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Podstawowe znaczenie w żywieniu zwierząt ma jakość pasz, a zwłaszcza 
ilość i jakość białka jaka jest w nich zawarta. Dotyczy to chowu o dużej inten-
sywności i nowoczesnych technologii żywienia, które wymagają zastosowania 
odpowiednio zbilansowanych pasz treściwych. Obecny poziom zapotrzebowa-
nia na białko paszowe w produkcji drobiarskiej jest prawie trzykrotnie wyższy 
niż w połowie lat 90. Zapotrzebowanie na białko paszowe w przypadku pozo-
stałych gatunków zwierząt gospodarskich zdecydowanie się zmniejszyło. Biał-
ka odgrywają zasadniczą rolę we wszystkich procesach biologicznych. Biorą 
udział w katalizowaniu wielu przemian w układach biologicznych (enzymy 
są białkami), uczestniczą w transporcie wielu małych cząsteczek i jonów (np.  
1 cząsteczka hemoglobiny przenosząca 4 cząsteczki tlenu), służą, jako prze-
ciwciała oraz biorą udział w przekazywaniu impulsów nerwowych, jako recep-
tory białkowe.

Białko jest składnikiem pokarmowym koniecznym do prawidłowego 
wzrostu oraz funkcjonowania organizmu zwierzęcego. Jego wykorzystanie jest 
optymalne, gdy skład aminokwasowy oraz wzajemne proporcje aminokwa-
sów odpowiadają zapotrzebowaniu, które zależy od grupy produkcyjnej, płci, 
wieku i masy ciała zwierząt. Aminokwasy możemy podzielić na egzogenne 
i endogenne. Aminokwasy, które powstają wskutek hydrolizy białek w prze-
wodzie pokarmowym, czyli są syntetyzowane przez organizm to aminokwa-
sy endogenne. Pomagają one w produkcji hormonów tkankowych jak: me-
latonina, serotonina, histamina, dopamina, adrenalina i noradrenalina, a także 
aktywnych peptydów wspomagających właściwe funkcjonowanie organizmu. 
Aminokwasy egzogenne - muszą być dostarczane systematycznie wraz z po-
żywieniem. 

W żywieniu kur podstawę stanowią ziarna zbóż, które są głównym źródłem 
energii. Zboża mogą stanowić w dawce od 40 do 80%. Nie wszystkie zboża są 
jednak zalecane. W diecie drobiu pierwszym aminokwasem ograniczającym 
przyrosty jest metionina razem z cystyną. Większość surowców paszowych 
posiada duży niedobór metioniny. Jest to poważnym problemem dla hodow-
ców, ponieważ to dzięki metioninie organizmy zwierząt są w stanie wytwarzać 
kreatynę, cholinę czy epinefrynę. W praktycznym żywieniu kurcząt brojlerów 
niedobór w paszy występuje najczęściej w odniesieniu do lizyny, tryptofanu  
i treoniny. Natomiast każdy nadmiar aminokwasów jest eliminowany z orga-
nizmu w postaci amoniaku, dlatego tak ważne jest, by dostarczane białko było 
pełnowartościowe. Strata tego cennego składnika powoduje wzrost kosztów 
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produkcji żywca oraz zwiększa zanieczyszczenie środowiska w wyniku emisji 
azotu do gleby, wód gruntowych i powietrza.

Nasiona roślin strączkowych są wartościowym materiałem paszowym, 
szczególnie w żywieniu zwierząt monogastrycznych. Wymagania jakościowe 
dla roślin pastewnych określa Ustawa o paszach z dnia 22 lipca 2006 r. oraz 
liczne rozporządzenia i dyrektywy. Do najważniejszych regulacji przyjętych 
przez UE należą m.in.: Rozporządzenie podstawowe o środkach spożywczych, 
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustana-
wiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego oraz Dyrektywa 
2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niepożądanych sub-
stancji w paszach zwierzęcych. 

W związku z obowiązującym dotychczas zakazem stosowania produktów 
pochodzenia zwierzęcego i mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt sto-
suje się wyłącznie białko pochodzenia roślinnego przy produkcji pasz, które 
pokrywa prawie 100% potrzeb żywieniowych zwierząt dla tego składnika.

