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¿ywienie Ăwiñ to bardzo rozbudowana dziedzina wiedzy i produkcji, generujÈca duĝe moĝliwoĂci
poprawy ekonomicznych wskaěników ferm, ale teĝ niosÈca ze sobÈ
bardzo powaĝne zagroĝenie w sytuacji popeïniania bïÚdów. W polskich standardach produkcyjnych
wciÈĝ podstawÈ ĝywienia sÈ zboĝa.
Surowce te podawane sÈ w formie
suplementowanych ěródïami biaïka, witamin i substancji mineralnych mieszanek peïnoporcjowych
suchych. Taki system ĝywienia, jakkolwiek prosty, maïo pracochïonny
i bez wÈtpienia higieniczny, jest jednak równieĝ kosztowny z racji wysokich cen komponentów. System
ten w polskiej produkcji Ăwiñ zdecydowanie dominuje.

WpïynÈÊ na opïacalnoĂÊ

AlternatywÚ dla ĝywienia „na sucho” stanowi system ĝywienia „na
mokro”, bardziej skomplikowany organizacyjnie, jakkolwiek przy obecnie dostÚpnej technologii takĝe maïo pracochïonny, a ze wzglÚdu na
stosowane surowce dajÈcy moĝli-

¿ywienie Ăwiñ wciÈĝ oparte jest gïównie na
zboĝach. Tradycyjnie najwiÚksze znaczenie majÈ
jÚczmieñ i pszenica, ale w ostatnich latach coraz
powszechniejsze staje siÚ takĝe ĝyto.
woĂÊ wygenerowania oszczÚdnoĂci na poziomie 20-30% w porównaniu z klasycznym ĝywieniem „na
sucho”.
Ten system dominuje w produkcji
Ăwiñ w krajach stanowiÈcych europejskÈ awangardÚ, takich jak Dania, Holandia czy Niemcy. JeĂli tak,
to czemu nie jest on dominujÈcy teĝ
u nas, a przynajmniej bardziej popularny? Wielu producentów deklaruje, ĝe chÚtnie zmieniliby system
ĝywienia, ale odstrasza ich wysoki koszt zakupu instalacji ĝywienia
„na mokro” oraz niepewnoĂÊ i niestabilnoĂÊ jakoĂciowa dostaw surowców odpadowych przemysïu
rolno-spoĝywczego, które w tym
systemie stanowiÈ znaczÈcy udziaï
w dostarczanych zwierzÚtom skïadnikach odĝywczych. Trzeba przyznaÊ,
ĝe obie te obawy sÈ uzasadnione.
Farmerzy Europy Zachodniej mieli znacznie wiÚcej czasu na podejmowanie decyzji, poniewaĝ zmiany w zakresie struktury produkcji
oraz jej kosztów zachodziïy w tych
krajach ewolucyjnie, stopniowo pozwalajÈc producentom dostosowaÊ
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siÚ do nowych wymogów ekonomicznych i prawnych. Polscy rolnicy takiej szansy nie mieli. Nasz
kraj wszedï do Unii Europejskiej
z mocno zakorzenionymi strukturami produkcyjnymi. Na rynku wspólnotowym okazaïy siÚ one niekonkurencyjne, co w bardzo gwaïtowny, rewolucyjny sposób obniĝyïo opïacalnoĂÊ produkcji, nie dajÈc szans na
stopniowe dostosowanie siÚ. SzansÈ tÈ miaïy byÊ fundusze strukturalne na inwestycje w branĝÚ rolniczÈ,
ale z przyczyn, o których moĝna byïoby pewnie napisaÊ kolejny artykuï
albo i caïÈ ksiÈĝkÚ, zostaïy one niemal w caïoĂci ulokowane w produkcji roĂlinnej, a nie zwierzÚcej. I w ten
sposób hodowcy i producenci Ăwiñ
zostali pozostawieni ze swoim problemem sami. Bardzo wielu tej sytuacji nie uděwignÚïo.
Powstaje jednak zasadnicze pytanie, czy jedynÈ drogÈ zwiÚkszenia
opïacalnoĂci produkcji jest wzorowana na krajach zachodnich kosztowna zmiana systemu ĝywienia,
czy moĝe da siÚ to zrobiÊ pozostajÈc przy ĝywieniu „na sucho”, a tyl-

