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Przepisy 
Zgodniezprzepisamiart.2ust.1lit.custawyzdnia29czerwca2007rokuo
organizacjihodowliirozrodziezwierzątgospodarskichdotegorodzajuzwierzątzaliczono
trzygatunkijeleniowatychwystępującychtakżedzikowPolsce.Sątojeleńszlachetny
(Cervuselaphus),jeleńsika(Cervusnippon)orazdaniel(Damadama)utrzymywanew
celupozyskaniamięsalubskór.Tylkotetrzygatunkisądopuszczonedoutrzymywaniaw
warunkachhodowlifermowej,natakichsamychzasadachjakpozostałegatunkizwierząt
gospodarskich. 

Podziałprzeżuwaczy 
Tradycyjnypodziałprzeżuwaczypodwzględemprzystosowańżywieniowych
wyróżniatrzypodstawowegrupy. 

Przeżuwacze: 
● browsers
(pędożercy) 
● grazers
(trawożercy) 
● intermediatefeeders
(typpośredni) 

(Hofmann1983) 

HodowlanejeleniowatewPolscenależą,podwzględemwymagańżywieniowych,do
grupyprzeżuwaczytypupośredniego,tj.przystosowanychdopobieraniabardzo
zróżnicowanegopokarmu,oznacznejnierazzawartościwłókna.Budowaprzedżołądków,a
wszczególnościdośćznacznapojemnośćżwaczaiczepca(ujeleniastanowiąoneponad
80%masytkanekżołądka)o`razspecyficznyskładmikroorganizmówżwaczaioptymalne
dlaenzymówcelulolitycznychpH(wynosząceokoło7)pozwalanadwukrotnie
skuteczniejszyrozkładcelulozyniżmatomiejscenp.usarnynależącejdoprzeżuwaczy
typu„browsers”tj.selektywnychpędożerców.Danielewykazująnatomiastpośrednią,
pomiędzyjeleniemasarną,zdolnośćdotrawieniawłókna.Sarnacharakteryzujesię
znaczniemniejsząpojemnościążołądka,szybszymprzepływempokarmuprzezprzewód
pokarmowy,cozmuszajądoczęstszegopobieraniastosunkowoniewielkichilościpaszo
wysokiejjakościiwzględnieniskiejzawartościwłókna.Znaczniewyższajestnatomiastu
sarnyniżujelenizdolnośćrozkładaniaskrobi.Typowitrawożercy,doktórychnależyna
przykładbydło,przystosowanisąnatomiastdostosunkoworzadkiego(2–3krotniewciągu
doby)pobieraniadużychilościpokarmówwłóknistych,wymagającychpowolnegotrawienia
wpojemnymukładziepokarmowym.Porównującjeleniowatedotypowychzwierząt
gospodarskichmożnastwierdzić,iżpodwzględemfizjologiitrawieniasąonenajbardziej,
choćniewewszystkichaspektach,zbliżonedoowiec.Potwierdzajątowynikibadań
zmierzającychdoopisaniacharakterystykiprocesówtrawiennychjeleniwolnożyjących,aw
szczególnościoznaczenieproporcjimolowychistężenialotnychkwasówtłuszczowych
(LKT)wżwaczu,którewskazywaćmogąnaznacznyudziałpierwotniakówzrodziny
Ophryoscolecidaewprocesachfermentacyjnych(Miltkoiin.2014).Bardziejszczegółowe
analizyzależnościpomiędzyskłademmikrofaunyżwaczaarodzajempobieranegopokarmu
pozwalająwnioskować,iżdużyudziałorzęskówzrodzajuEpidiniumwskazujena
preferowanieprzezzwierzępokarmubogategowcelulozęazrodzajuEntodinium–
pokarmubogategowskrobię.Wynikibadańprowadzonychnadanielachupolowanychw
PuszczyBolimowskiejwskazujątakżezmiennośćproporcjiudziałuwymienionych
pierwotniakówacozatymidzienaichdużązdolnośćdoadaptacjidoróżnychrodzajów


pokarmuwprzypadkuewentualnegobrakupreferowanegoprzeznieżerutrawiastego,bądź
okresowejdostępnościbogategowskrobiępokarmu,np.żołędzi(Obidzińskiiin.2014). 
Powyższeuwarunkowaniawynikającezespecyficznejbudowyprzewodu
pokarmowegojeleniidanielizjednejstronydecydująoichprzydatnościdochowu
fermowego,adrugiejdeterminująsposóbżywieniastosowanynafermachjeleniowatych.
Ogólnązasadą,podobniejakdlainnychprzeżuwaczy,jestunikanienagłychzmianrodzaju
podawanejpaszy,jejwłaściwajakośćorazostrożnedawkowaniepasztreściwych.Jestto
szczególnieistotnezewzględunaograniczonąmożliwośćkontrolowaniarzeczywistejilości
pobieranejpaszyprzezposzczególneosobnikiwstadzie.Tymbardziejnależywięczwracać
uwagęnastarannyiwłaściwydobórwielkościiskładusocjalnegoposzczególnychgrup
technologicznychzwierząt. 
Należyjednakpamiętać,żeliczbafazżerowaniaiprzeżuwaniarejestrowanaudziko
żyjącychjeleniuzależnionajestzarównoodjakościspożywanegopokarmujakidługości
dniaoraztemperatury.Latemfazażerowaniatrwaokoło1,5godzinyimożebyćpowtarzana
6–10razywciągudoby.Zimąokrespojedynczegożerowaniatrwakrócej,awydłużasię
czastrwaniafazyprzeżuwaniazuwaginagorsząjakośćpobieranegopokarmu.U
jeleniowatychwyraźniemanifestowanajesttakżesezonowośćilościpobieranegopokarmu
oraztempametabolizmu.Najbardziejchybawidocznymefektemzjawiskasezonowościjest
rocznycyklnakładaniaizrzucaniaporożaprzezbykiomawianychgatunków.Powiązanie
tegozjawiskazczynnikamifotoperiodycznymiwykazanojużkilkadziesiątlattemu
(Jaczewski1954),chociażnależyjednakzauważyć,żewwypadkusarnyprzebiegcyklu
rozwojuporożaprzebiegawzupełnieinnychterminach,awięcjestzdecydowanieodmienny
niżupozostałychprzedstawicielirodzinyCervidae. 
Ciekawymzjawiskiemsątakżecykliczniezachodzącezmianypojemnościżwacza,
któresązwiązanezarównozporąrokujakistanemfizjologicznymzwierzęcia.Ubyków
jeleniawokresieintensywnegozerowania(wiosna–lato)dochodzionado20litrów,
podczasgdywczasierykowiskazmniejszasięgwałtownieoprawiepołowę.Późnąjesienią
pojemnośćżwaczawzrastaponownieażdo25litrów.Bykiwyczerpanedługim„postem”w
okresierujowymstarająsięwówczasodbudowaćutraconąkondycjęwwarunkachjeszcze
względniedużejdostępnościżeru.Wokresiezimywielkośćtaponowniespada-do15–18
litrów. 
Wprzypadkułańzmianyobjętościżwaczazwiązanesągłówniezciążą,wtym
przedewszystkimpotrzebąwłaściwegoumiejscowieniapowiększającegoszybkoswą
wielkośćpłodu.Podkoniecciążywielkośćżwaczaspadawięcookoło30%.Wkrótkim
czasiepoporodziepowracajednakdostanunormalnego(Bobekiin.1992). 
Wefekcieniższegospożyciapaszzimąniżlatemspadateżtempouzyskiwanych
przyrostówmasyciała.Podłożefizjologicznetegozjawiskaniejestdokońcawyjaśnione,ale
nieulegawątpliwości,iżmaonozwiązekzdługościądnia.Wnaszychwarunkach
klimatycznychprzekładasiętonaznaczniemniejsządostępnośćżeruorazniskie
temperaturypowietrzapowiązanezinnyminiekorzystnymi,zpunktuwidzeniabilansu
energetycznegozwierzęcia,zjawiskamiatmosferycznymi.Pośrednimdowodemnaistnienie
takiegopowiązaniajestm.in.znaczniemniejszenasileniezjawiskasezonowościutych
gatunkównależącychdorodzinyjeleniowatych,którewystępująwstrefieklimatu
tropikalnego,gdzienieobserwujesięwyraźnychwahańwarunkówpogodowychoraz
sezonowychróżnicwdostępnościpokarmu.Ewentualnespadkiilościpobieranychpasz
przypisujesięraczejwpływowiwysokichtemperatur. 