Na podstawie dyrektywy 2009/28/WE ustawy o biokomponentach i biopa-
liwach ciekłych istnieje obowiązek stosowania już od 2017 r. przez wytwórców 
pasz 40% udziału roślin wysokobiałkowych w ogólnej ilości produkowanych 
pasz, a w kolejnych latach odpowiednio: 70% w 2018 r., 80% w 2019 r., 90% 
w 2020 r. Przepisy dyrektywy unijnej dotyczące udziału biokomponentów  
w paliwach obowiązują już we wszystkich krajach członkowskich UE. 

Nasiona roślin strączkowych grubonasiennych

Wszystkie nasiona roślin strączkowych należy śrutować, gdyż w ten sposób 
zwiększa się znacznie strawność. Do głównych roślin wysokobiałkowych wy-
korzystywanych w żywieniu zwierząt gospodarskich zaliczamy: groch, bobik  
i łubin żółty. Mogą one być produktem paszowym dla przemysłu paszowego do 
produkcji mieszanek paszowych i koncentratów białkowych lub mogą zostać 
w gospodarstwie do sporządzania mieszanek własnych i dawek pokarmowych 
w oparciu o premiksy. 

Drób ma duże wymagania dotyczące jakości paszy, ponieważ ma bardzo 
szybką przemianę materii, wcześnie dojrzewa płciowo oraz charakteryzuje się 
intensywnym wzrostem. W mieszankach pełnoporcjowych dla drobiu bardzo 
istotny jest bilans energii, białka, włókna, składników mineralnych i witamin. 
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Ustalając dawkę paszy dla kur i innego drobiu należy wziąć pod uwagę gatu-
nek, masę ciała, wiek, intensywność produkcji, stan fizjologiczny, płeć, tempe-
raturę otoczenia oraz system utrzymania.

Groch

Groch paszowy powinien charakteryzować się:
 → wilgotność maksymalna 14%,
 → zanieczyszczenia szkodliwe ogółem maks. 1% w tym: sporysz 0,1%, 

życica 0,1%, czosnek 0,1%, kąkol 0,2%, przytulia czepna 0,5%.

O przydatności grochu  
w żywieniu zwierząt powinna 
świadczyć wysoka zawartość 
białka oraz aminokwasów, 
wysoka strawność składników 
pokarmowych, w tym białka  
i energii, niski poziom sub-
stancji antyodżywczych. 

Nasiona grochu siewnego 
oraz paszowego zawierają ok. 
21-22% białka ogólnego. Biał-
ko grochu ma postać globulin 
(leguminy i weceliny) i albu-
min (legumeliny). Skrobia jest głównym węglowodanem zapasowym, której 
zawartość wynosi 44% w nasionach grochu oraz dekstryny i sacharoza. War-
tość energetyczna grochu w żywieniu drobiu wynosi 11,3 MJ energii przemien-
nej na 1 kg nasion o wilgotności 12%. Nasiona grochu bogate są w witaminy 
oraz związki mineralne jak: fosfor, potas, wapń, magnez, sód. 

Udział grochu w mieszankach paszowych określa graniczne ilości ze 
względu na substancje antyżywieniowe. Całe nasiona grochu można stosować 
w mieszankach dla kurcząt na I okres chowu w ilości 6% oraz na II okres cho-
wu w ilości 10%. Dla kur niosek, gęsi i kaczek nasiona grochu mogą stanowić 
do 15% mieszanki pełnoporcjowej lub dawki pokarmowej. Pozostałe wartości 
przedstawia tabela 1. 
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Tab.1. Udział nasion grochu w paszach pełnoporcjowych (%)

Drób
Nasiona grochu

całe obłuszczone całe +AA
Kurczęta brojlery 1-3 tyg.
Kurczęta brojlery 5-7 tyg.
Kury nioski
Gęsi, kaczki

6
10
15
15

8
20
20
25

8
20
20
25

AA – aminokwasy syntetyczne

Bobik

Zgodnie z wymaganiami UE bobik powinien cechować się:
 → wilgotność maksymalna 14%,
 → czystość botaniczna 6%, 
 → zanieczyszczenia szkodliwe maksymalnie 1% w tym: sporysz 0,1%, 

życica 0,1%, czosnek 0,1%, kąkol 0,2%, przytulia czepna 0,5%.