ko modyğkujÈc niektóre jego elementy, w tym najistotniejszy, czyli bazÚ surowcowÈ?
Ceny rynkowe zboĝowych surowców
paszowych podlegajÈ znaczÈcym
wahaniom sezonowym, jak teĝ pomiÚdzy latami. Mimo to, w zdecydowanej wiÚkszoĂci relacje cen ziarna
róĝnych gatunków zbóĝ sÈ stosunkowo stabilne. Z tych najwaĝniejszych,
najdroĝsze sÈ pszenica i kukurydza,
tañszy jest jÚczmieñ, zwykle jeszcze nieco tañsze albo porównywalne z jÚczmieniem pszenĝyto, a najmniej zapïaciÊ trzeba za ĝyto i owies.
Z tych szeĂciu zbóĝ w powszechnym
zastosowaniu do ĝywienia Ăwiñ znajdujÈ siÚ tak naprawdÚ cztery pierwsze, zatem najdroĝsze.
Owies jako ziarno o wysokim poziomie wïókna z zasady nie jest,
nigdy nie byï i nigdy nie bÚdzie
kluczowym surowcem paszowym
dla Ăwiñ, z wyjÈtkiem ewentualnego suplementowania diety knurów

Obalenie mitu

JeĂli chodzi o niechÚÊ polskich
producentów, to najbardziej chyba
r e k l a m a
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istotnÈ przyczynÈ jest sïabe plonowanie ĝyta i jego niska cena rynkowa, co warunkuje relatywnie maïe dochody z produkcji. Jako elementy dodatkowe trzeba wskazaÊ
na ograniczony w stosunku do innych zbóĝ zakres uĝytkowania, co
powoduje niestabilnoĂÊ popytu i
nader czÚsto powaĝne problemy
ze zbytem wyprodukowanego ziarna. I wówczas rodzi siÚ pytanie,
co z tym niesprzedanym ziarnem
zrobiÊ? W przypadku kaĝdego innego zboĝa odpowiedě jest prosta
– skarmiÊ zwierzÚtami albo sprzedaÊ na paszÚ. Ale od wielu lat jak
mantra powtarzana jest w Polsce
dobrze ugruntowana opinia, ĝe ĝyto
na paszÚ siÚ nie nadaje. Jest ubogie w skïadniki odĝywcze, zawiera duĝe koncentracje licznych substancji antyĝywieniowych i w dodatku jest niesmaczne i zwierzÚta
nie chcÈ go jeĂÊ. JeĂli to wszystko jest prawdÈ, to skÈd bierze siÚ
wielki i wciÈĝ rosnÈcy entuzjazm
do ĝyta w innych krajach, takich

ĝywienie

Dobór surowców

i loch niskoproĂnych. Pozostaje zatem jeszcze ĝyto.
NiegdyĂ najpopularniejsze zboĝe w Polsce, charakteryzujÈce siÚ
najwiÚkszym areaïem upraw, póěniej stopniowo wypierane najpierw
przez pszenicÚ, póěniej pszenĝyto,
a obecnie w ciÈgïym odwrocie z powodu rosnÈcej popularnoĂci kukurydzy. Pomimo wieloletniej regresji powierzchni upraw, wciÈĝ jest
to pod tym wzglÚdem drugie zboĝe w naszym kraju. Faktem jednak
jest, ĝe z pozycji niekwestionowanego Ăwiatowego lidera, w ciÈgu
ostatnich lat Polska znalazïa siÚ na
3 pozycji w rankingu producentów
ĝyta. Przyczyn tego stanu rzeczy jest
wiele, ale dzielÈ siÚ one na 2 zasadnicze kategorie: 1) niechÚÊ do ĝyta polskich producentów, 2) rosnÈcy entuzjazm wobec ĝyta w innych
krajach. Jakie sÈ tego przyczyny?