Coprawdazimowyspadek,bądźwręczcałkowitezahamowanie,tempaprzyrostów
jestkompensowanyszybkimiprzyrostamiwiosną,alemożliwejesttowyłączniepod
warunkiemzapewnienianajwyższejjakościpasz. 
Prowadzonebyłydoświadczenianadwyeliminowaniembądźograniczeniemnegatywnych
skutkówzimowegozahamowaniawzrostuucielątpoprzezdoświetlaniepomieszczeń,w
którychbyłyutrzymywane.Dotychczasowewynikibadańprowadzonychwkrajusą
niejednoznaczne,gdyżprzyuzyskaniupozytywnychefektówzimąpojawiałosię
równocześnieobniżenietempaprzyrostówwiosnąnastępnegoroku(Dmuchowski2004).
Osłabiałotowięcefektoczekiwanejkompensacjiwzrostu. 
Zjawiskosezonowościmadużeznaczeniewpraktycznymżywieniujeleniowatych
utrzymywanychnafermach.Należybowiempamiętać,iżbłędyczyzaniedbaniapopełnione
wtrakciesezonupastwiskowegoniebędąmożliwedozrekompensowaniazimą.Stąd
kluczowymzagadnieniemjestwłaściwaeksploatacjapastwisk. 
Obecnystantechnologiistosowanejwpolskiejfermowejhodowlijeleniowatych
przewidujeutrzymywaniezwierzątprzezcałyroknaotwartejprzestrzeni.Wiążesięto
oczywiściezeznacznymistratamienergiizużywanejprzezzwierzęnapodtrzymaniena
odpowiednimpoziomiefunkcjiżyciowych,wtymprzedewszystkimutrzymaniestabilnej
temperaturyciała.Mimo,iżorganizmwznacznymstopniumodyfikujetemposwojego
metabolizmuaczęstotliwośćtętnamożezimąspadaćnawetopołowę(Walteriin.2004)nie
zapobiegatowystępowaniuokresowoujemnegobilansuenergetycznegoorganizmu.W
przypadkukrótkotrwałychokresówwyjątkowoniesprzyjającychwarunkówatmosferycznych
deficyttenmożebyćpokrywanypoprzezuruchamianierezerwtłuszczu.Niesąonejednak
zbytduże,szczególniewwypadkubykówwyczerpanychokresemgodowym,czyteż
najmłodszychinajsłabszychosobnikówwstadzie,czylicieląt.Dłuższeokresydeficytu
energetycznegoskutkująwięcuruchamianiemrezerwzawartychwbiałkachmięśnii
ogólnymspadkiemkondycji.Dalsząkonsekwencjątakiegostanurzeczyjestspadekogólnej
odpornościorganizmu,wtymnapasożytyichorobyzakaźne. 
Organizujączimoweżywieniezwierzątnafermienależytakżebraćpoduwagę
znaczniewiększąniżutypowychzwierzątgospodarskichpodatnośćjeleniowatychnastres
związanyzarównozobecnościąobsługijakistrukturąsocjalnąstada.Czynnikite,przy
niewłaściwieopracowanejtechnologiizadawaniapaszmogąmiećznacznywpływnaich
pobieranieiwykorzystywanie.Wynikastądwniosekpraktyczny,żepaszeobjętościowe
powinnybyćdostępneadlibitumtak,abywszystkieosobnikiwdanejgrupietechnologicznej
miałyjednakowąmożliwośćdostępudopaszy,niezależnieodporydniaczyswojejpozycjiw
hierarchiistada. 
Ważnajestkonstrukcjapaśników,doktórychzadawanesąpasze–powinnyzjednejstrony
zapewniaćłatwydostęp(zwierzętaniepowinnybyćzmuszonedowyszarpywaniasianaczy
sianokiszonkizsilniesprasowanychbel),adrugiejzabezpieczaćprzednadmiernymi
stratamiwynikającymizrozwlekaniaizadeptywaniapaszy. 
Podobnie,zadawaniepasztreściwychpowinnoodbywaćsięwtakisposób,aby
wszystkieosobnikimiałyzbliżoneszansejejpobrania.Jednymzesposobówjest
rozmieszczanieposzczególnychporcjipaszywpewnymoddaleniuodsiebie,takaby
zwierzętaniemogłysobiewzajemnieprzeszkadzaćwżerowaniu.Matomiejsceszczególnie
wgrupachzłożonychzbyków,gdziemamydoczynieniazestałymbudowaniemstruktury
hierarchicznej.Porazkolejnynależywięcpodkreślićwagęsystematycznejobserwacji
zachowaniasięzwierząt,eliminowaniaosobnikówszczególnieagresywnychbądź
nadmierniepłochliwychorazunikanietworzeniagrupozbytzróżnicowanymskładzie
socjalnym.Obserwacjezachowańcielątdanieliprzetrzymywanychzimąwpomieszczeniach


