
Żywienie bydła mięsnego 
W chowie bydła mięsnego żywienie jest najważniejszym elementem wpływającym na wyniki 

produkcyjne. Dawka pokarmowa w zależności od grupy zwierząt będzie się różnić. Krowy 

odchowujące cielęta, tzw krowy mamki żywione są głównie paszami objętościowymi, 

natomiast odsadzone cielęta przeznaczone na opas będą karmione dawka pokarmową o dużej 

zawartości energii oraz białka w celu osiągnięcia wysokich przyrostów masy ciała. 

Niezależnie od grupy wiekowej bydła dawka pokarmowa powinna być odpowiednio 

zbilansowana pod względem potrzeb energetyczno-białkowych. Dawka pokarmowa 

przeznaczona dla opasów ulega zmianie w zależności od zmieniających się potrzeb 

pokarmowych zwierzęcia. Dawka ta ulega zmianie w określonych przedziałach wagowych 

masy ciała, zazwyczaj co 50 kg. W okresie zimowym dawkę pokarmową dla  krów mamek 

stanowią głównie pasze objętościowe tj. kiszonki, siano, słoma. Pasze treściwe stosowane są 

jedynie w przypadku słabej kondycji krów po okresie odchowu cieląt oraz w okresie krycia 

czy w czasie trwania laktacji – po wycieleniu. W okresie ciąży oraz laktacji dzienne 

zapotrzebowanie na składniki pokarmowe rośnie. 

 
Tabela 1. Dzienne zapotrzebowanie bytowe krów w średniej kondycji w zależności od masy ciała 

Masa ciała (kg) 450 500 550 600 650 700 750 

Energia (JPM) 4,0 4,4 4,7 5,0 5,3 5,6 5,9 

BTJ (g) 320 345 370 395 420 440 465 

Ca (g) 27 30 33 36 39 42 45 

P (g) 20 23 25 27 29 32 34 

Źródło: Żywienie przeżuwaczy. Zalecane normy i tabele wartości pokarmowej pasz. INRA. Praca 

zbiorowa pod redakcją R. Jarrige’a. Jabłonna 1993. 

 

 

 

Tabela 2. Dawki pokarmowe dla krów mięsnych na okres żywienia zimowego 

Pasza kg Okres I - zasuszanie Okres II - laktacja 

Kiszonka z traw 18,5 23,0 

Słoma pszenna 1,8 1,5 

Gniecione ziarno pszenżyta - 0,30 

Poekstrakcyjna śruta rzepakowa - 0,30 

Kreda pastewna 0,078 0,071 

Źródło: http:www.bukaciarnia.pl 

 

W sezonie pastwiskowym krowy wraz z cielętami korzystają z zielonki, która jest ich 

głównym pokarmem. W miarę wzrostu cieląt oraz w początkowym okresie laktacji można 

stosować paszę treściwą w ilości do 2 kg na sztukę dziennie. Jedynym okresem, w którym nie 

wskazane jest stosowanie w dawce pokarmowej pasz treściwych jest okres zasuszania. Okres 

ten opiera się głównie o żywienie sianem, kiszonkami oraz słomą. Ponadto zwierzęta 

powinny również mieć cały czas dostęp do lizawek solnych. Aby zwiększyć przyrosty cieląt, 

które przebywają z krowami można również wprowadzić im do dawki pokarmowej (oprócz 

mleka matki, oraz zielonki) paszę treściwą oraz siano. Cielęta powinny mieść oddzielne 

pomieszczenia do którego krowy nie będą miały dostępu – zapobieganie wyjadaniu paszy.  

głównym celem chowu bydła mięsnego jest pozyskanie zdrowych cieląt przeznaczonych do 

opasu. W opasie zwierząt wyróżniamy trzy różne systemy opasu bydła: intensywny, 

półintensywny oraz ekstensywny.  

 

 

 



Opas intensywny 

Celem tego systemu jest uzyskanie najwyższej wagi w krótkim czasie. Podczas opasu 

intensywnego zwierzęta nie korzystają z wybiegów, cały czas przebywają zamknięte w 

budynkach inwentarskich. Dawka pokarmowa podczas opasu intensywnego opiera się 

głównie o pasze zawierające duże ilości energii oraz pasze treściwe.  Zaleca się przeznaczać 

do opasu intensywnego młode, dobrze odchowane buhajki o masie około 120-150 kg. W 

żywieniu intensywnym opasów z pasz objętościowych stosuje się głównie kiszonkę z 

kukurydzy oraz w mniejszej ilości w celach dietetycznych siano. Pasze treściwe zazwyczaj 

stanowią udział w wysokości 50% suchej masy dawki pokarmowej, jednak w pierwszym 

okresie nie powinno się zadawać mniej jak 2kg paszy treściwej na sztukę. W tym systemie 

opasu dobowe przyrosty masy ciała są bardzo wysokie i powinny przekraczać 1000 g. 

Zwierzęta najczęściej opasa się do wagi 600 kg, którą powinny uzyskać w wieku około 15 

miesięcy. Tusze młodych zwierząt żywione intensywnie charakteryzują się bardzo dobrym 

umięśnieniem i niskim stopniem otłuszczenia. Do wad tego systemu użytkowania bydła 

należy zaliczyć znaczny jego koszt, głównie spowodowany wysokimi cenami pasz 

treściwych.  