ĝywienie

jak chociaĝby Niemcy, Austria czy
kraje skandynawskie?
PoczÈtek tej fascynacji zwiÈzany byï
z odkryciem prozdrowotnych wïasnoĂci ĝyta stosowanego w diecie
czïowieka. ¥wiatowe piĂmiennictwo medyczne ostatnich kilkunastu lat to setki a moĝe i tysiÈce publikacji ukazujÈcych ĝyto jako jeden z gïównych czynników ĝywieniowych mogÈcych uratowaÊ wspóïczesne spoïeczeñstwa industrialne
przed problemem otyïoĂci, cukrzycy, miaĝdĝycy, a nawet ograniczyÊ
ryzyko wystÚpowania niektórych typów nowotworów. Duĝa odpornoĂÊ
ĝyta warunkuje niski poziom zagrzybienia, ograniczajÈc w stosunku do innych ziaren zbóĝ koncentracjÚ mikotoksyn uwaĝanych za jeden z podstawowych czynników rakotwórczych.
KolejnÈ przyczynÈ entuzjazmu sÈ
bardzo niskie wymagania glebowe
i agrotechniczne ĝyta, powodujÈce
utrzymanie wysokich plonów przy
obniĝonych kosztach produkcji, a
takĝe umoĝliwiajÈce uprawÚ w regionach, gdzie inne zboĝa siÚ nie
udajÈ. Ten aspekt nabraï szczególnego znaczenia wobec zaostrzajÈcych siÚ wciÈĝ norm unijnych w zakresie stosowania nawoĝenia azotowego. W niektórych krajach, jak np.
Dania, normy te sÈ juĝ tak ostre, ĝe
w zasadzie uniemoĝliwiajÈ skutecznÈ uprawÚ pszenicy czy jÚczmienia,
stÈd w ostatnich latach wystartowaï
szeroko zakrojony program badawczy zwiÈzany z testowaniem ĝyta jako alternatywy. Niskie zapotrzebowanie ĝyta na wodÚ spowodowaïo rosnÈce wciÈĝ zainteresowanie
tÈ roĂlinÈ na Bliskim Wschodzie.
Wraz ze zwiÚkszonÈ zimoodpornoĂciÈ i mrozoodpornoĂciÈ moĝe to
Tab. 1.

Wiele lat badañ


niemieckich wskazuje
na znakomitÈ wartoĂÊ
paszowÈ ĝyta, czÚsto
przewyĝszajÈcÈ jÚczmieñ.

Statystyka okazuje siÚ bezwzglÚdna. ¥rednie plony ĝyta w Polsce sÈ
o ponad 50% niĝsze niĝ w Niemczech. GïównÈ tego przyczynÈ jest
stosowanie w naszym kraju kiepskiego materiaïu siewnego. NajczÚĂciej na okoïo 94% obszaru upraw
ĝyta wysiewany jest materiaï po
wieloletnim namnaĝaniu we wïasnym gospodarstwie. Materiaï zwykle w wiÚkszym lub mniejszym stopniu wyrodzony, o bardzo ograniczonym potencjale wzrostu, odpornoĂci
i plonowania i niepewnym skïadzie
chemicznym ziarna, warunkujÈcym
wartoĂÊ technologicznÈ, konsumpcyjnÈ i paszowÈ. Niemiecka dyscyplina spoïeczna powoduje, ĝe materiaï siewny stosowany w tym kraju jest niemal w caïoĂci materiaïem
kwaliğkowanym.
To oznacza, ĝe znany jest jego potencjaï plonowania (zawsze nieporówny-

ZawartoĂÊ substancji antyĝywieniowych w ziarnach zbóĝ.