Nasiona bobiku można stosować do produkcji mieszanek paszowych dla 
kurcząt w postaci całej (5-10%) lub odtłuszczonej (10-15%). Nasiona bobiku 
zawierają 440-500 g/kg skrobi, mniej cukrów prostych oraz węglowodanów 
jak (celuloza, pentozany) i tłuszcz surowy. Białkiem bobiku jest głównie le-
gumina. Wartość energetyczna bobiku w żywieniu drobiu wynosi 10,08 MJ 
energii przemiennej na 1 kg nasion o wilgotności 12%. W porównaniu z gro-
chem nasiona bobiku zawierają więcej wapnia, fosforu, miedzi i kobaltu oraz 
witamin. Bobik charakteryzuje się wysoką zawartością lizyny do metioniny, 
jeśli chodzi o skład aminokwasowy. 

Tab.2. Udział nasion bobiku w paszach pełnoporcjowych (%)

Drób
Nasiona bobiku

całe obłuszczone całe +AA
Kurczęta brojlery 1-3 tyg.
Kurczęta brojlery 5-7 tyg.
Kury nioski
Gęsi, kaczki

5
8
10
10

8
15
15
20

8
15
15
20

AA – aminokwasy syntetyczne
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Łubin

Aktualnie w Polsce uprawia 
się trzy gatunki łubinów: łubin 
żółty, łubin wąskolistny, łubin 
biały, należące do rodziny bobo-
watych. Skład chemiczny trzech 
gatunków jest zróżnicowany. 
Największą wartość białka ogól-
nego ma łubin żółty ok. 42% 
suchej masy. Pozostałe łubiny 
zawierają podobną wartość, bo 
ok. 34% suchej masy. Białko łu-
binu dzięki dużej zawartości ami-
nokwasu egzogennego lizyny, 
niezbędnej w żywieniu drobiu 
ma wysoką wartość biologiczną. 
Wśród substancji antyżywienio-
wych występujących w łubinach 
i negatywnie oddziałujących na 
ptaki są: alkaloidy, oligosachary-
dy, polisacharydy nieskrobiowe. 
Ich obecność w paszy często utrudnia trawienie i przesuwanie treści pokarmo-
wej, a także ulegają one fermentacji w jelitach ślepych. Prowadzi to do wzdęć 
i biegunek. Mimo obecności substancji antyżywieniowej nasiona łubinu są 
dobrą alternatywą dla poekstrakcyjnej śruty sojowej. Łubin biały cechuje się 
wyższą wartością tłuszczu w porównaniu z łubinem żółtym i wąskolistnym  
i wynosi ok. 10 MJ energii przemiennej w 1 kg nasion. 

Dużą zaletą tej rośliny jest zdolność wiązania azotu atmosferycznego, co 
pozwala ograniczać stosowanie nawozów azotowych. 

Nasiona łubinu białego są wartościowym materiałem paszowym w żywie-
niu drobiu. Wartość pokarmowa jest uzależniona od odmiany i warunków gle-
bowych. Normy paszowe dopuszczają podobnie jak u poprzednich gatunków 
roślin:

 → maksymalna wilgotność 14%,
 → zawartość szkodliwych substancji nieprzekraczające wartości: sporysz 

0,1%, życica 0,1%, czosnek 0,1%, kąkol 0,2%, przytulia czepna 0,5%.
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Maksymalne dopuszczalne udziały ziaren roślin strączkowych w oparciu  
o Normy Żywienia Drobiu (2005) przedstawia tabela poniżej. 

Tab. 3. Dopuszczalny udział wybranych nasion roślin strączkowych  
w mieszankach dla drobiu

Wyszczególnienie Młode ptaki  
do 4 tyg.

