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Prowadzenie hodowli bydła mlecznego w opar-
ciu o trwałe użytki zielone to najkorzystniej-

szy sposób żywienia zwierząt zarówno z punk-
tu widzenia ekonomiki produkcji, jak również 
ochrony środowiska naturalnego. Krowy jako 
zwierzęta przeżuwające są przystosowane do po-
bierania przede wszystkim paszy objętościowej. 
W ostatnich latach dążenie do maksymalizacji 
wydajności produkcji spowodowało zachwianie 
równowagi żywieniowej tej grupy zwierząt (Rad-
kowski i Radkowska, 2009). Zwierzęta są coraz 
częściej żywione paszami wysokoenergetyczny-
mi. Zachowanie krów utrzymywanych w oborach 
i żywionych w systemie TMR znacznie odbiega 
od zachowań naturalnych występujących u tych 
zwierząt przed ich udomowieniem (Epps, 2002). 
Krowy mleczne są przystosowane do pobierania 
runi pastwiskowej, która w tradycyjnym modelu 
żywienia była podstawą żywienia w okresie let-
nim. Krowy wypasane na pastwisku same regulu-
ją sobie czas pobierania paszy, odpoczynku i ru-
chu. Rośliny bezpośrednio pobierane zawierają 
wiele witamin i substancji czynnych, korzystnie 
wpływających na prawidłowy przebieg procesów 
fi zjologicznych. Zwierzęta są zdrowsze, odpor-
niejsze na choroby, mniej zestresowane. Wiele 
badań naukowych potwierdza korzystny wpływ 
przebywania krów na pastwisku na ich dobrostan, 
zmniejsza się także liczba zachorowań z powodu 
kulawizn i chorób racic (Hernandez-Mendo i in., 
2007). Wyniki badań Boyle i in. (2008) wykazu-
ją, że intensywne systemy hodowli i chowu mogą 
powodować pogorszenie się warunków bytowa-
nia, a tym samym i dobrostanu zwierząt. Utrzy-
manie pastwiskowe poprawia parametry hemato-
logiczne, hormonalne i zdrowotne krów, dlatego 
sensowne wydaje się przedłużenie okresu pastwi-

skowego w sprzyjających warunkach pogodo-
wych nawet powyżej 180 dni. Ruń pastwiskowa 
charakteryzuje się jednak zmienną wartością po-
karmową, która zależy od składu botanicznego 
występujących w niej roślin, zasobności gleby 
w składniki pokarmowe, zawartości wody i po-
wietrza w glebie, rodzaju podłoża, jego odczynu 
i zawartości substancji organicznej, a także od 
sposobu użytkowania i zastosowanej pielęgnacji 
(Kostuch, 1997). Zaleca się, aby w skład zielonki 
pastwiskowej wchodziło ok. 30% traw wysokich, 
50% traw średnio wysokich i niskich, od 10 do 
20% roślin motylkowatych oraz do 10% ziół. Do 
najbardziej wartościowych traw, których obec-
ność jest na pastwisku najbardziej pożądana, na-
leżą: życica trwała (Lolium perenne L.), wiechli-
na łąkowa (Poa pratensis L.), kostrzewa łąkowa 
(Festuca pratensis Huds.), kostrzewa czerwona 
(Festuca rubra L.), tymotka łąkowa (Phleum 
pratense L.). Na pastwiskach duże znaczenie 
gospodarcze ma koniczyna biała (Trifolium re-
pens L.), której główną zaletą jest odporność na 
udeptywanie przez zwierzęta oraz częstotliwość 
przygryzania, natomiast mankamentem może być 
nietrwałość w zbiorowisku roślinnym.

