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Pasze rzepakowe w żywieniu krów mlecznych 

◼ Nasiona rzepaku

◼ Poekstrakcyjna śruta rzepakowa

◼ Makuch rzepakowy

◼ Olej rzepakowy

◼ Gliceryna (1 kg na 100 kg oleju napędowego)



Moda na żywienie krów bez GMO

Wysokie ceny poekstrakcyjnej śruty sojowej

Wzrost świadomości na temat zalet poekstrakcyjnej 

śruty rzepakowej w żywieniu krów mlecznych

Zwiększone zainteresowanie poekstrakcyjną 

śrutą rzepakową w ostatnich latach



1. Czy mogę zastąpić poekstrakcyjną śrutę sojową 

poekstrakcyjną śrutą rzepakową ? Czy można żywić 

krowy mleczne bez poekstrakcyjnej śruty sojowej ?

2. Czy poekstrakcyjna śruta rzepakowa nie szkodzi 

krowom ?

3. Ile kg poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w dawce 

pokarmowej ?

4. Czy to się opłaca ?

Najczęstsze pytania 



1. Czy mogę zastąpić poekstrakcyjną śrutę sojową 

poekstrakcyjną śrutą rzepakową ? 



Czy mogę zastąpić poekstrakcyjną śrutę 

sojową poekstrakcyjną śrutą rzepakową ?

Dlaczego „zastąpić” skoro jest 

lepszą paszą dla krów mlecznych



▪ Bo ją produkujemy i nie musimy jej importować

▪ Bo nie jest genetycznie modyfikowana

▪ Bo daje lepsze (!!!) wyniki produkcyjne u krów 

mlecznych 

Dlaczego poekstrakcyjna śruta rzepakowa 

jest lepszą paszą dla krów mlecznych ?



▪ Bo ją produkujemy i nie musimy jej importować

▪ Bo nie jest genetycznie modyfikowana

▪ Bo daje lepsze (!!!) wyniki produkcyjne u krów 

mlecznych 

Dlaczego poekstrakcyjna śruta rzepakowa 

jest lepszą paszą dla krów mlecznych ?



▪ Ze względu na warunki klimatyczno-glebowe Polska 

jest potentatem w świecie w uprawie rzepaku i 

produkcji oleju rzepakowego

▪ Jesteśmy również potentatem światowym w produkcji 

pasz rzepakowych, tj. poekstrakcyjnej śruty 

rzepakowej oraz makuchu rzepakowego

Bo ją produkujemy i nie musimy jej 

importować



▪ Produkujemy rocznie około 1,5-1,6 mln ton śruty 

poekstrakcyjnej rzepakowej, z czego około 40-50% 

eksportujemy (głównie do Hiszpanii i Niemiec)

Bo ją produkujemy i nie musimy jej 

importować



▪ Eksportujemy poekstrakcyjną śrutę rzepakową, którą 

mamy w kraju w dużych ilościach (produkowana u 

nas, więc teoretycznie jest tańsza) i w znakomitej 

jakości, a importujemy poekstrakcyjną śrutę sojową, 

do której mamy tak wiele wątpliwości (wysoka cena, 

GMO)

▪ Stosując poekstrakcyjną śrutę rzepakową korzystamy 

z paszy wyprodukowanej na naszych polach, w 

naszych przedsiębiorstwach   

Bo ją produkujemy i nie musimy jej 

importować



▪ Dlaczego ciągle boimy się stosowania 

poekstrakcyjnej śruty rzepakowej ? 

▪ Dlaczego nie jest tak jak w innych krajach, w których 

docenia się śrutę poekstrakcyjną rzepakową ? 

▪ Dlaczego ciągle nie stosujemy więcej 

poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w żywieniu krów 

mlecznych ? 

▪ Dlaczego jak spada cena soi, zaraz do niej 

wracamy…



Spörndly, 2016

Komponenty mieszanek treściwych dla bydła –

zużycie w Szwecji

Poekstrakcyjna śruta 

rzepakowa, własna

Poekstrakcyjna 

śruta sojowa, import

DDGS, własne

Strączkowe, własne Młóto, własne

Dlaczego nie jest tak jak w Szwecji ?