Ptaki rzeźne  
4–18 tyg. Nioski

Soja nasiona 15 20 20
Bobik 5 15 10
Groch 5 15 15
Łubin 5 15 15

Zarówno groch, bobik czy łubin zawierają substancje obniżające wartość 
pokarmową, są to składniki antyżywieniowe. Dokładnie inhibitory enzymów 
trawiennych: trypsyny, chymotrypsyny, alkaloidy, taniny i hemoaglutyniny. 
Mają one charakter przeciwodżywczy. Na takie substancje wrażliwe są mło-
de zwierzęta, głównie kurczęta brojlery. W celu zwiększenia wartości pokar-
mowej nasion grochu czy bobiku opracowano metody uszlachetniania nasion. 
Polega to na obróbce mechanicznej (łuszczenie), termicznej (ogrzewanie), hy-
drotermicznej (ogrzewanie z parowaniem). Takie obróbki unieczynniają inhibi-
tory trypsyny i lektyny, a łuszczenie nasion pozwala usunąć taniny i zwiększa 
strawność paszy. Niestety metody te są kosztowne.

Oprócz substancji antyżywieniowych ważne jest przechowywanie roślin 
strączkowych. W przypadku obecności grzybów i pleśni w paszy nie może 
być ona podawana zwierzętom, ponieważ mykotoksyny zawarte w takim 
ziarnie mogą zaburzać funkcjonowanie centralnego układu nerwowego, wą-
troby i nerek.
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Produkty przemysłu olejarskiego

Najczęściej stosowanym komponentem dawek paszowych są nasiona rze-
paku i soi. Nasiona roślin oleistych są znakomitym źródłem energii i białka. 
Nasiona rzepaku są poddawane mieleniu, natomiast soja musi przejść proces 
obróbki termicznej ze względu na duże stężenie substancji antyżywieniowych. 
Coraz bardziej powszechne staje się stosowanie w żywieniu siemienia lniane-
go, ze względu na dużą zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych, które 
pozostają w tuszkach i jajach.

W żywieniu drobiu są też często wykorzystywane produkty uboczne prze-
mysłu olejarskiego, jak makuchy czy śruty poekstrakcyjne. Śruty mają dużą 
zawartość białka (36-38%) i niewielką ilość tłuszczu (1-3%). W przypadku śru-
ty sojowej szersze zastosowanie ma „śruta 50”, czyli zawierająca 48% białka  
i 2% tłuszczu. Taka pasza jest dobrze trawiona przez ptaki, posiada duże stęże-
nie aminokwasów. Inne śruty poekstrakcyjne stosowane w dawkach dla drobiu, 
o mniejszym udziale białka, ale lepszym stosunkiem aminokwasów są śruty 
rzepakowa lub słonecznikowa. 

W związku z zakazem stosowania roślin genetycznie modyfikowanych 
może nastąpić wzrost cen produkcji drobiu w Polsce. Zakaz dotyczy głów-
nie śruty sojowej, której nawet nasiona roślin strączkowych nie są w stanie 
całkowicie zastąpić zapotrzebowania na białko. Rzepak nie jest rośliną trans-
geniczną, zatem jego zastosowanie w charakterze substytutu soi jest jak naj-
bardziej możliwe. Białko rzepaku w porównaniu z białkiem sojowym, mimo 
iż jest uboższe w lizynę zawiera więcej aminokwasów siarkowych oraz treoni-
ny. Duża zawartość aminokwasów siarkowych w białku rzepaku ma szczegól-
ne znaczenie dla chowu drobiu w gospodarstwach ekologicznych, ponieważ  
w żywieniu ekologicznym niedozwolone jest stosowanie dodatku aminokwa-
sów syntetycznych. Problem jednak stanowi strawność aminokwasów białka 
rzepaku ze względu na duży udział włókna, a zwłaszcza zawartość ligniny. 
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Jednak w śrucie z obłuszczonych nasion rzepaku strawność aminokwasów jest 
zbliżona do wartości podawanych dla poekstrakcyjnej śruty sojowej. Przypusz-
cza się, że u kur niosek strawność ta jest wyższa ze względu na lepiej rozwinię-
ty przewód pokarmowy, niż u kurcząt brojlerów. 