Dobrze utrzymane pastwisko dostarcza 
krowom wysokiej jakości soczystą paszę obję-
tościową, zawierającą przede wszystkim białko, 
makro- i mikroelementy oraz witaminy (Kra-
szewski i in., 2008). Szacuje się, że dzienna wy-
dajność bydła mlecznego, żywionego w oparciu 
o właściwie użytkowane i zarządzane pastwisko, 
bardzo dobrej jakości w początkowym okresie 
sezonu pastwiskowego może wynosić nawet do 
20–23 kg mleka (co odpowiada rocznej wydajno-
ści na poziomie około 6500 kg). W okresie tym 
zielonka charakteryzuje się wysoką wartością po-
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karmową i zawiera od 18 do nawet 24% białka 
ogólnego, nie więcej niż 25% włókna surowego, 
3,5–5% tłuszczu surowego i charakteryzuje się 
wysoką strawnością, przekraczającą 80% (Wa-
ghorn i Clark, 2004). Podstawą uzyskania wy-
sokiej jakości paszy jest racjonalne użytkowanie 
pastwisk, obejmujące m.in. wypas kwaterowy 
z zachowaniem odpowiedniej rotacji, odpowied-
nie nawożenie (w tym nawozami wapniowo-ma-
gnezowymi), wykaszanie niedojadów, podsiew 
szlachetnymi gatunkami traw i roślin motylkowa-
tych, eliminację chwastów, usuwanie łajniaków 
i kretowisk, wiosenne i jesienne zabiegi pielę-
gnacyjne, czy ewentualną regulację stosunków 
wodnych w glebie. W tym celu zasadne jest rów-
nież określanie wydajności pastwiska. W Polsce 
standardem jest uzyskanie produkcji na pozio-
mie 13–16 kg mleka/szt./dzień w szczycie sezo-
nu wegetacyjnego (Bodarski, 2015; Wasilewski, 
2011). Przyjmuje się, że zapewnienie zwierzętom 
wystarczającej ilości paszy wymaga, aby ruń pa-
stwiskowa w czasie spasania miała odpowiednią 
wysokość – dla krów mlecznych wynosi ona od 
15 do 18 cm. Jest to tzw. „dojrzałość pastwiskowa 
runi”. W przypadku zbyt niskiej runi wielkość jej 
pobrania przez zwierzęta jest ograniczona, nato-
miast jeśli zielonka pastwiskowa jest zbyt wyso-
ka, zwierzęta pobierają tylko jej górną warstwę, 
resztę pozostawiając jako niedojady. Ponadto, 
zachowanie optymalnej wysokości runi wpływa 
korzystnie na wartość paszową zielonki, która 
zawiera wówczas pożądaną ilość białka i energii 
oraz stosunkowo niską włókna. Podczas przej-
ścia z żywienia zimowego na wiosenno-letnie 
ruń pastwiskową należy wprowadzać stopniowo, 
rozpoczynając od skarmiania ok. 3–5 kg świeżej 
zielonki/szt./dzień przez okres minimum 2–3 ty-
godni lub wypuszczając początkowo krowy na 
pastwisko na 2–4 godziny. Jest to czas niezbęd-
ny do zasiedlenia żwacza przez mikroorgani-
zmy odpowiedzialne za fermentację składników 
pokarmowych zielonki. Przez pierwszy miesiąc 
żywienia zielonką pastwiskową należy kontynu-
ować skarmianie pasz stosowanych zimą, stop-
niowo wycofując je z dawki. Przed wyjściem 
krów na pastwisko młodą zielonkę pastwiskową, 
ze względu na niski poziom włókna surowego 
oraz wysoką zawartość białka ulegającego szyb-
kiemu rozkładowi w żwaczu, uzupełniamy także 
sianem lub słomą podawanymi na tzw. „zakład-
kę”. Dla krów o wydajności ponad 20 kg mleka/

