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BYDŁO. Skład runi, pielęgnacja 

wpływ wypasu na stan łąki

Wypas na łąkach ekologicz-

nych jest korzystny  

dla zwierząt pod względem 

żywieniowym. Chodzi tu nie 

tylko o bogaty skład paszy, 

ale również o jej właściwości. 

Pasze takie zawierają enzy-

my, witaminy, mikroelementy 

oraz karoteny, które wpływają 

na różne procesy, między inny-

mi na produkcję mleka. 

Prawidłowe żywienie zwierząt jest 
najważniejszym warunkiem pro-
dukcji zwierzęcej. Dobrze zbilanso-
wana dawka pokarmowa zapewnia 
zwierzętom prawidłowy rozwój. 
W efekcie rolnik uzyskuje produkt 
wysokiej jakości. Wartość tego pro-
duktu wzrasta znacząco, jeśli po-
chodzi on z produkcji ekologicznej.

Zasady rolnictwa ekologiczne-
go określa Ustawa o  rolnictwie 
ekologicznym oraz Rozporzą-
dzenie Rady (WE) nr  834/2007  
z 28 czerwca 2007 r. w sprawie pro-
dukcji ekologicznej i  znakowania 
produktów ekologicznych i  uchy-
lające rozporządzenie (EWG) 
nr  2092/91 i  Rozporządzenie Ko-
misji (WE) nr 889/2008 z 5 wrze-
śnia 2008 r. ustanawiające szczegó-
łowe zasady wdrażania rozporzą-
dzenia Rady (WE) nr  834/2007 
w  sprawie produkcji ekologicznej 
i znakowania produktów ekologicz-
nych w  odniesieniu do  produkcji 
ekologicznej, znakowania i kontroli.

Co to jest łąka ekologiczna
Według rozporządzenia łąka ekolo-
giczna to taka, która jest prowadzona 
zgodnie z zasadami rolnictwa ekolo-
gicznego, tzn. stosowane są natural-
ne, ekologiczne nawozy, nie są wyko-
rzystywane nawozy sztuczne, środki 

ochrony roślin i  inne środki zabro-
nione ustawowo w rolnictwie ekolo-
gicznym. Łąki ekologiczne służące 
do  wypasu zwierząt są najczęściej 
częścią gospodarstwa ekologicznego, 
co oznacza, że zwierzęta, które żywią 
się na takiej łące również będą zwie-
rzętami ekologicznymi. 

Niekoniecznie eko
Nie ma też przeciwwskazań, aby 
na  łące ekologicznej były wypasa-
ne zwierzęta nieekologiczne, jednak 
muszą być one utrzymywane w cho-
wie ekstensywnym. Należy pamiętać, 
że produkty pochodzące od zwierząt 
wypasanych na  takiej łące nie będą 
uznawane za  ekologiczne, chyba, 
że  zostaną przedstawione dowody 
wskazujące na  odpowiedni sposób 
izolowania tych zwierząt.

Enzymy, witaminy, karoteny
Wypas ekstensywny na łąkach eko-
logicznych jest korzystny dla zwie-
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rząt pod względem żywieniowym. 
Chodzi tu nie tylko o bogaty skład 
paszy, ale również o jej właściwości. 
Pasze takie zawierają enzymy, wita-
miny, mikroelementy oraz karoteny, 
które wpływają na  różne procesy, 
między innymi na produkcję mleka. 

Na udeptanej ziemi
Warto podkreślić, że użytki zielone, 
na  których wypasane są zwierzęta 
(głównie bydło) na  skutek proce-
sów, jakim są poddawane (udepty-
wanie ziemi, selektywne pobiera-
nie roślin) to zbiorowiska roślinne 
o  dużej wartości przyrodniczej. 
W  gospodarstwach ekologicznych 
racjonalne żywienie jest niezwykle 
ważne. Bogate pod względem ga-
tunkowym i  odżywczym zielonki, 
stosowane wiosną i latem oraz siana 
i kiszonki w okresie jesienno-zimo-
wym wpływają korzystnie na  pro-
dukcję zarówno mleka, jak i żywca.

Ten smak, ta różnica
Aby łąka dobrze pełniła swoją 
funkcję jako źródło pokarmu dla 
zwierząt, musi przede wszystkim 
spełniać pewne warunki dotyczące 
składu gatunkowego. W  jej skład 
powinny wchodzić przede wszyst-
kim rośliny smaczne, czyli takie, 
które zwierzęta wybierają najczę-
ściej.
Przede wszystkim należy zwrócić 
uwagę na trawy. Te najchętniej wy-
bierane przez zwierzęta to życica 
trwała, kostrzewa łąkowa, tymotka 
łąkowa, wiechlina łąkowa, mietlica 
biała czy grzebienica pospolita.
Z motylkowych w składzie łąki po-
winna znajdować się przede wszyst-
kim koniczyna biała. Obecność ko-
niczyny białej na  łące ekologicznej 
jest ważna ze względu na możliwo-
ści wiązania azotu (poprzez bakterie 
brodawkowe), co wpływa na  ogra-
niczenie zużycia nawozów gospo-
darskich.