wskazują,żeutakmłodychosobnikówniewystępujejeszczeagresjautrudniającainnym
osobnikomswobodnydostępdokorytzpaszą(Janiszewskiiin.2013). 
5.1.Potrzebyżywieniowejeleniowatych 
Ustalenieteoretycznychpotrzebżywieniowychjeleniowatychutrzymywanychna
fermieopierasięnazasadachpowszechniestosowanychwpraktycezootechnicznej
(określeniepotrzebbytowychiprodukcyjnych).Należyjednakbraćpoduwagęfakt,że
rzeczywistepotrzeby,szczególniewokresiezimowym,mogąwznacznymstopniuróżnićsię
odwartościwyliczonychteoretycznie.Składająsięnatoconajmniejtrzyistotne
zagadnienia: 
-zuwaginautrzymywaniezwierzątpodgołymniebemzmiennewarunkiatmosferyczne
majądecydującywpływnailośćenergiizużywanejnapotrzebybytowezwierzęcia.Należy
przytymuwzględniaćnietylkotemperaturęotoczenia,aletakżeiekspozycjękwatery,t.j.
istnieniebądźbrakosłonchroniącychprzedpodmuchamiwiatruorazopadami; 
-stosowaniesystemuzadawaniapasztreściwychbezpośrednionaziemięlubdo
prowizorycznychkorytustawionychnakwaterachmożewiązaćsięzdośćdużymistratami
dochodzącyminawetdo30%.Stratytewynikajązrozsypywaniapasz,częściowego
wdeptywaniajejwpodłoże,awiążąsięgłównieznerwowymzachowaniemsięzwierząt
odczuwającychsilnapresjęinnychosobnikówkonkurującychodostępdopaszy; 
-zwierzętautrzymywanepozabudynkamiwykazująwiększąaktywnośćruchową,
szczególnie,gdyprzebywająwlicznychgrupachozłożonymskładziesocjalnym. 
Uwzględniającpowyższeczynnikinależyliczyćsięzkoniecznościąmodyfikacjiinplus
teoretyczniewyliczonychpotrzebpokarmowych(głównieenergetycznych).Kolejnyraz
należypodkreślićwagęstałej,uważnejobserwacjiprzezhodowcęstanuzwierząt,ich
zachowaniaiwłaściwego,elastycznegoreagowanianazaistniałeproblemy. 
Zapotrzebowaniebytowejelenilatemoznaczonewwarunkachlaboratoryjnych
wynosiod0,33do0,40MJ/Kg0,75,wokresiezimowymmożewzrastaćdo0,75MJ/Kg0,75 w
zależnościodwarunkówpogodowych.Łącznezapotrzebowaniewzrastawzależnościod
rodzajurealizowanejprodukcji.Ciążapowodujewzrostzapotrzebowanianaenergienana
poziomie2–5MJ/dzieńaprodukcjamlekazwiększatozapotrzebowanienawetdo17MJ/
dzień.Wefekciepotrzebyenergetycznejałowejłanisądwukrotnieniższeniżłani
prowadzącejcielaka(Adamiin.1991). 


















Wykorzystującwynikibadań(Drew1992)określonośredniedzienne
zapotrzebowaniejeleninaenergięmetaboliczną(wMJ)przedstawiasięjakpodanowtabeli 

Średniedobowezapotrzebowaniejeleninaenergięmetaboliczną[MJ] 
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Zapotrzebowanieposzczególnychzwierzątmożesięoczywiścieznacznieróżnicod
wartościpodanychwpowyższejtabeli.Wprzypadkubykówwdużejmierzezależytoodich
wieku.Wyraźneróżnicesezonowełatwowytłumaczyćaktualnymstanemfizjologicznymłań,
aszczególnieważnejestzabezpieczenieodpowiedniegopoziomużywieniałankarmiących.
Wdecydującymstopniuprzyrostymasyciałacielątkarmionychprzezłaniezależyprzede
wszystkimodichmlecznościmatek. 
Wprzypadkubyków,wiosennewysokiezapotrzebowanienaenergięmam.in.związekz
odbudowąkondycjipogorszonejwczasierykowiskaorazzimy,atakżezprocesembudowy
poroża.Coprawda,bezpośrednienakładyenergetycznenawzrostporożaniesąbardzo
wysokie–wynosząokoło0,5–1MJ/dziennie,toniewątpliwieprocestenstanowidodatkowe
obciążeniedlaorganizmu.Każdedodatkowe10kgmasyciałabykaprzedrozpoczęciem
rykowiskaprzekładasięnaprzyrostmasyporożao0,12kg(Hudson1997).Wysokie
zapotrzebowanienaenergięlatemwiążesięzgromadzeniemzapasówtłuszczu
niezbędnegodoprzetrwaniaokresurykowiska,kiedysamcejeleniaprawiecałkowicie
zaprzestajążerowania.Należypamiętać,żerozpłodnikiwchodzącewokresrozroduw
słabejkondycjiwykazująniższąjakośćnasienia. 
Zimowyspadekzapotrzebowanianaenergięucielątwynikanatomiastz
opisywanegowyżejzjawiskasezonowościobjawiającejsięwyraźnymzahamowaniem
przyrostówmasyciaławtymokresie. 
Powyższedaneopracowanebyłydlajelenizachodnioeuropejskichomasienieco
niższejwporównaniudozwierzątwystępującychwnaszejczęścikontynentu.Wzwiązkuz
tym,wnaszychwarunkachcelowewydajesięprzyjęciewielkościniecowyższychtj.
powiększonychookoło20%.Zapotrzebowaniedanielinaenergięmetabolicznąmożna
oszacowaćnapoziomiemniejwięcejpołowyzapotrzebowaniajeleni. 
Zapotrzebowanienabiałkorównieżuzależnionejestodpłci,stanufizjologicznego,
tempawzrostu,itp.Zauważasiętutajrównieżsezonowezmianywwielkości
zapotrzebowania.Zestosunkowonielicznychpublikacjidotyczącychtegoproblemu(Adam


1991)możnawnioskować,opożądanejkoncentracjabiałkasurowegow1kgsuchejmasy
paszpodawanychjeleniom(g/gSM)–tabela. 

