor strawny 2,5 2,1 1,8
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Wyszczególnienie

Masa ciała tuczników, kg

30-60 kg 61-90 kg pow. 91 kg

Potencjał wzrostowy

D S M D S M D S M

Zalecana pobranie aminokwasów standaryzowanych strawnych do końca jelita cienkiego (g/kg)

Lizyna 16,6 15,1 13,7 18,6 17,1 15,5 18,0 16,6 15,0

Metionina  
+ cystyna

10,5 9,5 8,6 11,7 10,8 9,8 11,4 10,4 9,5

Treonina 11,0 10,0 9,1 12,2 11,3 10,2 11,9 11,0 9,9

Tryptofan 3,2 2,9 2,6 3,5 3,2 3,0 3,3 3,1 3,8

Zalecane pobranie wapna i fosforu (g/kg)

Wapń 13,2 12,0 10,9 13,0 11,9 10,8 14,4 13,2 12,0

Fosfor ogólny 11,0 10,0 9,1 12,2 11,1 10,1 12,0 11,0 10,0

Fosfor strawny 5,0 4,6 4,1 5,5 5,0 4,6 5,4 5,0 4,5

Mączka rybna 
Gdy w 2003 roku wprowadzono zakaz stosowania mączek mię-

sno-kostnych, mączka rybna stała się jedną z nielicznych pasz pocho-
dzenia zwierzęcego dopuszczonych do stosowania w żywieniu świń. 
Mączka ta jest produktem przerobu całych ryb lub odpadów z pro-
dukcji rybnej. Działanie wysokiej temperatury zapewnia czystość mi-
krobiologiczną paszy. W zależności od surowca oraz technologii pro-
dukcji, mączki rybne zawierają przeciętnie od 45 do 75 proc. wysoko 
strawnego białka bogatego we wszystkie najważniejsze aminokwasy 
egzogenne, takie jak: lizyna, metionina, treonina i tryptofan. Zmien-
na zawartości tłuszczu decyduje o energii metabolicznej na poziomie 
12,5 – 14,5 MJ. Mączki rybne stanowią dobre źródło związków mi-
neralnych, szczególnie wapnia, magnezu i dobrze strawnego fosforu. 

Stosowanie mączki rybnej ma jednak swoje ograniczenia. Nie na-
leży jej skarmiać w ostatnich 2-3 tygodniach przed planowanym ubo-
jem, a nawet w ogóle w II fazie tuczu ze względu na ryzyko powstania 
rybiego zapachu w mięsie.
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Ze względu na wysoką cenę, mączka rybna znajduje praktyczne 
zastosowanie w żywieniu zwierząt młodych. Mieszanki dla prosiąt nie 
powinny bowiem zawierać śruty rzepakowej, a udział śruty sojowej 
nie powinien w nich przekraczać 10 proc. Dlatego też dodatek białka 
pochodzenia rybiego jest cennym uzupełnieniem składu pasz dla pro-
siąt i warchlaków. Udział mączki rybnej w mieszankach nie powinien 
przekraczać 10%.

Mączki drobiowe
Po 21 latach cofnięto zakaz stosowania mączek zwierzęcych w ży-

wieniu zwierząt gospodarskich. W paszach przeznaczonych dla trzody 
chlewnej można stosować drobiowe mączki mięsne, mięsno-kostne 
lub kostno-mięsne. W zależności od procentowego udziału tłuszczu, 
mięsa i kości powstają pasze o różnej zawartości składników pokar-
mowych. Mączki drobiowe charakteryzują się białkiem dobrej jakości 
w ilości 400 – 550 g/kg paszy. Duże zróżnicowanie wartości ener-
getycznej (11-16 MJ) wynika z różnej zawartości tłuszczu i popiołu. 
Mączki drobiowe zawsze były cenowo bardzo konkurencyjne w sto-
sunku do śruty sojowej, dlatego mogą być bardzo dobrym zamienni-
kiem dla soi GMO.

Zastąpienie śruty sojowej w mieszankach dla trzody chlewnej 
przy ograniczonym obniżeniu produkcyjności zwierząt jest zada-
niem trudnym, ale możliwym do realizacji w niedalekiej przyszło-
ści. Aby to osiągnąć, należy usprawniać technologie uzdatniania 
śrut poekstrakcyjnych oraz nadal prowadzić prace hodowlane 
nad bobowatymi, w celu wyhodowania odmian o obniżonej za-
wartości substancji antyodżywczych oraz włókna.