Ziarno
Pszenica
Pszenĝyto
JÚczmieñ
¿yto Visello
¿yto starej odmiany

4

nabraÊ kluczowego znaczenia wobec notowanych zmian klimatycznych. Natomiast wiele lat badañ
niemieckich wskazuje na znakomitÈ
wartoĂÊ paszowÈ ĝyta, czÚsto przewyĝszajÈcÈ najczÚĂciej w tym celu
uĝywany jÚczmieñ. Gdzie zatem jest
prawda? OdnoszÈc siÚ do najbardziej interesujÈcego w tym kontekĂcie zagadnienia opïacalnoĂci produkcji zwierzÚcej, dlaczego opinia
Niemców jest tak skrajnie róĝna od
opinii Polaków? MyĂlÚ, ĝe warto siÚ
nad tym chwilÚ zastanowiÊ.

Alkilorezorcynole
Pentozany
Inhibitory
(mg/kg)
rozpuszcz.(%) trypsyny (TUI/g)
523
506
293
401
1513

Rolniczy Przegl¹d Techniczny lipiec/sierpień 2013 nr 7/8 (173/174)

1,035
1,916
0,888
1,920
–
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walnie wyĝszy od materiaïu niekwaliğkowanego), a ze wzglÚdu na regularnie prowadzone analizy wiadomo teĝ niemal wszystko o poziomie
zagrzybienia, zawartoĂci substancji odĝywczych, jak równieĝ antyĝywieniowych. Juĝ sama kwestia plonu powoduje, ĝe znaczÈco zwiÚkszony jest dochód z uprawy, a w odniesieniu do produkcji zwierzÚcej oznacza to moĝliwoĂÊ wyprodukowania
wiÚkszej iloĂci substancji odĝywczych
z jednostki powierzchni upraw. Jaki
jest potencjaï plonowania ĝyta? Oğcjalne doĂwiadczenia PDOiR z 2012
roku wskazujÈ, ĝe plon najplenniejszej odmiany ĝyta przewyĝszyï plon
najplenniejszej odmiany pszenicy ozimej. PamiÚtajÈc o tym, ĝe doĂwiadczenia PDOiR wykonywane sÈ na stanowiskach optymalnych dla gatunku,
oznacza to, ĝe ĝyto na glebach klas IV
moĝe plonowaÊ wyĝej niĝ pszenica
na glebach klasy I i II. A co bÚdzie,
gdy roĂliny te znajdÈ siÚ na tym samym stanowisku obejmujÈcym gleby niĝszych klas bonitacyjnych, których w Polsce jest jednak znaczÈco
wiÚcej? Wówczas potencjaï plonowania ĝyta moĝe okazaÊ siÚ, a jak
wskazujÈ badania nawet na pewno
okazuje siÚ, nieporównywalnie wyĝszy. Zatem wpïyw stosowania duĝej
iloĂci ĝyta w ĝywieniu Ăwiñ na ekonomikÚ produkcji zwierzÚcej z punktu widzenia kosztów jest niezaprzeczalny. A co z dochodami? Skoro ĝyto jest tak kiepskÈ i niesmacznÈ paszÈ, to moĝe siÚ przecieĝ okazaÊ, ĝe
oszczÚdnoĂci zniknÈ wobec maïego
dochodu ze sprzedaĝy spowodowanego sïabymi przyrostami masy ciaïa czy kiepskÈ jakoĂciÈ tusz.