dzień żywienie pastwiskowe należy uzupełniać 
paszami treściwymi (ziarno kukurydzy, jęczmień 
– najlepiej w postaci gniecionej) – przyjmuje się 
wówczas zasadę – 0,33 kg paszy na każdy dodat-
kowy litr mleka powyżej wydajności z pastwiska 
– oraz energetycznymi paszami objętościowymi 
(np. melasowanymi suszonymi wysłodkami bu-
raczanymi, kiszonką z kukurydzy). Nie należy 
także stosować innych pasz zasobnych w białko 
ulegające szybkiemu rozkładowi w żwaczu (np. 
młóta browarnianego) i komercyjnych miesza-
nek zawierających mocznik. Pasze treściwe na-
leży zawsze podawać po paszach objętościowych 
i dzielić je na odpasy, zadając maksymalnie 2–3 
kg/szt. jednorazowo. Należy również pamiętać, 
że dawka pasz treściwych w ilości 6 kg i więcej 
w znacznym stopniu ogranicza pobranie zielonki 
pastwiskowej (Miciński, 2015).

Wraz z postępowaniem wegetacji ilość do-
stępnej zielonki, jej jakość i strawność ulegają 
stopniowemu obniżeniu. W celu zniwelowania 
szybkich zmian wartości pokarmowej odrostu wy-
nikających z postępującej wegetacji zaleca się sto-
sowanie kwaterowego systemu wypasu. Zwierzęta 
są sukcesywnie i systematycznie przemieszcza-
ne na kolejne części pastwiska (dalsze kwatery). 
W maju i czerwcu (czyli w pierwszej rotacji) nie-
spasane kwatery powinny być koszone z przezna-
czeniem na kiszonkę lub siano (Bodarski, 2015).

W warunkach naturalnych w skład runi pa-
stwiskowej wchodzą różnorodne gatunki roślin, 
które oprócz związków odżywczych zawierają 
szereg związków farmaceutycznych, takich jak: 
roślinne alkaloidy, terpeny, laktony seskwiter-
penowe, fenole i wiele innych. Przynoszą one 
ogromne korzyści zwierzętom roślinożernym, 
powodując naturalne zwalczanie pasożytów we-
wnętrznych, zakażeń grzybiczych, bakteryjnych 
oraz poprawiają trawienie (Radkowska i Szew-
czyk, 2017). Zwierzęta najczęściej wybierają ro-
śliny o dużej zawartości substancji pokarmowych 
i atrakcyjnym smaku. W środowisku zewnętrz-
nym poszukują takich substancji, które zapewnią 
im homeostazę. W momencie zaburzeń chorobo-
wych pobierają natomiast intuicyjnie rośliny za-
wierające przede wszystkim substancje i związki 
lecznicze, które są środkiem zaradczym na wystę-
pujące w ich organizmie dolegliwości. Obserwu-
je się wtedy zjawisko tzw. samoleczenia (z ang. 
selfmedication) (Villalba i Provenza, 2007; Vil-
lalba i in., 2014; Huffman, 2005). W gospodar-
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stwach nastawionych na pastwiskowe żywienie 
krów mlecznych niezbędna jest dbałość o skład 
runi pastwiskowej. Należy dokonywać podsie-
wów odpowiednimi mieszankami ziołowymi ma-
jącymi działanie profi laktyczne; zaleca się, aby 
udział ziół w runi wynosił do 10%. Wsiewka zio-
łowa powinna w swoim składzie zawierać zioła 
o potwierdzonym działaniu przeciwbakteryjnym, 
przeciwpasożytniczym, przeciwzapalnym oraz 
poprawiającym trawienie. Oprócz bezpośrednie-
go stosowania ziół w postaci wsiewek, wykorzy-
stuje się zioła w formie suszu lub ekstraktów, za-
równo jako środki profi laktyczne, jak i lecznicze 
(Radkowska i Szewczyk, 2017). 