2007 2014

Poekstrakcyjna śruta 

sojowa
4.8 4.0

Poekstrakcyjna śruta 

rzepakowa
2.8 4.0

Zużycie pasz białkowych na cele paszowe w Niemczech

Dlaczego nie jest tak jak w Niemczech ?



▪ Bo ją produkujemy i nie musimy jej importować

▪ Bo nie jest genetycznie modyfikowana

▪ Bo daje lepsze (!!!) wyniki produkcyjne u krów 

mlecznych 

Dlaczego poekstrakcyjna śruta rzepakowa 

jest lepszą paszą dla krów mlecznych ?



Bo nie są genetycznie modyfikowane



Mleko od krów żywionych dawkami pokarmowymi bez 

pasz z roślin GM

Wysoka cena poekstrakcyjnej śruty sojowej nie GMO

Szansa dla poekstrakcyjnej śruty rzepakowej !!!



▪ Bo ją produkujemy i nie musimy jej importować

▪ Bo nie jest genetycznie modyfikowana

▪ Bo daje lepsze (!!!) wyniki produkcyjne u krów 

mlecznych 

Dlaczego poekstrakcyjna śruta rzepakowa 

jest lepszą paszą dla krów mlecznych ?



Poekstrakcyjna śruta rzepakowa 

jest lepszą paszą dla krów 

mlecznych niż poekstrakcyjna śruta 

sojowa bo daje lepsze wyniki 

produkcyjne



Wydajność i skład mleka krów żywionych 

dawkami z poekstrakcyjną śrutą sojową 

(SBM) lub rzepakową (RSM)

Wydajność mleka, 

kg/d

Wydajność białka

mleka, kg/d

Wydajność tłuszczu 

mleka, kg/d

SMB RSM SBM RSM SBM RSM

Brito i Broderick, 2007 40,0 41,1 1,23 1,27 1,22 1,29

Broderick i wsp., 2015 38,3 38,9 1,27 1,30 1,60 1,66

Contreras-Govea i wsp. 2013 36,3 39,1 1,15 1,25 1,36 1,44

Faciola i Broderick, 2013 36,4 37,3 1,10 1,12 1,45 1,46

Broderick i Fasciola, 2014 38,2 38,8 1,27 1,29 1,60 1,65

Paula i wsp., 2015 40,0 41,3 1,25 1,25 1,59 1,64

Moore i Kalscheur, 2016 51,2 55,7 … … … …

Średnio 40,1 41,7 1,21 1,25 1,47 1,52



Karlsson i in., 2016 (Szwecja)



Karlsson i in., 2016 (Szwecja)



Karlsson i in., 2016 (Szwecja)





Wczesna laktacja (Moore i Kalscheur, 2016) 

Brak różnic w składzie chemicznym mleka

Niższa zawartość mocznika w mleku, co 

oznacza lepsze wykorzystanie azotu 

Wniosek autorów:

białko poekstrakcyjnej śruty rzepakowej jest 

lepiej wykorzystywane przez organizm 

krowy niż białko poekstrakcyjnej śruty 

sojowej 



Pekka Huhtanen
Swedish University of 

Agriculture Sciences (SLU)