¿yto to tradycja

JeĂli chodzi o zagadnienia jakoĂci, to moĝna nie mieÊ obaw. Nawet zdecydowani przeciwnicy ĝyta
doceniajÈ jego zdolnoĂÊ poprawy
jakoĂci tusz, szczególnie z punktu widzenia wartoĂci technologicznej tïuszczu wieprzowego. Warto
pamiÚtaÊ, ĝe przez caïe wieki podstawÈ ĝywienia Ăwiñ w Polsce byïy
ziemniaki i ĝyto. SkÈd zatem nagïy
odwrót i obarczenie ĝyta opiniÈ paszy gorszego gatunku? W Polsce de-

Nawet zdecydowani


przeciwnicy ĝyta doceniajÈ
jego zdolnoĂÊ poprawy
jakoĂci tusz, szczególnie
z punktu widzenia wartoĂci
technologicznej tïuszczu
wieprzowego. Warto
pamiÚtaÊ, ĝe przez caïe
wieki podstawÈ ĝywienia
Ăwiñ w Polsce byïy
ziemniaki i ĝyto.
BezpoĂredniÈ przyczynÈ byïo rozpowszechnienie siÚ systemu ĝywienia
zboĝowymi mieszankami peïnoporcjowymi. Odmiany ĝyta z tamtych lat
charakteryzowaïy siÚ wysokÈ zawartoĂciÈ substancji antyĝywieniowych,
gïównie z grupy alkilorezorcynoli, inhibitorów trypsyny i polisacharydów
nieskrobiowych. Dopóki pasza podawana byïa Ăwiniom w postaci poddanej obróbce cieplnej papki, znaczenie tych substancji byïo ograniczone, gdyĝ wiÚkszoĂÊ z nich ulegaïa dezaktywacji lub rozkïadowi
w procesie parowania lub gotowania.
Problem zaczÈï siÚ, gdy tych dziaïañ zaniechano na rzecz przygotoJednym z wyników naszych doĂwiadczeñ byïo to, ĝe pobranie
paszy zawierajÈcej ĝyto (koncentacja w mieszance wynosiïa 50%)
znacznie przewyĝszaïo pobranie
paszy, w której gïównym skïadnikiem byï jÚczmieñ.

wania i podania mieszanki suchej.
Nagle okazaïo siÚ, ĝe Ăwinie karmione ĝytem wolniej rosnÈ i gorzej
wykorzystujÈ paszÚ. Opinia, która
siÚ z tego narodziïa, zadecydowaïa
o losie ĝyta na wiele dziesiÚcioleci,
gdyĝ raz wykonane doĂwiadczenia
z rzadka albo wcale nie byïy póěniej powtarzane. Tymczasem doskonalenie genetyczne zbóĝ postÚpowaïo i jednÈ z jego konsekwencji
byïo wyhodowanie nowych odmian
o zdecydowanie obniĝonej zawartoĂci substancji antyĝywieniowych.
Powstaïy impas przerwali Niemcy.
W serii doĂwiadczeñ wykazali oni,
ĝe zawartoĂÊ substancji odĝywczych w ĝycie nie ustÚpuje jÚczmieniowi, a pod pewnymi wzglÚdami nawet go przewyĝsza. Z kolei
zawartoĂÊ substancji antyĝywieniowych wciÈĝ jest w ĝycie nieco wiÚksza niĝ w jÚczmieniu czy pszenicy,
ale w zasadzie bardzo zbliĝona do
pszenĝyta, którego wartoĂci paszowej w zasadzie siÚ nie neguje. Bez
wÈtpienia koncentracja alkilorezorcynoli i aktywnoĂÊ inhibitorów trypsyny nowych odmian ĝyta jest wielokrotnie mniejsza niĝ starych, co
sprawia, ĝe ich przydatnoĂÊ paszowa u naszych zachodnich sÈsiadów
nie budzi zastrzeĝeñ. Pod wpïywem
tych optymistycznych i napïywajÈcych coraz szerszym strumieniem
informacji niemieckich postanowiliĂmy i my sprawdziÊ, czy na naszym gruncie sytuacja zmieniïa siÚ
w podobnym stopniu.