Koncentracjabiałkasurowegowkgsuchejmasypaszpodawanychjeleniom 
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Hodowcybrytyjscywskazują,iżpoziombiałkasurowegowsuchejmasiepowinien
byćwyższywpierwszymrokużyciaiwynosićokoło16%.Pozostałegrupyzwierzątmajątak
wysokiezapotrzebowaniejedyniewiosnąilatem,natomiastwokresiejesienno–zimowym
spada.Możnajewówczasograniczyćdo8–10%w1kgsuchejmasy.Krajowedane
sugerująstosowaniepaszoniecowiększejzawartościbiałka,tj.14,5%latemi12%zimą
(DymnickaiŁozicki2012). 
Niewieledanychwliteraturzeprzedmiotuodnosisiędozapotrzebowania
jeleniowatychnawłóknosurowe.Przezanalogiędostwierdzonychpotrzebuowiecibydła
możnaprzyjąć,żeminimalnazawartośćwłóknapowinnawynosićod13do15%suchej
masy(PulmaniHughes1986). 
Precyzyjneoszacowaniefaktycznychpotrzebjeleniidanieliwzakresiedodatków
mineralnychwymagastałegoprowadzeniamonitoringuzawartościposzczególnych
pierwiastkówwpaszy,glebieorazwtkankachubitychzwierząt(szczególniewwątrobie).W
warunkachmałychiśrednichfermjesttozadanietrudneikosztowne.Tymwiększe
znaczeniemadziałanieprofilaktyczne,gdyżwwieluregionachkrajumogąwystępować
niedoborytychpierwiastkówwglebie,awkonsekwencjiiwpaszach.Dotychczasowe
obserwacjewskazująnaszczególnieistotneznaczeniemiedzi,selenuikobaltu.Ich
niedoborymogąprowadzićdopoważnychzaburzeń.Znanesąprzypadkilicznychupadków
cielątspowodowanychniedoboremselenu(Bogdaszewski–informacjaustna). 
Szczególnieprecyzyjnedawkowaniedodatkówmineralnychpowinnomiećmiejscew
fermachzainteresowanychuzyskiwaniemwybitnychefektówpodwzględemmasyporoży.W
chwiliobecnejtakikierunekprodukcjizaczynazyskiwaćcorazwiększezainteresowanie
hodowcówzuwaginarosnącypopytnakomercyjneodstrzałybykówoszczególniedużych
porożach(wPolsceniedozwoloneustawowo).Tymczasempotencjalne,genetycznie


uwarunkowanemożliwościbykówsąwdużymstopniuograniczaneprzezniewystarczające
żywienie,szczególniewokresiepoprzedzającymintensywnywzrostporoża.Łącznailość
składnikówmineralnychzużytychdobudowyporożajestzbliżonadoichilościzużywanych
przełanięnaprodukcjęmlekawcałymokresielaktacji(Hyvärineniin.1977).Zpewnością
szczególniewysokiezapotrzebowanienaskładnikimineralnewystępujewokresie
mineralizacjiporoża.Procestenprzebiegatakszybko,żepowodujeokresowydeficyt
związkówmineralnychworganizmie,gdyżbieżącespożyciejestniższeodakumulacjitych
składnikówwporożu.Wefekciedochodzidochwilowegouruchamianiaskładników
mineralnychzawartychwszkielecie,tj.przejściowejosteoporozy.Zjawiskoto,przy
pełnowartościowymżywieniu,jestodwracalne(Baxteriin.1999). 
Wedługdanychzagranicznych(HaighiHudson1993)szacunkoweśredniedzienne
zapotrzebowaniedorosłegojelenianamakro-imikroelementyprzedstawiasięnastępująco: 

Dziennezapotrzebowaniejelenianamakro-imikroelementy 

Makroelementy 

sód


Mikroelementy 


ppm 




0.18 

siarka 

0,15 

wapń 

0.50 

jod 

0.50 

fosfor 

0.30 

żelazo 

50.00 

magnez 

0.15 

molibden 

0.30 

potas 

0.65 

miedź 

15.00 







%suchejmasy 






selen 

0.30 





cynk 

35.00 

mangan 

35.00 

kobalt 

0.15 







7.2.Paszeorazdodatkipaszowestosowanewżywieniujeleniowatych 
Podstawąletniegożywieniafermowychjeleniowatychjestoczywiściedobrejjakości
pastwisko. 
Wwarunkachpolskich,choćzpewnościąistniejątuznaczneróżniceregionalne,
dostępnejestononajczęściejodpoczątkumajadopołowypaździernika.Jelenieidaniele


najlepiejwykorzystująpastwiskointensywnieużytkowane,tj.owydajnościwynoszącej,co
najmniej200kg/haprzyrostudziennegoiwysokościrunido15cm. 
Wceluoptymalnegowykorzystaniapotencjałuwzrostowegozwierzątpastwiskadla
jeleniowatych,podwzględemintensywnościużytkowania,powinnybyćwięceksploatowane
podobniejakpastwiskadlakrówmlecznych. 
Wartośćpokarmowamłodychtrawjestnajwyższa,optymalnajestrównieżichstrawność.
Zapewnieniezwierzętomtakiegopastwiskawymagajednakbardzoprecyzyjnejgospodarki,
wtymczęstychzabiegówpielęgnacyjnych(koszenie,nawożenie).Koniecznajesttakże
odpowiedniowysokaobsadazapewniającaszybkieirównomiernespasanieruniaw
konsekwencjiodpowiednioczęstąrotację.Krajoweprzepisyograniczająmaksymalną
obsadędo7jelenii15danielina1hapastwiska,aletraktowaćtonależyraczejjako
administracyjnąpróbęzabezpieczeniadobrostanuzwierzątprzednadmiernąich
koncentracją(średniezagęszczeniewciąguroku)aniejakouzasadnioneograniczenie
wynikająceztechnologiipratotechnicznej. 
Wpraktyceobsadajeleniwahasięwięcwgranicachod3do10osobnikówna1ha
pastwiska.Wprzypadkudanielijesttonajczęściejod5do20osobn./ha.Intensywna
gospodarkapastwiskowawymagaoczywiścieodpowiedniodużejliczbykwaterwypasowych,
copodnosiznaczniekoszturządzeniaiprowadzeniafermy.Ponadtoniewszystkiegrunty
nadająsiędointensywnegowykorzystywaniapastwiskowegochoćbyzewzględunasilne
skonfigurowanie,niskąjakośćglebczyteżtrudnościzutrzymaniemodpowiedniej
wilgotnościglebywokresachdeficytuopadów.Tymczasemkrajowefermyjeleniowatych
zakładanesączęstonagruntachsłabych,gdyżpowszechnejestprzekonanieoniewielkich
wymaganiachżywieniowychtejgrupyzwierząt. 
Wobecnychwarunkachekonomicznychwewszystkichdziałachrolnictwabardzo
istotnymczynnikiemwpływającymnaopłacalnośćprodukcjisądopłatyobszarowedo
użytkowanychrolniczogruntów.Aktualniedopłatyteprzysługujądopowierzchniużytków
rolnychniezależnieodwolumenuuzyskiwanejzniejprodukcji.Wsytuacji,gdyferma
dysponujeznacznymareałembardziejopłacalnymwariantemmożesięwięcokazaćmniej
intensywneużytkowaniegruntównarzeczuzyskaniawyższejkwotydopłat.Liczyćsię
jednaknależyzgorsząjakościąpastwiskawkonsekwencjiniższychefektówprodukcyjnych.
Decyzjaostopniuintensywnościwykorzystaniagruntów,wtymtakżerodzajuprowadzonych
uprawacozatymidzieintensywnościżywieniawynikaćwięcmusizrachunku
ekonomicznego,główniezrealnieistniejącychmożliwościzbytuzwierzątżywychczyteż
tuszzfermy.Jesttoniezwykleistotnyczynnikgdyżdochwiliobecnejnieudałosię
zorganizowaćsprawnegorynkudziczyznyfermowejacenyskupuoferowaneprzezfirmy
zajmującesięobrotemdziczyznypochodzącejzpolowańsąniskie,zdecydowanieniższeniż
np.cenywołowiny. 
Ponadto,wokresiewycieleń,zprzyczynwyjaśnionychjużpoprzednio,konieczne
jestconajmniej4–5tygodnioweutrzymywaniełańnajednejkwaterzetj.doczasugdy
wszystkieurodzonenatejkwaterzecielętabędąnatylemobilneżepodążązastademna
kolejnąkwaterę.Zmianakwaterytakiejgrupyłańmusibyćprzeprowadzanastopniowoprzez
kilkadniażdomomentu,gdyhodowcajestpewien,żewszystkiezwierzętasąjużnanowej
kwaterze. 
Wprzypadkubykówmożliwejestcoprawdaczęściowewykoszeniezbytdużejdlatej
grupykwatery,gdyżnieistniejeryzykotrafienianaukrytewtrawiecielęta.Należyjednak
zabezpieczyćpokosprzedzanieczyszczaniemodchodamiprzezpasącesięzwierzęta
(możliwezastosowanietymczasowegoogrodzeniaelektrycznegooilezwierzętasądoniego