Zwykle przyjmuje się, że kury w zależności od rodzaju i wieku potrze-
bują białka w diecie w ilości: brojlery 19%, kury rosnące 16%, kury nioski 
17%. Racjonalne stosowanie pasz z rzepaku w mieszankach dla kur niosek  
i kurcząt brojlerów nie stwarza zagrożeń produkcyjnych. W żywieniu dorosłych 
indyków, kaczek i gęsi również można stosować pasze rzepakowe, aczkolwiek  
w mniejszej ilości. Zapotrzebowanie na pasze rzepakowe w przypadku ka-
czek, gęsi i indyków wynosi 50–100 tys. t rocznie. Czynnikiem decydującym 
o zastosowaniu pasz rzepakowych u brojlerów i niosek jest zawartość włókna  
i koncentracja energii, u ptactwa wodnego poziom tłuszczu. Ilość substancji an-
tyżywieniowych lepiej tolerują brojlery, niż nioski. W mieszankach dla kurcząt 
rzeźnych możliwy jest udział 15% śruty rzepakowej.

Tab. 4. Maksymalny udział (%) nasion i produktów pochodnych rzepaku  
w pełnoporcjowych mieszankach dla drobiu rzeźnego.  

(Przegląd hodowlany nr 3/2013).

Wyszczególnienie Nasiona
Śruta  

poekstrak-
cyjna

Makuchy Olej 

Kurczęta brojlery 5 15 10 3-5 do 8
Indyki rzeźne (0-4 tyg.) 4 10 5 3-5
Indyki rzeźne (>4 tyg.) 10 15 7,5 do 8
Kaczki i gęsi rzeźne 3 15 7,5 1-2

Śruta poekstrakcyjna jest stosowana w żywieniu drobiu, chociaż posiada 
gorzkawy smak i jest niechętnie zjadana przez ptaki, może przekładać się to 
na zmniejszenie masy znoszonych jaj. W przypadku jaj o brązowym zabarwie-
niu przy udziale 10% śruty w mieszance można stwierdzić specyficzny rybi 
smak i zapach spowodowany występowaniem synapiny oraz choliny w rze-
paku i jego przetworach. Kury znoszące brązowe jaja, wywodzące się z rasy 
Rhode Island Red, dawniej określane, jako karmazyny, tolerują nie więcej jak 
3–5% (30–50 g/kg) pasz rzepakowych w mieszankach paszowych. Kury i mie-
szańce wywodzące się z tej rasy posiadają warunkowany genetycznie defekt, 
powodujący niezupełny rozkład synapiny i choliny do trimetyloaminy, który 
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po przedostaniu się do jaja wywołuje niemiły zapach określany, jako „rybi” lub 
„krabi”. Mimo to pasza rzepakowa stanowi cenną paszę wysokobiałkową, jeśli 
nie zawiera zbyt dużej ilości glukozynolanów i produktów ich rozpadu powo-
dujących m.in. przerost tarczycy czy pogorszenie przyrostów i wykorzystania 
paszy. Ponadto śruta ta nie powinna być podawana zwłaszcza w pierwszych 
trzech tygodniach życia młodych kur.

Na podstawie badań wykonanych w Instytucie Zootechniki PIB ustalono 
dopuszczalne udziały pasz rzepakowych w mieszankach paszowych dla dro-
biu; wynoszą one (Koreleski i Świątkiewicz, 2009):

 → dla kur nieśnych (brązowe jaja) 3–5% (30–50 g/kg), 
 → dla kur nieśnych (białe jaja) 8–10% (80–100 g/kg),
 → dla kurcząt rzeźnych (brojlerów) w paszach typu starter 5–6% (50– 

60 g/kg), w paszach typu grower i finisher 10–12% (100–120 g/kg).

Wykazano, że podane ilości pasz rzepakowych w mieszankach paszowych 
dla drobiu nie obniżają produkcyjności ptaków, wykorzystania paszy, a także 
nie obniżają jakości jaj i tuszek kurcząt rzeźnych. Nasiona i makuchy rzepaku 
mają wysoki poziom aminokwasów siarkowych. Ziarno słonecznika zawie-
ra dużo tłuszczu (<50% s.m.) i ok. 17-18% białka w s.m. Po mechanicznym 
usunięciu oleju zawartość białka w słonecznikowych makuchach zwiększa się 
do 25-38% s.m., w zależności od stopnia obłuskania ziaren. Słonecznikowe 
makuchy mają wysoki udział siarkowych aminokwasów, w związku z tym są 
dobrym źródłem białka dla drobiu.
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Tab. 5. Poziom białka (% s.m.) i aminokwasów (kg/s.m.) w różnych roślinnych  
i zwierzęcych źródłach. (Informator Drobiarski Nr 6/2019)