¿yto smakuje

W serii doĂwiadczeñ prowadzonych w latach 2009-2011 przeanalizowaliĂmy zawartoĂÊ substancji antyĝywieniowych dla porównania pszenicy, jÚczmienia, pszenĝyta
i ĝyta. Uzyskane wyniki byïy zaskakujÈce, szczególnie w zestawieniu
z danymi z literatury sprzed 15-20
lat. Okazaïo siÚ, ĝe ĝyto testowanej w badaniach odmiany Visello w
zasadzie nie odbiega od pszenĝyta,
a nieznacznie tylko siÚ róĝni od
pszenicy (tab. 1). Juĝ sam ten fakt
naleĝy uznaÊ za znaczÈcy przeïom.
W kolejnym etapie badañ przeprowadziliĂmy tucze kontrolne
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cydujÈcy byï przeïom lat osiemdziesiÈtych i dziewiÚÊdziesiÈtych ubiegïego wieku, w innych krajach tendencja ta pojawiïa siÚ juĝ wczeĂniej.

ĝywienie

w dwóch róĝnych gospodarstwach.
W jednym z nich zastosowaliĂmy
ĝywienie mieszankami peïnoporcjowymi suchymi, w drugim podobne
mieszanki przed zadaniem poddaliĂmy nawilĝeniu wodÈ z dodatkiem
droĝdĝy w celu wywoïania fermentacji. Co prawda, klasyczne ĝywienie na mokro zakïada ograniczone zastosowanie surowców zboĝowych, jednak chcieliĂmy wypróbowaÊ, czy w takim ukïadzie zadawania paszy wartoĂÊ pokarmowa ĝyta ulega widocznej zmianie. Wyniki w doĂÊ jednoznaczny sposób wykazaïy, ĝe pobranie paszy zawierajÈcej ĝyto, a szczególnie duĝÈ jego
koncentracjÚ (50%) zdecydowanie
przewyĝsza pobranie paszy z gïównym udziaïem jÚczmienia. Przekïada siÚ to na przyrosty masy ciaïa,
które w ĝywieniu ĝytem sÈ zdecydowanie lepsze.
Moĝna powiedzieÊ, ĝe w Ăwietle
analizy substancji antyĝywieniowych wyniki te nie sÈ zaskakujÈce,
jeĂli przypomnimy, ĝe ĝyto ma najmniejszÈ ze wszystkich zbóĝ zawartoĂÊ wïókna, a jego gïówny konkurent – jÚczmieñ – zawiera go najwiÚcej. W zwiÈzku z tym smakowitoĂÊ ĝyta dla zwierzÈt nieprzeĝuwa-

jÈcych jest bez wÈtpienia wiÚksza.
PamiÚtajÈc dodatkowo o najwyĝszej ze wszystkich ziaren zawartoĂci cukrów prostych w ĝycie, trzeba zdecydowanie potwierdziÊ, ĝe jego smakowitoĂÊ dla Ăwiñ, preferujÈcych zdecydowanie smak sïodki,
nie moĝe byÊ niĝsza. Obniĝone pobranie ĝyta starych odmian nie byïo prawdopodobnie wynikiem gorszego smaku, tylko wysokiej zawartoĂci pentozanów, które pÚczniejÈc
w przewodzie pokarmowym wypeïniaïy go, wywoïujÈc uczucie faïszywej sytoĂci. Ale ten fakt naleĝy rozpatrywaÊ juĝ tylko w aspekcie historycznym.

Z kalkulatorem

To, co najbardziej interesuje producentów, to wskaěniki ekonomiczne
produkcji. W tym wzglÚdzie w obu
przeprowadzonych doĂwiadczeniach
ĝyto okazaïo siÚ surowcem paszowym
o wiÚkszej opïacalnoĂci stosowania
w tuczu (tab. 2 i 3). Warto tu dodaÊ,
ĝe obliczenia byïy wykonywane biorÈc pod uwagÚ cenÚ rynkowÈ ziarna.
Gdyby zastosowaÊ bardziej skomplikowany sposób szacowania, biorÈc
pod uwagÚ wskaěniki ekonomiczne
przy zastosowaniu ziarna pozyski-

