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Ponadto, lochy w tym okresie powinny pobieraç oko∏o 1.8-2.0 kg

mieszanki, co zwykle jest zbyt ma∏o dla ich apetytu, a to prowadzi do nie-

pokojów, a nawet zachowaƒ agresywnych. Problem ten mo˝na w∏aÊnie

z∏agodziç przez wprowadzenie do mieszanek pasz o wy˝szej ni˝ w zbo˝ach

zawartoÊci w∏ókna. Takimi paszami sà suche wys∏odki buraczane.

Wys∏odki „rozcieƒczajà” energi´ w mieszance, ale zapewniajà uczucie

sytoÊci. 

˚ywienie koni

Okres ˝ywienia Dawka

Doros∏e, pracujàce Do 2 kg

(3 kg – konie

ras du˝ych)

Tofi to wysokiej jakoÊci dodatek paszowy dla wszystkich kategorii wieko-

wych koni sportowych i roboczych.

W ˝ywieniu koni ze wzgl´du na p´cznienie, wys∏odki buraczane Tofi skar-

mia si´ po 12 - godzinnym moczeniu w wodzie, (na 1 kg wys∏odków

oko∏o 4 litrów wody). 

Melasowane
wys∏odki buraczane Tofi
– zalecenia ˝ywieniowe

Konsultacja merytoryczna: prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski, 

Katedra ˚ywienia Zwierzàt, Akademia Rolnicza w Krakowie 
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˚ywienie krów mlecznych 

Okres ˝ywienia Dawka

Zasuszenie 1-2 kg

Szczyt laktacji 2-4 kg

Pe∏na laktacja 2-6 kg 

Koniec laktacji 1-3 kg

W okresie pe∏nej laktacji Tofi mogà byç skarmiane bez ograniczeƒ,

natomiast ich wysoka wartoÊç energetyczna mo˝e powodowaç nadmierne

ot∏uszczenie krów, gdy dawka Tofi b´dzie zbyt du˝a w okresie oko∏o 

2 ostatnich miesi´cy laktacji, zw∏aszcza przy nieprawid∏owym grupowaniu

krów oraz „za dobrej” kiszonce z kukurydzy.   

Krowy w okresie zasuszenia w∏aÊciwego (4-5 tygodni) powinny byç

˝ywione dawkami niskoenergetycznymi, tak aby zapobiegaç nadmiernemu

ot∏uszczeniu. W tym okresie mo˝na ograniczyç skarmianie wys∏odków

buraczanych.

W okresie przejÊciowym przed porodem (zasuszenie – 2-3
ostatnie tygodnie cià˝y) nale˝y rozpoczàç skarmianie Tofi, zw∏asz-
cza gdy znajdujà si´ w dawce po porodzie (przyzwyczajenie krów do

smaku, zapachu). Ich iloÊç w dawce powinna wynikaç z sk∏adu ca∏ej dawki

pokarmowej. Nale˝y pami´taç o stosunkowo du˝ej zawartoÊci K i Ca 

w paszach pochodnych buraków.

Udzia∏ w dawce w okresie poporodowym (pierwszy miesiàc – szczyt

laktacji) powinien wynikaç ze sk∏adu ca∏ej dawki pokarmowej. Podana 

w tabeli zalecana iloÊç, a wi´c 2-4 kg w tym okresie, pozwala na pe∏ne

wykorzystanie zalet Tofi. To znakomita pasza dla krów mlecznych bardzo

ch´tnie przez nie pobierana. Podstawowà zaletà Tofi jest ich antykwasico-

we oddzia∏ywanie. Zawarte w nich pektyny stabilizujà fermentacj´ w ˝wa-

czu, co wa˝ne zw∏aszcza przy du˝ych dawkach pasz treÊciwych.

˚ywienie m∏odzie˝y

Okres ˝ywienia Dawka

Ciel´ta (od 4 miesiàca do koƒca 6 miesiàca) 0.5-1 kg

Ja∏ówki (od 6 miesiàca 1-2 kg

do koƒca 12 miesiàca)

Ja∏ówki (od 13 miesiàca 1-2 kg
do 15 miesiàca, czyli do krycia)

Ja∏ówki cielne 0-1 kg 

Tofi sà wartoÊciowym dodatkiem paszowym dla m∏odzie˝y bydl´-

cej. Ich skarmianie mo˝na rozpoczàç w 4 miesiàcu ˝ycia. Ze wzgl´du na

ich struktur´, p´cznienie oraz niewielkà iloÊç bia∏ka nie nale˝y jednak

przekraczaç podanych wy˝ej zaleceƒ. Stosowanie Tofi u ja∏ówek przed

kryciem oraz ci´˝arnych musi zawsze wynikaç z bilansu ca∏ej dawki

pokarmowej. Z regu∏y, gdy jakoÊç pasz obj´toÊciowych jest dobra i ich

iloÊç w gospodarstwie wystarczajàca skarmianie Tofi w sektorze ja∏owic

cielnych mo˝e powodowaç ot∏uszczenie. 

˚ywienie byd∏a opasowego

Okres ˝ywienia Dawka

Ciel´ta (od 4 miesiàca 0.5-1 kg

do koƒca 6 miesiàca)

Opasy (od 6 miesiàca 2-4 kg

do koƒca 12 miesiàca)

Opasy (powy˝ej 12 miesiàca) 2-4 kg

W ˝ywieniu opasów nie ma ograniczeƒ w stosowaniu Tofi. Udzia∏ 

w dawce powinien wynikaç z bilansu dawki pokarmowej. 

˚ywienie trzody chlewnej

Okres ˝ywienia Dawka

Lochy luêne Do 25 % w mieszance

Lochy niskoproÊne Do 25 % SM 

w mieszance

Niska koncentracja energii metabolicznej dla Êwiƒ powodu-

je, ˝e Tofi nie majà praktycznego zastosowania w ˝ywieniu tucz-

ników, prosiàt czy warchlaków. Z powodzeniem mogà byç wyko-

rzystane w ˝ywieniu loch luênych i proÊnych, którym nie prze-

szkadza wi´ksza zawartoÊç w∏ókna w dawce pokarmowej. 
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