Pasza Białko (%) s.m.
Aminokwasy (g/kg s.m.)

metionina cysteina lizyna
Słonecznik 17 – 18 4,1 3,1 – 3,3 6,3 – 6,8 
Obłuszczony słonecznik 26 – 37,5 5,7 - 8,2 4,6 – 6,7 9,0 – 13,0
Rzepak 20,7 – 21,5 4,5 5,1 – 5,6 12,6 – 12,9
Rzepak obłuszczony 36,2 – 38,0
Komosa ryżowa 14,2 – 15,6 6,2 – 7,5 4,4 – 6,0 10,0 – 11,0

Inne źródła białka w paszach dla drobiu

Komosa ryżowa jest głównie wykorzystywana, jako pasza objętościowa 
dla przeżuwaczy i koni, ale jej nasionami, bogatymi w białko, można żywić 
drób. Zawartość białka w nasionach komosy ryżowej wynosi 14-16% s.m.,  
a ilość metioniny w nasionach konopi nie przekracza 2-3 g/kg s.m., wyższy niż 
w większości innych ziaren zbóż. Udział 30% białka w całych nasionach ko-
mosy ryżowej wzrasta do 42% po ich obłuskaniu. Poziom metioniny i cysteiny 
w całych nasionach wynosi ok. 10 g/kg, a białka i aminokwasów w nasionach 
konopii też jest wyższy. 

Spirulina (Arthrospira platensis) należy do jednokomórkowych mikroalg, 
żyjących w naturalnych lub w sztucznych zbiornikach wodnych. Algi mogą za-
stąpić soję w żywieniu drobiu, nie obniżając jego dobrostanu. Zawierają dużo 
siarki, potasu, sodu i chloru, a udział popiołu jest wysoki. Stwierdzono niski 
poziom białka w brązowych algach (7-16% s.m.), a wysoki w czerwonych  
i zielonych (12-39%).

Białko pochodzenia zwierzęcego, a szczególnie mączka rybia, ma lepiej 
zbilansowany skład aminokwasów, od surowców roślinnych. Morskie bezkrę-
gowce, takie jak małże, są bogate w białko i niezbędne aminokwasy, które pod 
względem jakości, odpowiadają mączce rybiej. Małże żywią się glonami i fito-
planktonem, a odławiane w fiordach i przy brzegach mogą dostarczyć surow-
ca wysokiej jakości, poprawiając jednocześnie jakość wody, usuwając z niej 
azot i fosfor. Mączka z małży zawiera w suchej masie 15% surowego tłuszczu  
i 60% białka, a skład aminokwasów jest taki jak w mączce rybiej. Kury nieśne 
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otrzymujące 4-12% takiej mączki zamiast mączki rybiej, wykazały taką samą 
nieśność. Wykorzystanie mączki z rozgwiazd, jako źródła białka dla kur nio-
sek (4-8% paszy), wykazało pozytywne wyniki (70% s.m. i 17 g metioniny/kg 
s.m.). Udział białka i metioniny w mączce z rozgwiazd, może być wyższy niż 
w mączce z małży.

Sfermentowane mieszanki paszowe mogą okazać się przydatne dla kur nie-
śnych. Dodanie do paszy 10% sfermentowanej śruty rzepakowej – w miejsce 
niesfermentowanej – pokrywa potrzeby żywieniowe brojlerów. Zakiszanie ca-
łych ziaren kukurydzy i pszenicy, podnosi ich wartość pokarmową i poprawia 
stan zdrowotny jelit ptaków.

Rosnące koszty produkcji stanowią problem dla producentów jaj i mię-
sa drobiowego na całym świecie. Wymaga to postępu technologicznego, by 
zwiększyć konkurencyjność alternatywnych źródeł białka, w porównaniu z im-
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portowaną spoza Europy paszą. Coraz więcej wysokobiałkowych roślin, może 
być uprawiana w lokalnym płodozmianie, zwiększając ekologiczną produkcję. 
Tylko odpowiednie technologie mogą poprawić wartość odżywczą, łatwo do-
stępnych składników paszy i zwiększyć zawartość białka o optymalnym dla 
drobiu profilu aminokwasów.
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