przyzwyczajone)bądźstosowaćmulczowanieirezygnowaćzezbioru.Sposobyteniedają
sięjednakwykorzystaćwprzypadkustadałańzcielętami. 
Wydłużeniesezonupastwiskowego(wcześniejszerozpoczęciesezonuipóźniejsze
jegozakończenie)możliwejestprzezzastosowaniepoplonówozimychiścierniskowych
uprawianychnaspecjalnieprzeznaczonychdotegocelukwaterach.Wygodnym
rozwiązaniemmożebyćzlokalizowanietakichkwaterwpobliżuodłowni,cowsposób
naturalnypozwalanastopniowe„zwabienie”zwierzątzdalejpołożonychpastwiskjesienią
orazrozpoczęciesezonupastwiskowegowiosną,zanimjeszczezasadniczepastwiskabędą
siędotegonadawały. 
Donajczęściejstosowanychpoplonównależyżytoozimeorazgorczycalubrzepak.
Roślinytesąnajchętniejzgryzaneprzezdzikożyjącejeleniowateżerującenauprawach
polowych.Zasadyuprawypoplonówprzeznaczonychnapaszędlajeleniowatychsątakie
samejakwprzypadkuichuprawynainnecele. 
Innaroślinągodnąpoleceniajestsłonecznikbulwiasty(topinambur).Jesttoroślina
wieloletnia,wnaszychwarunkachklimatycznychrozmnażanawyłączniewegetatywnie(z
bulw). 
Żywieniezimoweopartejestnajczęściejnapaszachobjętościowych(siano,
sianokiszonka)przygotowanychztraworazpaszachtreściwych.Najczęściejstosowanesą
ziarnazbóżpowszechniewykorzystywanychwżywieniuprzeżuwaczytj.owsaijęczmienia.
Wprowadzanieziarnazbóżpowinnoodbywaćsięstopniowo,zpoczątkuwilości0,1kg/1
zwierzędziennieażdouzyskaniazałożonejdawki. 
Stosowaniegranulatówzawierającychmelasępodnosismakowitośćpasz.
Zwiększonepobieraniemożejednakprowadzićdoniekorzystnychkonsekwencjinp.otyłości
byków. 
Cennymuzupełnieniemdawkisąokopowe–szczególnieburakipastewne.Mato
szczególneznaczeniewokresachsilnychmrozów,gdymogąwystąpićproblemyz
dostarczeniemodpowiedniejilościwodydopojeniazwierząt.Bardzopożytecznesątakże
dodatkiinnychpaszsoczystych,np.warzywczyowocówdostępnychokresowojako
nadwyżkirynkowe.Bezwzględnienależyjednakstosowaćsiędoogólnychzasad
korzystaniaztakichpasz–musząbyćzawszedobrejjakości,niespleśniałeczyzmarzniętei
podawanewrozsądnychilościach–bezwprowadzanianagłychzmianwżywieniu. 
Wzoremtechnologiistosowanejjużpowszechniewżywieniubydłamlecznego
możliwejestwykorzystaniesystemuTMR(totalmixration)polegającegonaprzygotowaniu
mieszankizłożonejzkiszonki,pasztreściwychidodatkówmineralnychiwitaminowych.
Mieszankętakąprzygotowujesięwspecjalnychpaszowozachwyposażonychwnoże
skrawające.Tanowoczesnatechnologiaumożliwiadokładnezbilansowaniewartościpasz
podwzględemzawartościenergii,białkaiwłókna.OptymalnyskładmieszankiTMR
podawanejjeleniowatympowinienpozwalaćnauzyskanienastępującychwskaźników:
zawartośćsuchejmasy–od50do70%,koncentracjaenergii–od2,3do2,6MJ/kg,
zawartośćbiałka–13%s.m.,włókno–od18do22%s.m.Stopieńrozdrobnienia
składnikówmieszankipowinienbyćumiarkowany,takabycząstkipaszodługościpowyżej4
cmstanowiły15do20%suchejmasyTMR(DymnickaiŁozicki2012).Uzyskaniewłaściwej
strukturyfizycznejTMRkorzystniewpływanamotorykężwaczaawkonsekwencjipoprawia
wykorzystaniepaszy(Mikołajczakiin.2004). 
Należyjednakpamiętać,żezastosowanietegosystemużywieniawymaga
kompleksowegoprzygotowaniafermypodwzględemorganizacyjnymitechnicznym.Zuwagi
nawysokiekosztyztymzwiązanekarmieniemieszankąTMRzpaszowozupowinno
odbywaćsięnaprzystosowanychdotegocelukorytachlubwręczwkorytarzachpaszowych