Rośliny zielarskie, które mają zastosowanie 
w chowie bydła, to: czosnek, piołun, rozmaryn, 

ruta, tymianek, tojad mocny, belladonna, bra-
twa barwierska, berberys, przystęp dwupienny, 
nagietek lekarski, ceanothus americanus, glist-
nik jaskółcze ziele, konwalia majowa, jeżów-
ka wąskolistna oraz purpurowa, fenkuł włoski, 
goryczka żółta, lukrecja gładka, mahonia po-
spolita, mięta pieprzowa, szkarłatna amerykań-
ska, ostropest plamisty, kulczyba wronie oko, 
mniszek pospolity, ciemiężyca, imbir lekarski, 
aloes, kozieradka, łopian, orzech czarny, olcha 
czarna, rumianek pospolity, cykoria podróżnik, 
żywokost lekarski, pokrzywa (de Bairacli Levy, 
1991; Karreman, 2007). Poniżej przedstawiono 
krótki opis właściwości przykładowych gatun-
ków roślin zielarskich, które mają zastosowanie 
w chowie bydła.

Cykoria podróżnik (Cichorium intybus)
(fot. I. Radkowska)

Aloes zwyczajny (Aloe vera (L.) Burm. f.)
(fot. A. Szewczyk)

Rumianek pospolity (Matricaria chamomilla)
(fot. I. Radkowska)

Żywokost lekarski (Symphytum offi cinale)
(fot. I. Radkowska)

Aloes zwyczajny (Aloe vera (L.) Burm. f.) – wska-
zany w przypadku ran, oparzeń; poprawia trawienie, 
działa przeciwskurczowo, pobudza odporność;
Pluskwica groniasta  (Actaea racemosa) – sto-

sowana w celu wspomagania rozrodu;
Orzech czarny (Juglans nigra) – stosowany jest 
przy biegunkach oraz pasożytach jelitowych;
Łopian (Arctium) – działa moczopędnie, oczysz-
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cza krew i pomaga w schorzeniach skóry;
Nagietek lekarski (Calendula offi cinalis) – wy-
korzystywany jest do przemywania oczu, jamy 
gębowej oraz w podrażnieniach i ranach skóry;
Rumianek pospolity (Matricaria chamomilla) 
– używany w zaburzeniach trawienia oraz jako 
środek uspokajający;
Żywokost lekarski (Symphytum offi cinale) – wyko-
rzystywany przy złamaniach kości, na rany i skale-
czenia, ostre zapalenie wymienia, urazy sutka;
Mniszek lekarski (Taraxacum offi cinale) – sto-
sowany w przypadku schorzeń wątroby, obrzęku 
wymion; oczyszcza krew;
Kozieradka (Trigonella foenum-graecum) – jest 
to środek mlekopędny, odżywczy, powlekający;
Olcha czarna (Alnus glutinosa) – działa przeciw-
bakteryjnie i zatrzymuje laktację;
Cykoria podróżnik (Cichorium intybus) – 
wspiera wątrobę, działa przeciwbiegunkowo, 
przeciwpasożytniczo, zwiększa apetyt i poprawia 
trawienie;
Czosnek (Allium sativum) – działa przeciwbak-
teryjnie, przeciwgrzybiczo, przeciwpasożytniczo.

Naturalne środki profi laktyczne i lecznicze 
mają szczególne znaczenie w ekologicznym cho-
wie bydła, gdzie klasyczne syntetyczne środki 
lecznicze i ich profi laktyczne stosowanie są za-
bronione, a hodowca musi zaplanować szereg 
przemyślanych posunięć, które zapewnią mu 
optymalny poziom zdrowia w stadzie. Dobór od-
powiedniej rasy odpornej na choroby, zapewnienie 
właściwych parametrów środowiska, czyszczenie 
i dezynfekcja pomieszczeń to kluczowe działania. 
Zdarzają się jednak sytuacje, w których pomimo 
przestrzegania tych wszystkich wytycznych 
bydło zachoruje lub ulegnie zranieniu. W takich 
przypadkach należy bezzwłocznie przystąpić do 
leczenia. Ekologiczne leczenie zwierząt polega 
na wykorzystaniu leków roślinnych oraz home-
opatycznych. Mają one pierwszeństwo przed 
syntetycznymi, alopatycznymi weterynaryjny-
mi produktami leczniczymi lub antybiotykami 
(EUR-Lex - 31999R1804 - EN). W sytuacji, gdy 
użycie wcześniej wymienionych środków jest 
nieskuteczne, w celu zapobieżenia cierpieniu lub 
stresowi zwierząt dopuszcza się zastosowanie 
klasycznych środków weterynaryjnych. Nieste-
ty, producenci pozostawieni są sami sobie, gdyż 
niewielu lekarzy weterynarii ma odpowiednie 
przygotowanie do stosowania ziół czy homeopa-
tii. Zdania na temat homeopatii są podzielone. 