Zioła na trawienie
Dobrze jest również zapewnić 
obecność różnych ziół, które nie 
są bardzo istotne w  użytkowaniu 
pastwiskowym, wpływają jednak 
korzystnie na  układ pokarmowy 
zwierząt i  proces trawienia. Warto 
podkreślić, że  zwierzęta (szczegól-

nie bydło) wypasane ekstensywnie 
na  łąkach ekologicznych rzadziej 
zapadają na  choroby (takie jak np. 
mastitis czy kulawizny).

Rotacyjny i ciągły
Dla jakości runi tworzącej łąkę 
ważny jest rodzaj wypasu. Stosowa-
ne w Polsce rodzaje wypasu to rota-
cyjny i ciągły. 
Najbardziej korzystny i  zarazem 
najczęściej stosowany jest wypas 
rotacyjny, polegający na  wyznacza-
niu kwater do  spasania w  różnych 
częściach pastwiska. Zapewnia on 
zwierzętom stały dostęp do zielon-
ki, efektywne nawożenie, stworze-
nie odpowiednich warunków do in-
tensywnego odrastania runi. Ro-
śliny w naszych warunkach klima-
tycznych odrastają od 18 do 42 dni, 
w  zależności od okresu. Kwatery 
należy ustalać zgodnie z porą roku 
i czasem odrastania runi (kwiecień-
-maj ‒ 21 dni, czerwiec 20-24 dni, 
lipiec-sierpień ‒ 22-35 dni, wrze-
sień 35-42 dni).

Korzyści, korzyści i jeszcze 
raz korzyści
Żywienie pastwiskowe i pasze uzy-
skiwane z  zielonek, które są sma-
kowite, posiadają dobrą strawność 
(m.in. 65%), koncentrację na pozio-
mie ok. 0,8 jednostki owsianej oraz 
są chętnie pobierane przez zwierzę-
ta. Zapewniają prawidłowe procesy 
trawienne, właściwe odżywienie or-
ganizmu zwierzęcia, a  tym samym 
obniżają koszty hodowli. Podnoszą 
też wartość produktu końcowego.

Koszty produkcji np. siana są co 
prawda nieco wyższe niż paszy pa-
stwiskowej, jednak znacznie niższe 

niż w przypadku pasz z upraw po-
lowych. 

Nawożenie gleby
Żywienie pastwiskowe ma również 
wpływ na glebę. Zwierzęta (bydło czy 
owce) wybierając selektywnie rośliny 
przyczyniają się do  ustalenia składu 
gatunkowego runi, o  dużej wartości 
przyrodniczej, nawożenia gleby. 
Dla prawidłowego funkcjonowania 
łąki ekologicznej ważna jest rów-
nież pielęgnacja, między innymi 
poprzez wykaszanie niedojadów, 
pozostawianych przez zwierzęta.

Po drugim wypasie
Najlepszy czas na te zabiegi to okres 
po  drugim wypasie. Wykaszanie 
niedojadów jest istotne, ponieważ 
ogranicza występowanie niepożą-
danych roślin i  chwastów w  skła-
dzie runi.
Łąki ekologiczne odgrywają nie-
zwykle istotną rolę w  rolnictwie 
ekologicznym. Są nie tylko do-
skonałym źródłem pokarmu dla 
zwierząt, ale również wpływają 
na różnorodność biologiczną, mogą 
się przyczynić do  obniżenia kosz-
tów produkcji w  gospodarstwie  
(mniejsza zachorowalność zwierząt, 
produkty lepszej jakości) oraz po-
zwalają na  wykorzystanie natural-
nych nawozów. Zwierzęta, które są 
utrzymywane zgodnie z  zasadami 
rolnictwa ekologicznego, żyją w do-
brostanie zgodnym z  wymogami 
gatunku. 
Należy tu również przestrzegać 
przepisów Ustawy o ochronie zwie-
rząt, która dotyczy zarówno zwie-
rząt egzotycznych, domowych, jak 
i gospodarskich.
Dominika Jankowska DODR we Wrocławiu

Tabela. Udział procentowy poszczególnych grup roślin w plonie

Grupa roślin Udział procentowy 

Trawy niskie 60-70%

Trawy średnie 30-40%

Trawy wysokie 20-30%

Rośliny motylkowe 20-30%

Zioła i chwasty max. 20%