umiejscowionychwwiatachlubbudynkach,abyuniknąćnadmiernychstratorazułatwiać
usuwanieniedojadów,któreniepowinnyzalegaćwkorytach.Zdrugiejjednakstronysystem
tenpozwalawwiększymstopniukontrolowaćspożyciepaszy. 
Niezbędnejestuzupełnianiedawkipokarmowejpreparatamimineralnymi–
najwygodniejszewużyciusąlizawkiumieszczanewwiaderkachlubmiskachudostępniane
zwierzętombezograniczeń.Nakrajowymrynkuniesąnaraziedostępnespecjalistyczne
preparatymineralno–witaminowededykowanejeleniowatymstądkoniecznejest
korzystaniezpreparatówprodukowanychdlabydła.Większośćlizawekzawieramelasę
stosowanązarównojakolepiszczejakidodateksmakowy.Ztegowzględuwielkośćoraz
liczbapojemnikówzlizawkąpowinnabyćdopasowanadoliczebnościkonkretnegostada
gdyżzbytdużeporcjepowodujądługiepozostawanielizawkinakwaterze.Prowadzitodo
gromadzeniasięwpojemnikachwodyopadowejawkonsekwencjipogorszeniajakości
lizawki. 
Godnympoleceniadodatkiempaszowympozwalającymzarównonauzupełnienie
dietywniezbędneskładnikijakipozwalającymzwierzętomnarealizowanienaturalnychdla
gatunkuprzyzwyczajeńsągałęziedrzewliściastychiiglastychudostępnianewformie
luźnychstertwykładanychnaposzczególnychkwaterach.Gałęziesąogryzanezkoryiliści
wciągucałegoroku,choćnajwiększezainteresowaniewzbudzająoczywiściewokresie
zimowymiwczesnowiosennym.Zgatunkówliściastychchętnieogryzanezkorysątopole,
wierzby,wszelkiedrzewaowocowe,bzyidęby.Zgatunkówiglastychzwierzętanajchętniej
żerująnagałęziachsosnowych,świerkniejestnatomiastpobieranyzbytchętnie. 
Ponadtobykibardzochętniekorzystająztakich„karmików”dowycieraniaporoża,co
ograniczapresjęwywieranąnasiatkiogrodzeń.Pozwalatowyraźniezmniejszyćliczbę
uszkodzeńsiatekatakżeograniczyćewentualneurazywynikającezzaplątywaniasię
porożawdrutyorazucieczkizwierzątpozafermę. 
Wgospodarstwachdysponującychwewnątrzogrodzeniafermyzakrzaczonymi
nieużytkami(szczególnieporośniętymiwierzbą)możliwejestwykorzystanieichjako
sezonowegożerupędowego.Eksploatowanewsposóbniezbytintensywny,tylkowokresie
jesienno–zimowym,nieulegnącałkowitejdegradacjiajedynieczęściowemu
przerzedzeniu.Wiosnąmożliwabędzieichszybkaregeneracjagdyżwmiejscezgryzionych
pędówpojawiąsięnowe.Użytkowanietakichzakrzaczeńmożnaporównaćdokoszonych
okresowoplantacjiwierzbyuprawianejnaceleenergetyczne. 
Istotnymelementemżywieniajestteżzapewnieniestałegodostępudowody.
Przyjmujesię,żezapotrzebowanienawodę(wstosunkudopobranejsuchejmasy)jestu
jeleniookoło50%wyższeniżuowiec.Danielesąnatomiastlepiejprzystosowanedo
suchszegoklimatuiwykazująwtymzakresieniższepotrzebyniżjelenie. 


Przykładowedawkiżywieniowe 
Jakjużwspomnianożywienieletnieopierasięnazieloncepastwiskowejdostępnej
adlibitum.Obserwacjapogarszającegosięstanupastwiska,wszczególnościwokresach
suszy,powinnabyćsygnałemdowprowadzeniażywieniauzupełniającegopaszatreściwąw
ilościokoło0,5kg/dorosłegojelenia.Możliwejeststosowaniejakopaszuzupełniających
sianokiszonek,jednakżemusząbyćonebardzowysokiejjakości,gdyżzwierzęta
przyzwyczajonelatemdozielonkiniezbytchętniepobierajątakiepasze.Chętnienatomiast
pobierająwtymokresieświeżegałęziedrzewliściastych.Możliwejesttakżeuzupełnienie
pastwiskapoprzezwykorzystaniepoplonów,októrychwspomnianojużwcześniej. 


Żywieniezimoweopierasięnawykorzystaniusianaisianokiszonekuzupełnionych
stosunkowoniewielkimidawkamipasztreściwych.SystemżywieniamieszankąTMR(o
podanychwyżejparametrach)przewiduje,iżdziennadawkamieszankidladorosłejłani
jeleniapowinnawynosićokoło4–5kgadlabyka6–7kg.Wefekciemożliwejestuniknięcie
spadkumasyciaławokresiezimowym(Bukowiecki2008)typowegodlajelenibytującychw
warunkachnaturalnych(Bobekiin.1992). 
Żywieniewsystemietradycyjnymmożnaopisaćnastępującyminajprostszymi
dawkami(wkg)przedstawionymiwtabeli. 

Przykładowedawkipokarmoweprzeznaczonedlafermowychjeleniowatych 



DAWKAI 




DAWKAII 


siano 

owies 

sianokiszonka 


owies 

Jeleń–byk 

4,5 

1,5 

6,0 

1,2 

Jeleń–łania 

4,0 


1,5 

Jeleń–cielę 

2,5 

9 

Daniel–byk 

2,5 

Daniel–łania 


2,0 

Daniel–cielę 

1,0 


5,0 


1,2 


3,5 

0,8 

3,0 

0,5 

0,6 


2,5 

0,5 

0,4 

1,5 

0,6 


0,3 


Podanedawkimająoczywiściecharakterorientacyjny,gdyżfaktycznawartość
pokarmowapaszobjętościowychwdecydującymstopniuzależyodzachowania
odpowiedniegoreżimutechnologicznegowtrakcieichprodukcjiatakżepanującejwówczas
pogody.Wskazanejestwięcdokonywanieokresowychanalizpodstawowychparametrów
paszorazobserwacjafaktycznegospożyciapasz.Dodatekpaszokopowychsoczystych
(buraki,brukiew)jestoczywiściejaknajbardziejwskazany—wilościokołood0,5do1kg
nasztukę. 