 

Opas półintensywny 

Najpopularniejszy sposób opasu w Polsce. Ma on charakter dwuetapowy i 

przeznaczony jest dla gospodarstw dysponującymi dużym areałem łąk i pastwisk. W systemie 

tym opas trwa do masy buhajków 550-670 kg i wieku około 20-24 miesięcy. W pierwszym 

etapie, młode półroczne zwierzęta utrzymywane są na pastwisku gdzie żywią się świeżą 

zielonką. Okres wypasu jest swego rodzaju okresem przygotowawczym do właściwego 

opasu., dzięki którem buhajki mają dobrze rozwinięty przewód pokarmowy przystosowany 

już do pobierania większych ilości paszy. Gdy kończy się sezon pastwiskowy, zwierzęta 

przenosi się do budynków gdzie rozpoczyna się drugi etap opasu półintensywnego. Etap tan 

charakteryzuje się typowymi zasadami dla opasu intensywnego. w tym momencie ma miejsce 

wykorzystanie tzw. kompensacji wzrostu. Zjawisko to ma miejsce gdy zastosujemy 

intensywne żywienie dla trochę niedożywionego bydła po sezonie pastwiskowym. Zjawisko 

to pozwala na uzyskanie przyrostów dziennych sięgających nawet 1500 g/dzień. Tusze 

pochodzące od zwierząt utrzymywanych w tym systemie charakteryzują się dobrym 

umięśnieniem oraz umiarkowanym otłuszczeniem.  

 

Opas ekstensywny 

Ekstensywny system opasu bydła bazuje na tanim, oszczędnym żywieniu, przede 

wszystkim pasz gospodarskich. Opas ten opiera się na dwóch sezonach pastwiskowych, więc 

polecany jest dla gospodarstw posiadających w swoim areale głównie niezbyt dobre użytki 

zielone. Przyrosty podczas tego opasu przekraczają 500-600 g/dobę. Po zakończeniu 

pierwszego okresu wypasu młode zwierzęta przenoszone są do budynków inwentarskich, 

gdzie żywione są głównie paszami objętościowymi, np. siano, kiszonki z traw. W drugim 

okresie pastwiskowym starsze zwierzęta z dobrze rozwiniętym przewodem pokarmowym, 

lepiej wykorzystują zielonkę pastwiska, w związku z czym przyrosty mogą sięgać 700 

g/dobę. Pod koniec opasu stosuje się tzw. szybki opas przed sprzedażą (ok. 2 miesięcy). 

Okres ten  pozwala zwiększyć masę zwierząt oraz poprawić umięśnienie. Waga 

sprzedawanych buhajków to około 400-500 kg, a tusze pochodzące od tych zwierząt cechują 

się najsłabszym umięśnieniem oraz największym otłuszczeniem w porównaniu do zwierząt 

opasanych w systemie intensywnym czy półintensywnym.  

 

 

 



Tabela 3. Przykładowa dawka pokarmowa dla opasów mięsnych o masie 150-200 kg i przyrostach 

dobowych 800 i 1200 g 

Źródło: www.zootechnik.com 

 

Tabela 4. Przykładowa dawka pokarmowa dla opasów mięsnych o masie 250-600 kg i przyrostach 

dobowych 800 i 1200 g 

Pasza (kg) 
250-300 350-400 450-500 550-600 

800 1600 800 1600 800 1600 800 1600 

Lizawka solna i dodatki 

mineralne 
+ + + + + + + + 

Kiszona z kukurydzy 35% 

s.m. 
11 15,6 12 18 13 18 17 22 

Słoma jęczmienna 1,4 - 2,5 0,9 3,1 - 3,3 2,1 

Śruta rzepakowa 4,1 - 1,1 - 1,1 - 0,9 - 

Poekstrakcyjna śruta 

sojowa 
- 1,1 - 1 - 1,1 - 1 

Kreda pastewna 0,05 0,05 0,05 0,1 0,05 0,09 0,04 0,09 

Białko surowe (g) 761,5 1007 828,9 879,3 879,3 1164 936,3 1221,4 

EM (MJ) 61,67 72,79 71,93 79,25 79,25 96,57 93,57 108,26 

Włókno surowe (g) 1413,6 1096 1897,4 1596,2 2192 2204,2 2515 2321,8 

Sucha masa (kg) 6,08 6,51 7,37 8 8,24 9,49 9,62 10,46 

Źródło: www.zootechnik.com 

 

Pasza 

Ilość komponentu w kg 

Przyrosty dobowe 800 g Przyrosty dobowe 1200 g 

Dawka I Dawka II Dawka I Dawka II 

Lizawka solna i dodatki mineralne + + + + 

Siano z koniczyny czerwonej przed 

kwitnięciem 
2,8 - 1,1 - 

Kiszonka z kukurydzy 35% s.m. - 7,5 - 3 

Słoma jęczmienna - - - 0,3 

Śruta pszenna 1,8 0,5 3,3 2,5 

Śruta rzepakowa 0,2 1,1 - - 

Poekstrakcyjna śruta sojowa - - 0,6 0,9 

Kreda pastewna - 0,05 0,07 0,09 

Białko surowe (g) 668,60 667,90 810 798,4 

EM (MJ) 45,17 45,95 54,22 53 

Włókno surowe (g) 813,60 659,40 414,5 438,2 

Sucha masa (kg) 4,15 4,10 4,4 4,35 

http://www.zootechnik.com/
http://www.zootechnik.com/

