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Preliminarz pasz
W gospodarstwach rolnych gdzie wystêpuje produkcja roœlinna i zwierzêca, czynnikiem ³¹cz¹cym te dzia³y s¹ 
pasze. Produkcja pasz powinna byæ oparta o preliminarz, który zapewni potrzebn¹ iloœæ w³aœciwych pasz dla 
wszystkich gatunków zwierz¹t znajduj¹cych siê w gospodarstwie w ró¿nych okresach roku, a jednoczeœnie 
harmonijnie po³¹czy produkcjê roœlinn¹ i zwierzêca. Źle zaplanowany preliminarz mo¿e spowodowaæ sezonowy 
nadmiar lub niedobór pasz.

dr in¿. Bronis³aw ¯elanis 
WMODR  

 W gospodarstwie rolnym pasze 
produkowane s¹ na gruntach ornych 
(roœliny pastewne na bezpoœrednie 
skarmianie i na zakiszenie, a tak¿e 
zbo¿a i roœliny str¹czkowe) oraz na 
trwa³ych u¿ytkach zielonych (zielonka, 
siano i sianokiszonka). Zawsze istnieje 
mo¿liwoœæ dokupienia pasz, zw³aszcza 
koncentratów bia³kowych, mieszanek 
mineralnych i innych dodatków paszo-
wych.
 Obsada zwierz¹t nie powinna prze-
kraczaæ maksymalnej iloœci pasz objê-
toœciowych, zbó¿ i str¹czkowych, jakie 
mo¿emy wyprodukowaæ w gospodar-
stwie. Brakuj¹ce pasze mo¿emy doku-
piæ, ale powinny to byæ tylko pasze, 
których nie mo¿emy wytworzyæ w go-
spodarstwie.
 Preliminarz sporz¹dzamy na ca³y 
okres roku gospodarczego, z tym, ¿e 
rok dzielimy na dwa okresy ¿ywienio-
we, które w naszych warunkach wyno-
sz¹: okres letni – 165 dni oraz okres zi- 
mowy  – 200 dni. Do najwa¿niejszy ele-
mentów, które powinniœmy uwzglêdniæ 
(tzn. obliczyæ) w preliminarzu zalicza-
my:
 zapotrzebowanie ca³oroczne dla 

wszystkich zwierz¹t na paszê,  
z uwzglêdnieniem okresu letniego  
i zimowego,

 wielkoœæ produkcji pasz w gospo-
darstwie,

 bilans paszowy, tj. porównanie pro-
dukcji pasz z zapotrzebowaniem 
dla zwierz¹t,

 zaplanowanie na podstawie wnio-
sków z bilansu paszowego w³aœci-
wych rozmiarów produkcji zwie-
rzêcej oraz pasz.

Zapotrzebowanie na pasze
 Do obliczenia zapotrzebowania na 
paszê powinniœmy sporz¹dziæ ca³orocz-
ny obrót stada byd³a miêsnego, znaæ 
plan pokryæ oraz stany œrednioroczne 
poszczególnych grup zwierz¹t w okre-
sie letnim i zimowym. Zapotrzebowa-

nie obliczamy na dwa sposoby. 
 Znaj¹c roczne zapotrzebowanie  
1 krowy miêsnej na poszczególne pa-
sze, obliczamy potrzebne iloœci pasz dla 
wszystkich krów. Podobnie obliczamy 
zapotrzebowanie na pasze dla pozo-
sta³ych grup produkcyjnych zwierz¹t 
(cielêta, byd³o opasowe, m³odzie¿ ho-
dowlana). Sposób ten jest prosty, ale te¿ 
ma³o dok³adny. 
 Drugi sposób obliczenia zapotrze-
bowania jest bardzo pracoch³onny oraz 
dok³adniejszy, pozwala te¿ na wypra-
cowanie w³asnych normatywów dla 
wybranego gospodarstwa. Za punkt 
wyjœcia bierzemy œredni¹ dawkê po-
karmow¹ obliczan¹ osobno dla ka¿dej 
grupy produkcyjnej (krowy, cielêta, 
by³o opasowe, m³odzie¿ hodowlana) 
na okres ¿ywienia zimowego i letnie-
go. Znaj¹c dawki pokarmowe i œredni¹ 
iloœæ zwierz¹t w grupie produkcyjnej 
obliczamy iloœæ pasz potrzebnych na 
ca³y rok. Czasem stosuje siê oblicza-
nie zapotrzebowanie ³¹czne dla matki 
mamki z cielêciem (cielê przy matce od 
urodzenia do odsadzenia). 
Dawki pokarmowe ustalone (i spraw-
dzone) dla danego gospodarstwa mo¿-
na stosowaæ przez wiele lat o ile system 
¿ywienia nie ulegnie zmianie.