Żywieniecielątosieroconychbądźwcześnieodłączonych 
Whodowlifermowejjelenizdarzająsięprzypadkiosierocaniacielątprzezłanie,choć
niesąonezbytczęste.Możetonastąpićwwynikuśmiercimatkizarazpoporodzie,
odrzuceniacielęciaprzezłanięspowodowanegopowikłaniamipodczasporodu,interwencją
ludzkąlubinnymiczynnikami.Ważnejest,abyhodowcaumiałprawidłoworozpoznać
osieroconecielętaipotrafiłimpomóc.Najczęściejzwierzęta,którewydająsiębyć
porzucone,wcaletakiminiesąizwyczajnieukrywająsięczekającnakolejnekarmienie.
Jeślizaobserwujesię,żenowonarodzonecielęniebyłokarmioneprzezmatkęprzez3-5


godzinmożetowskazywaćnaporzucenielubosierocenie,alezawszenależyzachować
ostrożnośćdecydującsięnazabranietakiegocielęciazzagrodyłań,abyniepopełnić
pomyłki.Szanseprzeżyciacielęciasieroty,zależąodjegocechosobniczych(masa
urodzeniowa,powikłaniaporodowe),ilościwypitejprzezniesiary,warunkówpogodowych,
zdolnościhodowcydorozpoznaniawporętakiejsytuacjiorazczasu,jakiminąłod
porzucenia.Cielęta,któremająbyćoswajanepowinnybyćodłączoneodmatekwwieku
okołotygodnia,tj.wwiekuzapewniającymjużmłodemuorganizmowipobranieodpowiedniej
ilościsiaryawięcjużponabyciuprzynajmniejpodstawowejodpornościajeszczeprzed
nawiązaniembardzościsłejwięzizmatką.Wtymokresiecielęniepodążajeszczestaleza
matkąajedynieczekananią(inakolejnekarmienia)wukryciu.Dajetoszansęna
„zastąpienie”łaniprzezczłowiekapoprzezwykorzystaniezjawiskaimprintingu.
Wcześniejszeodłączeniezwiększa,coprawdaefektimprintingu,alerównocześniepodnosi
ryzykoupadkucielęciawynikającezniskiegopoziomuodpornościiwiększejwrażliwościna
ewentualnebłędyżywieniowe(innyniżwłaściwydlajeleniaskładmleka,temperatura,
częstotliwośćkarmienia,brakwylizywaniaprzezłaniętj.typowejpielęgnacjinoworodka). 
Noworodkisąbardzowrażliwenawychłodzenie,szczególnie,jeśliłanianiezdążyła
oczyścićcielęciapoporodzie.Jeślizwierzęjestmokreiprzechłodzone,należyjenajpierw
osuszyćiprzenieśćwciepłemiejsce. 
Noworodekjeleniapowinienwypićcałąsiaręodmatkiwciągu24hpoporodzie.
Jeślitaksięniestałoisiaraodłaniniejestdostępnamożnajązastąpićsiarąkozylubkrowy.
Każdezwierzępotrzebujewsumieprzynajmniejod100do200mlsiarywzależnościod
masyciała.Ponieważzazwyczajsiarajeleniniejestdostępna,kiedyjestpotrzebna,można
zamrozićpewnąilośćsiarypobranejodkózlubowiecnawypadekewentualnejpotrzeby.
Przyrozmrażaniusiaryniemożnajejpoddawaćdziałaniuwysokichtemperatur,ponieważ
antyciaławniejzawarteulegnązniszczeniu.Należypojemnikzsiarąwsadzićdowiększego
naczyniazwodąotemperaturzeniewyższejniżtemperaturaciała. 
Pokażdymkarmieniucielęcianależy: 
-delikatniewymasowaćokoliceodbytunoworodkazapomocąpieluszkinasączonejoliwką
dlaniemowląt.Takimasażstymulujecielędodefekacji; 
-oczyścićsierśćipysk,abyzapobiecnagromadzeniustaregomleka,mogącego
spowodowaćbiegunkęipleśniawki; 
-smoczkiibutelkimusząbyćpokażdymkarmieniudokładniewymyteizdezynfekowane. 
Dokarmieniacielątmożnaużywaćsmoczkówprzeznaczonychdlajagniąt,mniejszecielęta
mogąpotrzebowaćsmoczkaomniejszychrozmiarach,możnawtedyużyćnp.
niemowlęcych.Smoczekpowinienmiećodpowiedniodużyotwór,abymlekoswobodnie
wypływałopodczasssania.Jeślijestzbytmałymożnagonieznaczniepowiększyć.Skład
mieszankiodpowiedniejdokarmieniacielątjeleniszlachetnychidanieliorazsposóbjej
podawaniaprzedstawionowtabeli. 











Składmieszanekużywanychdoodchowucielątjeleniszlachetnychidanieliorazsposób
podawania(Tuckwell2003) 

Jeleńszlachetny 



Danieleuropejski 



Składmieszanki 


-150g
pełnotłustegomleka
wproszkunalitrchłodnejprzegotowanej
wody 

-2żółtkajaja
kurzego 

-150mlzagęszczonej
śmietanki 

-1stołowałyżka
jogurtunaturalnegododanegotużprzed
zmieszaniemipodaniem
mieszanki(jeślidodasięgowcześniej
możespowodować
skwaśnieniemieszanki) 

-10mlglukozyw
proszku 

Zmieszaćwszystkieskładniki,ogrzaćpowoli
do
temperaturyciałai
podawaćzwierzęciu. 



-1lpełnotłustego
mleka
homogenizowanego(nienależyużywaćmleka
odtłuszczonego
lubprosto
odkrowy) 

-1żółtojaja
kurzego(razna3
dni) 

-2łyżeczkiolejuz
wątroby
dorsza(tranu) 

-2łyżeczkiglukozy
w
proszku 

Zmieszaćżółtko,
trani
glukozęz250mlmleka,następniedolać
pozostałą
częśćmleka. 

Stopniowozmniejszaćilośćtranuiglukozyw
mieszance,takabydokońca
drugiegotygodniawynosiłazero.




Sposóbkarmienia 


Poupływie
pierwszych
24hodchowu(kiedynoworodekkarmionyjest
siarą),
podaćpołowę
mieszanki;trzeciegodniailośćzwiększyćdo
¾
porcji,a4.dniapodać
całość.Jeśliwystąpibiegunkailość
podawanejmieszanki
zmniejszyćdopołowyipo48hponownie
zwiększyćdopełnej
porcji. 

Dziennaporcjamieszkankipodawanejcielęciu
powinnawynosić
15-20%masyjegociała(jeślicielęwazy10
kgpotrzebujeok.2l
dziennie).Ilośćpodawanejmieszankinie
powinnawzrastać,
kiedycielęzaczniespożywaćstałypokarm.



Przezpierwsze24h
podawać
500-600mlmieszanki,następniestopniowo
zwiększać
ilośćto800ml
przeznastępnekilkadni.Nakoniecpierwszego
tygodniailośćmieszankipowinna
wynosićok.1lna24h.


Pook.8tyg.częśćmlekazastępowaćwodą,
takabypodkoniec12tyg.jeśli
cielębędziechciałopić
podawać
mutylkowodę. 