Tab. 2. DochodowoĂÊ produkcji w ĝywieniu mieszankami suchymi
Parametry ekonomiczne
¥rednia cena 1 kg tuszy
¥rednia cena caïej tuszy
WartoĂÊ sprzedaĝy
Koszt zakupu prosiÈt
Caïkowity koszt ĝywienia
Koszty bezpoĂrednie razem
Nadwyĝka bezpoĂrednia

Grupa kontrolna
(jÚczmieñ)
5,07
406,13
29952,77
16455,71
11566,67
28022,38
1930,39

Grupa doĂwiadczalna
(ĝyto)
5,19
428,77
32154,96
16844,29
12587,68
29431,97
2722,99

Tab. 3. DochodowoĂÊ produkcji w ĝywieniu mieszankami nawilĝonymi

Parametry ekonomiczne
¥rednia cena 1 kg tuszy
¥rednia cena caïej tuszy
WartoĂÊ sprzedaĝy
Koszt zakupu prosiÈt
Caïkowity koszt ĝywienia
Koszty bezpoĂrednie razem
Nadwyĝka bezpoĂrednia

Grupa kontrolna
(jÚczmieñ)
5,97
554,45
22732,32
7629,40
10469,31
18255,71
4633,61

Grupa doĂwiadczalna
(ĝyto)
5,97
563,84
23266,29
7710,80
10555,49
18266,29
5000,00
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Hoduj z gïowÈ

¿yto znajduje coraz szersze zastosowanie w mieszankach dla
swiñ, bo dzisiejsze odmiany zawierajÈ mniej substancji antyĝywieniowych.
wanego z wïasnej uprawy, to róĝnica
dochodowoĂci pomiÚdzy ĝywieniem
ĝytem i jÚczmieniem byïaby na pewno zdecydowanie wiÚksza, choÊby
z racji nieporównywalnie wyĝszego
potencjaïu plonowania.
W polskiej rodzimej produkcji roĂlinnej tkwi ogromny, niewykorzystany przez wieloletnie zaniedbania potencjaï. W obecnej sytuacji
ekonomicznej niewielu producentów ĝywca wieprzowego jest w stanie pozwoliÊ sobie na kosztowne
inwestycje zwiÈzane z modernizacjÈ systemu ĝywienia i przejĂciem
do zadawania paszy „na mokro”.
I choÊ byïoby to pewnie rozwiÈzanie optymalne, na ten moment konieczne jest poszukanie innej alternatywy. ¿yto, jako alternatywa dla
o wiele droĝszych jÚczmienia, pszenicy czy kukurydzy, wydaje siÚ rozwiÈzaniem prostym i bÚdÈcym w zasiÚgu rÚki kaĝdego hodowcy i producenta Ăwiñ. Musimy siÚ jeszcze tylko
nauczyÊ, i tu wzorce zachodnie mogÈ byÊ bardzo cenne, uczciwego podejĂcia do produkcji. Paradoksalnie,
wysiewajÈc materiaï niekwaliğkowany nie tylko ïamiemy prawo, ale teĝ
sami sobie robimy na zïoĂÊ, uzyskujÈc niĝsze plony i surowiec paszowy
o niestabilnym i niepewnym skïadzie
w zakresie substancji odĝywczych,
ale i co gorsza – antyĝywieniowych.
W takiej sytuacji trudno jest osiÈgnÈÊ
dobre i powtarzalne wyniki w skali
caïego kraju. Jednak przykïady stosowania z sukcesem ĝyta w ĝywieniu Ăwiñ sÈ coraz liczniejsze nie tylko
w Niemczech, ale i w naszym kraju, i to powinno staÊ siÚ impulsem
do zmiany sposobu myĂlenia zarówno Ărodowisk naukowych, doradczych, jak teĝ hodowców oraz producentów.