Wielkoœæ produkcji pasz
 Obliczenie iloœci produkowanych 
pasz wymaga znajomoœci struktury 
u¿ytków rolnych, planu zasiewów oraz 
œrednich (z trzech ostatnich lat) plonów 
uprawianych roœlin. Znaj¹c przyjête plo-
ny oraz zapotrzebowanie na pasze, po 
uwzglêdnieniu strat i ubytków w czasie 
konserwowania oraz przechowywania 
pasz, a tak¿e niezbêdn¹ rezerwê – je-
steœmy w stanie obliczyæ powierzchniê 
uprawy niezbêdnych roœlin pastewnych 
lub trwa³ych u¿ytków zielonych.
 Po zakoñczeniu zbioru pasz objê-
toœciowych, które mog¹ byæ zmagazy-
nowane w stodo³ach, stogach, silosach  
i pryzmach - wymagana jest ich inwen-

taryzacja. Przy dokonaniu pomiarów 
posiadanych pasz i przeliczeniu ich ob-
jêtoœci (m3) na jednostki masy stosujemy 
odpowiednie wskaźniki. Po dokonaniu 
obliczeñ znamy ju¿ iloœæ pasz, jakimi 
bêdzie dysponowa³o gospodarstwo
 W gospodarstwie A i B do oblicze-
nia przyjêto nastêpuj¹c¹ wysokoœæ plo-
nów (q/ha): ³¹ka koœna – 300, pastwi-
sko – 300, koniczyna bia³a z trawami 
– 350, siano ³¹kowe – 60, kukurydza 
na kiszonkê – 370, zbo¿owe na ziarno 
(pszen¿yto, pszenica) 35 – 40, mieszan-
ka zbo¿owo str¹czkowa (pszenica jara 
70%, groch 30%) - 32

Bilans pasz
 Dla porównanie wyprodukowanych 
i przeznaczonych na pasze roœlin z za-
potrzebowaniem wszystkich zwierz¹t 
na paszê sporz¹dzamy bilans. Z zesta-
wienia wynika czy jest niedobór czy 
te¿ nadmiar pasz w okresie ¿ywienia 
zimowego i letniego. W bilansie na-
le¿y uwzglêdniæ rezerwy pasz, które 
powinny wynosiæ: 5% dla pasz treœci-
wych, 10% dla objêtoœciowych suchych 
(siano, s³oma) oraz 20% dla pasz objê-
toœciowych soczystych (zielonki, siano-
kiszonki, kiszonki) – w stosunku do 
zapotrzebowania dla wszystkich zwie-
rz¹t. Posiadanie rezerwy ma ogromne 
znaczenia dla planowanej produkcji 
zwierzêcej, poniewa¿ eliminuje waha-
nia w produkcji pasz. Na podstawie 
preliminarza pasz mo¿na wnioskowaæ 
czy produkcja roœlinna i zwierzêca s¹ 
w³aœciwie rozplanowane i ukierunko-
wane.
 Przedstawione w tabeli 1 zapotrze-
bowania pasz jest przyk³adowym ob-
liczeniem wykonanym na podstawie 
dwóch gospodarstw rolnych. Jest ono 
typowe dla gospodarstw, które odcho-
wuj¹ i sprzedaj¹ odsadki po zakoñcze-
niu sezonu pastwiskowego. Nie mo¿-
na przedstawionego zapotrzebowania 
bezkrytycznie naœladowaæ, poniewa¿ 
ka¿de gospodarstwo ma inne warun-
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ki glebowe i produkuje pasze o ró¿nej 
wartoœci. 
 Je¿eli w gospodarstwie prowadzo-
ny jest opas byd³a miêsnego do œredniej 
(450 kg) lub ciê¿kiej wagi (600 i wiêcej 
kg) to mo¿emy stosowaæ ró¿ne systemy 
¿ywienia byd³a miêsnego. W zale¿no-