Podczassztucznegoodchowucielątnależyustalićstałeporykarmienia,doktórych
zwierzęprzywyknie.Możnazacząćod4karmieńdziennieprzezpierwszytydzień(np.o
godz.7:00,11:00,16:00,20:00),anastępniemożnazwiększaćilośćjednorazowo
podawanegopokarmuazmniejszaćczęstotliwośćkarmienia. 
Przezpierwszedniniektórecielętaniechcąodrazussaćbutelki.Trzebajewówczas
delikatnieprzytrzymaćispróbowaćnakarmićmałąstrzykawką(oczywiściebezigły),należy
jednakuważać,abyzwierzęsięniezakrztusiłoiniezraziłodotejczynności.Delikatnie
wprowadzającdopyszczkaniewielkieporcjemlekanależykontrolowaćczysąone
przełykane.Cielępoznawtensposóbsmakpodawanegomleka,któryzpewnością
znacznieodbiegaodsmakumleka,jakiedotąddostarczałamumatka.Możnatakże
spróbowaćkarmieniazniewielkiejmiseczki,jeślicielęniechcepićzbutelki,trzebawtedy
włożyćdłońzesmoczkiemdomlekaizachęcićzwierzędotakiegokarmienia.Bardziej
wygodnaihigienicznajestmetodakarmieniazbutelki,alejeślicielęwtensposóbniebędzie
chciałojeść,wtedymożnaspróbowaćzmiską. 
Cielępowinnomiećstałydostępdoczystejwody,ajeślijestbardzogorącoazwierzę
niechcepićzwiadranależynapoićjewodązbutelki. 
Nienależytrzymaćodchowywanychsztuczniecielątwzamkniętych
pomieszczeniachwciągudnia,gdyżpotrzebująoneruchuikontaktuzeświatem.
Najodpowiedniejszanadzieńbędzieniewielkazagródkautworzonawrogumałejkwatery,
oddzielającanawetzapomocąsnopkówsianacielęodresztystada.Idealniebyłobygdyby
znajdowałysiętamtakżejakieśkrzewy.Możnatezwydzielićkawałekmiejscawroguszopy
lubprzybudynku.Nanoclepiejtrzymaćcielęwjakimśzamkniętympomieszczeniu,aby
uniknąćatakulisówitp. 
Niemożnatraktowaćcielęciajakzwierzęciadomowego,nosićnarękachitp.,alestaraćsię
zapewnićmuwarunkiodpowiedniedlazwierzątgospodarskich.Trzebatakżestopniowo
oswajaćcielęzezwierzętamijegogatunku.Początkowomożnawprowadzaćgodo
korytarzaprzepędowego,abyprzywykłdowidokustarszychosobników.Pokilkutygodniach
takiegopostępowania,możnaspróbowaćumieścićcielęwzagrodziezłaniami,odktórych
niedawnoodłączonoichcielęta.Jeślipo2-3dniachodchowywaneprzeznascielębędzie
nadalpróbowałossaćłanienależyzabraćgoztejzagrodyipokilkudniachponownie
spróbowaćgowprowadzić. 
Oswojonezwierzęta,niewykazującenadmiernegostrachuprzedczłowiekiem,są
potrzebnewstadziegdyżułatwiająpracęzezwierzętami(stadojestspokojniejszewidząc
pozytywnąreakcjęinnychosobnikównaniepokojącezdarzenia).Jednaknależypamiętać,
żenadmiernieoswojonezwierzętamogąsprawiaćznacznetrudnościwhodowlijakodorosłe
osobniki.Dorosłeoswojonebykiwczasieruitraktujączłowiekajakopotencjalnegorywala
seksualnegowwalceosamiceiwzwiązkuztymsąbardzoniebezpieczne,aułańmogą
wystąpićtrudnościwkryciu. 











Mieszankatreściwadlajeleniowatych 
Wtrakciepracnadprojektemopracowanaiprzetestowanospecjalistyczną mieszankę
treściwądlajeleniowatych.Zostałazbilansowanawtakisposób,bynietylkozapewnić
odpowiednipoziombiałkaienergii,aledziękizawartościgranulowanychzrębkówpędów
wierzbyisosnyrównieżdostarczyćwłóknaodpowiedniejjakości,biorącpoduwagę
naturalnezapotrzebowaniejeleniowatych. 






















Wykorzystaniegranulowanychzrębkówwierzbyisosnyjakounikalnegoskładnika
pokarmowegozaspokajającegozapotrzebowaniejeleniowatychprzetestowanonagrupie37
cielątdanielaeuropejskiegowpodczas4-miesięcznegobadania,wktórymważonebyły
comiesięcznieiporównywanezgrupąkontrolą35zwierzątotrzymującychtakąsamąporcję
żywieniową,wktórejzamiastgranulowanychpędówzastosowanozwiększoną(równąmasą
pędów)ilośćowsa. 

Wgrupiekontrolnejzanotowanozimowyspadekmasyciałacielątdaniela(ześrednio26,78
kgwgrudniudośrednio25kgwmarcu)zaśuzwierzątzgrupybadawczejnastąpiłwzrost
masyciała(ześrednio26,98kgwgrudniudośrednio27,25kgwmarcu).Zastosowanie
dodatkupaszowegowpostacizrębkówwierzbowychnietylkoprzełamałotzw.zimowy
spadekmasyciała,alerównieżwpłynęłowznaczącysposóbnamasęciałaodgrupy
doświadczalnej (różnicapomiędzygrupążywionądodatkiemwierzby(grupa
doświadczalna)agrupąkontrolnąwmarcu2021wynosiłaśrednio2,25kg). 












Różnica
(grupa
grupa1
grupa2
badawcza-
ŚredniaMC  (kontrolna)  (badawcza)  kontrolna) 







grudzień
2020 

26,78

26,98

0,20





styczeń2021

25,68

26,48

0,80





luty2021 

25,13

26,09

0,96





marzec2021

25,00

27,25

2,25











grupa1(kontrolna) 

grupa2(badawcza) 

Różnica
(grupa
Średnia
samce
samice
samce
samice
badawcza-
masaciała grupa1
grupa1
grupa2
grupa2
kontrolna) 
(MC) 
(kontrolna)  (kontrolna)  (badawcza)  (badawcza)  Samce 

Różnica
(grupa
badawcza-
kontrolna) 
Samice 

grudzień
2020 

26,95

26,50

26,67

27,21

-0,29

0,71

styczeń2021

27,18

24,50

28,07

24,00

0,89

-0,50

luty2021 

27,43

23,79

27,44

24,89

0,01

1,10

marzec2021

26,47

22,80

28,56

25,57

2,09

2,77


Grupa2 
Grupabadawcza37cielątdanielaeuropejskiego,otrzymująca400g/zwierzęmieszanki
treściwej—mieszankidoświadczalnejdlajeleniowatych,zawierającejgranulowanezrębki
sosnoweiwierzbowe. 

Grupa1 
Grupakontrolna35cielątdanielaeuropejskiego,otrzymująca400g/zwierzęmieszanki
treściwej—mieszankidoświadczalnejdlajeleniowatychpozbawionejgranulowanych
zrębkówsosnyiwierzby,zawierającejekwiwalentwagowyowsa(będącegostandardową
pasząwykorzystywanąwżywieniuzimowymjeleniowatych). 
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