Wnioski
1. Poekstrakcyjna śruta rzepakowa (RSM) może z sukcesem zastąpić 

poekstrakcyjną śrutę sojową (SBM) w dawkach dla krów mlecznych

2. Obowiązujące systemy „przeceniają” wartość białkową SMB w stosunku do 

RSM, nie dowartościowując RSM



Poekstrakcyjna śruta rzepakowa jest lepszą 

paszą dla krów mlecznych niż poekstrakcyjna 

śruta sojowa bo daje lepsze wyniki produkcyjne

-

a podstawowym powodem jest lepszy skład 

aminokwasowy poekstrakcyjnej śruty 

rzepakowej, co pozwala na efektywniejsze 

wykorzystanie białka 



1. Poekstrakcyjna śruta rzepakowa ma niższą zawartość 

białka ogólnego niż poekstrakcyjna śruta sojowa, ale 

dawki bilansowane są na zawartość białka

2. Wydajność mleka jest podobna, ale zawartość mocznika 

w mleku jest niższa gdy w dawkach znajduje się 

poekstrakcyjna śruta rzepakowa – to wskazuje na lepsze 

wykorzystanie azotu

3. Wyższa zawartość metioniny we krwi krów żywionych 

dawkami z poekstrakcyjną śrutą rzepakową

4. Nieznacznie wyższa zawartość lizyny i histydyny we krwi 

krów żywionych dawkami z poekstrakcyjną śrutą sojową

Huhtanen i wsp., 2011



Skład chemiczny poekstrakcyjnej śruty 

sojowej i rzepakowej



Porównanie zawartości metioniny % białka trawionego w 

jelitach w białku bakteryjnym żwacza i surowcach paszowych

PŚRzepakowa PŚSojowa



Porównanie zawartości lizyny, % białka trawionego w jelitach

w białku bakteryjnym żwacza i surowcach paszowych

PŚSojowa PŚRzepakowa



W normach NRC, 2001 poekstrakcyjna śruta 

rzepakowa ma więcej metioniny i mniej lizyny

Większy jest udział białka by-pass w białku ogólnym



Poekstrakcyjna śruta rzepakowa jest lepszą paszą dla krów 

mlecznych niż poekstrakcyjna śruta sojowa bo daje lepsze wyniki 

produkcyjne

-

a podstawowym powodem jest lepszy skład aminokwasowy 

poekstrakcyjnej śruty rzepakowej, co pozwala na efektywniejsze 

wykorzystanie białka

Czy to jedyny powód ??? 

Broderick i wsp. (2015) żywił krowy dawkami wysoko i nisko 

białkowymi z udziałem SBM lub RSM lub RSM z dodatkiem 

chronionej żwaczowo metioniny i lizyny. Chociaż wydajność 

mleka była wyższa gdy krowy żywiono dawkami z RSM, 

dodatek aminokwasów nie powodował już zwiększenia 

wydajności mleka



Poekstrakcyjna śruta rzepakowa 

„oskarżana” jest o

nadmierny i szybki rozkład białka w żwaczu, co 

oznacza, że mało jest w tej paszy białka by-pass,

przez co wymaga (!!!) ochrony białka, specjalnego 

traktowania itp.



Nieco stare poglądy……..



Poekstrakcyjna śruta rzepakowa Makuch rzepakowy



W starych modelach – złe dane na 

temat rozkładu białka w żwaczu – za 

wysokie współczynniki rozkładu (wtedy 

mało jest białka by-pass)

W tych modelach zakładano, że białko 

rozpuszczalne w większości rozkłada się 

w żwaczu, a w RSM jest dużo białka 

rozpuszczalnego

Obecnie wiemy, że część białka 

rozpuszczalnego pozostaje 

nierozkładana w żwaczu (np. białko 

napina) – w przypadku RSM tylko około 

40% białka rozpuszczalnego ulega 

rozkładowi w żwaczu



Udział białka by-pass zależy bardzo 

mocno od metody analizy.

Starsze metody (woreczki nylonowe) 

nie uwzględniały udziału białka 

rozpuszczalnego w białku by-pass 

Poekstrakcyjna śruta rzepakowa 

zawiera więcej białka by-pass niż 

uważano dawniej 

i 

więcej niż poekstrakcyjna śruta sojowa

To również może tłumaczyć lepsze 

wyniki produkcyjne krów żywionych 

dawkami z poekstrakcyjną śrutą 

rzepakową, a także lepsze 

wykorzystanie białka 



Stereotyp o nadmiernej podatności na rozkład w 

żwaczu spowodował poszukiwanie ochrony białka 

przed rozkładem w żwaczu

„Rzepak” chroniony TAK, 

„Rzepak” nie chroniony – Brrrrr…..



Nie ma potrzeby podgrzewania 

poekstrakcyjnej śruty rzepakowej 



2. Czy poekstrakcyjna śruta rzepakowa nie szkodzi 

krowom ?



Czy poekstrakcyjna śruta rzepakowa 

nie szkodzi krowom ?