œci od tego jaki ma byæ efekt koñco-
wy opasu pod uwagê bierzemy jakoœæ 
„wsadu” przy rozpoczêciu opasu, który 
jest okreœlany m.in. przez rasê, p³eæ, 
wiek zwierzêcia w jakim rozpoczniemy 
opas, kondycjê oraz system utrzyma-
nia. Wraz ze wzrostem intensywnoœci 

opasu wzrasta zapotrzebowanie na 
pasze objêtoœciowe wysokoenergetycz-
ne oraz koncentraty wysokobia³kowe. 
W tej sytuacji preliminarz bêdzie kil-
kucz³onowy, bardziej skomplikowany, 
uwzglêdniaj¹cy ¿ywienie ró¿nych grup 
opasanych zwierz¹t.

Tabela. Przyk³adowe zapotrzebowanie na pasze oraz przewidywana powierzchnia paszowa dla krowy mamki z cielêciem 
          rasy miêsnej œredniego kalibru (ok. 550 kg) w 2 ró¿nych typach gospodarstw produkuj¹cych ¿ywiec wo³owy  
           w cyklu zamkniêtym (wycielenia od lutego do maja). Kompleks glebowy (produkcja pasz) - ¿ytni œredni.

Typ  
gospodarstwa

System 
 utrzymania 

zwierz¹t
Pasze

Zapotrzebowanie paszy

Powierzchnia  
paszowa (ha)

dziennie (kg)
rocznie  

z rezerw¹ (q)okres zimy  
200 dni

okres letni
165dni

Miêsno-mleczne 
lub miêsne

Wolno-stano-
-wiskowy
œcio³owy

Sianokiszonka z trawy ³¹kowej 
(30-35 % s. m.) 15 - 36 0,168

Kiszonka z kukurydzy
 (28-30 % s. m.) 17 - 40,8 0,143

Siano ³¹kowe 3 6,6 0,110

Zielonka pastwiskowa - 40 79 0,263

Zielonka z koniczyny bia³ej z 
trawami - 30 59 0,169

S³oma pastewna 2 2 8 0,229

Treœciwe zbo¿owe 0,5 0,75 2,35

Koncentrat  
wysokobia³kowy 1,2 - 1,6 zakup

S³oma œcio³owa 3 - 6,6 0,19

Powierzchnia  uprawna (paszowa) 1,272

w tym: trwa³e u¿ytki zielone 0,541

% udzia³ trwa³ych u¿ytków zielonych w strukturze powierzchni paszowej 42,5

Gospodarstwo A

Typ 
gospodarstwa

System  
utrzymania 

zwierz¹t
Pasze

Zapotrzebowanie paszy

Powierzchnia 
paszowa (ha)

dziennie (kg)
rocznie  

z rezerw¹ (q)okres zimy 
200 dni

okres letni
165dni

Miêsno mleczne 
lub miêsne

Wolno-stano-
wiskowy
œcio³owy

Sianokiszonka z trawy ³¹kowej 
(30-35 % s. m.) 15 - 36 0,168

Kiszonka z kukurydzy
 (28-30 % s. m.) 17 - 41 0,144

Siano ³¹kowe 3 6 0,110

Zielonka pastwiskowa - 75 148 0,493

S³oma pastewna 2 2 8 0,229

Treœciwe zbo¿owo-str¹czkowe 1,2 0,75 3,82

S³oma œcio³owa 3 - 6,6 0,170

Powierzchnia  uprawna (paszowa) 1,326

w tym: trwa³e u¿ytki zielone 0,796

% udzia³ trwa³ych u¿ytków zielonych w strukturze powierzchni paszowej 60,0

Gospodarstwo B

Źród³o: K. Bilik, ¯ywienie i baza paszowa dla byd³a miêsnego, CDR O/Radom, 2008

W gospodarstwie A i B do obliczenia przyjêto nastêpuj¹c¹ wysokoœæ plonów (q/ha): ³¹ka koœna – 300, pastwisko – 300, koniczyna bia³a z 
trawami – 350, siano ³¹kowe – 60, kukurydza na kiszonkê – 370,  zbo¿owe na ziarno, (pszen¿yto, pszenica) 35 – 40, mieszanka zbo¿owo 
str¹czkowa (pszenica jara 70 %, groch 30 %) - 32