▪ Szkodzi krowom…. to kolejny stereotyp, fake news
▪ Pogarsza rozród

▪ Niszczy wątroby

▪ Powoduje mastitis

▪ Odpowiada za przedwczesne brakowanie

▪ Brak jakichkolwiek dowodów naukowych, z badań 

porównawczych, świadczących o prawdziwości tych 

poglądów

▪ Projekcja z przeszłości

▪ Wpływ lobby…..



Czy poekstrakcyjna śruta rzepakowa 

nie szkodzi krowom ?

▪ Jak pozwala na bardzo dobre wyniki produkcyjne, to czy 

szkodzi ???

▪ Obora w Niemczech – długowieczność krów (3 miejsce 

w świecie) – dawki z udziałem 5-6 kg poekstrakcyjnej 

śruty rzepakowej



Czy poekstrakcyjna śruta rzepakowa 

nie szkodzi krowom ?

Za szybki rozkład 

białka w żwaczu = za 

wysokie zawartości 

mocznika w                                                            

mleku = zły rozród, 

chore wątroby, mastitis

Nieprawda !!!



Czy poekstrakcyjna śruta rzepakowa 

nie szkodzi krowom ?

Glukozynolany

trują krowy                  

Współczesne odmiany 

rzepaku zawierają bardzo 

mało glukozynolanów, a ich 

pobranie z poekstrakcyjnej 

śruty rzepakowej nie ma 

wpływu na organizm krowy

Nieprawda !!!



Czy poekstrakcyjna śruta rzepakowa 

nie szkodzi krowom ?

Gorzki smak śruty

pogarsza pobranie paszy

Zwiększenie udziału 

poekstrakcyjnej śruty 

rzepakowej w dawce nie 

zmniejsza pobrania 

suchej masy

Martineau i wsp., 2019

Nieprawda !!!



3. Ile kg poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w dawce dla 

krowy ?



Ile kg poekstrakcyjnej śruty rzepakowej 

w dawkach dla krów mlecznych ?

▪ Tyle ile wynika z bilansu dawki pokarmowej, 

uwzględniającego udział białka trawionego w jelitach 

(metioniny dostępnej w jelitach)

▪ Moje własne doświadczenia – 4-5 kg/sztukę dzień –

pozytywne wyniki



Jeżeli w dawce pokarmowej stosowano 2 kg śruty 
poekstrakcyjnej sojowej i 2 kg śruty poekstrakcyjnej 
rzepakowej, to stosując przelicznik uwzględniający zawartość 
białka ogólnego, dawka po korekcie może zawierać 2.6 + 2 = 4.6 
kg śruty poekstrakcyjnej rzepakowej. Wartość 2.6 wyliczono z 
równania 2.0 : 0.77 = 2.6 kg 



4. Czy to się opłaca ?



Ile kg poekstrakcyjnej śruty rzepakowej 

w dawkach dla krów mlecznych ?

▪ Relacje cenowe pomiędzy poekstrakcyjną śrutą sojową i 

rzepakową – rozpatrywać nie cenę 1 tony śruty, tylko cenę 

1 tony białka ogólnego

Przykład 

▪ Cena 1 tony SBM – 1900 zł, zawartość białka 46%

▪ Cena 1 tony RSM – 1450 zł, zawartość białka ogólnego 35%

▪ Cena 1 kg białka ogólnego w SBM = 4,13 zł

▪ Cena 1 kg białka ogólnego w RSM = 4,14 zł



Ile kg poekstrakcyjnej śruty rzepakowej 

w dawkach dla krów mlecznych ?

▪ „Spada” cena poekstrakcyjnej śruty sojowej, to wracam do 

soi….. i odwrotnie

▪ Zły pomysł, bo nie uwzględnia przewagi poekstrakcyjnej śruty 

rzepakowej nad sojową 

Zła kalkulacja



Podsumowanie

Poekstrakcyjna śruta rzepakowa to lepsza pasza dla 

krów mlecznych niż poekstrakcyjna śruta sojowa 



▪ MOŻNA, a nawet trzeba !!!

▪ Powinniśmy zwiększyć zużycie poekstrakcyjnej śruty 

rzepakowej i makuchu rzepakowego w produkcji 

mleka

▪ Problem GMO nie jest tutaj najważniejszy !!!

Podsumowanie

Czy można żywić krowy mleczne bez 

poekstrakcyjnej śruty sojowej ?