Niektóre publikacje weterynaryjne propagują 
takie leczenie, inne znów często podważają jej 
skuteczność. Najlepszym dowodem jej efektyw-
ności są opinie zadowolonych hodowców. Takich 
zastrzeżeń nie ma w stosunku do ziół.

Profi laktyka zmniejsza występowanie scho-
rzeń, a jeśli już się zdarzą, ich przebieg jest krót-
szy i łagodniejszy. Zdrowe zwierzęta dają produkt 
lepszej jakości, ich produkcyjność jest większa, 
co przekłada się na wymierny zysk dla hodow-
cy. Produkty pozyskiwane od zwierząt, u któ-
rych nie stosuje się chemicznych środków, są 
korzystniej postrzegane i chętniej nabywane przez 
konsumentów. Wraz ze wzrostem świadomości 
co do wpływu żywności na nasz organizm coraz 
częściej zwraca się uwagę na skład chemiczny 
pokarmów oraz ich wartość żywieniową. Żyw-
ność przestaje być postrzegana wyłącznie jako 
źródło składników pokarmowych pokrywających 
zapotrzebowanie organizmu, ale traktuje się ją 
jako czynnik oddziałujący na zdrowie i samopo-
czucie człowieka. Coraz większym zainteresowa-
niem cieszy się tak zwana żywność funkcjonalna. 
Jednym z ważniejszych czynników decydujących 
o wydajności mlecznej krów, składzie chemicz-
nym oraz wartości odżywczej i przydatności 
technologicznej mleka jest żywienie (White i in., 
2001; Lipiński i in., 2012). Wydajność mleczna 
krów utrzymywanych pastwiskowo jest zazwy-
czaj niższa w porównaniu do zwierząt żywionych 
TMR, dlatego dla producentów bardzo ważne 
jest utrzymanie korzystnego składu chemiczne-
go mleka. Mleko krowie zawiera około 30 róż-
nych białek, które cechuje wysoka wartość bio-
logiczna, są one źródłem łatwo przyswajalnych 
aminokwasów egzogennych. Posiadają m.in. 
właściwości przeciwzapalne, bakteriostatyczne, 
antyoksydacyjne, opioidowe, antynowotworo-
we oraz przeciwdziałają nadciśnieniu (Kuczyń-
ska i in., 2013). Mackle i in. (1999) wykazali, że 
energia dostarczana w dawce pokarmowej w du-
żym stopniu może wpływać na kształtowanie się 
koncentracji białek serwatkowych w mleku krów. 
Autorzy dowodzą, że poziom α-LA i β-LG ulega 
obniżeniu w przypadku ograniczonego dostępu 
krów do pastwiska. W badaniach stwierdzono, 
że stosując żywienie pastwiskowe można prawie 
dwukrotnie zwiększyć poziom β-laktoglobuliny 
i laktoferyny w mleku (Reklewska i  Reklewski, 
2004; Król i in., 2008). Kuczyńska i in. (2012) 
wykazali, że mleko pochodzące od krów z go-
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spodarstw ekologicznych zawierało istotnie wię-
cej β-LG (4,12 g∙l-1) i laktoferyny (334,9 mg∙l-1) 
w porównaniu z mlekiem od krów utrzymywa-
nych konwencjonalnie (2,68 g∙l-1 β-LG, 188,0 
mg∙l-1laktoferyny). Wynika to z tego, że zawarte 
w zielonkach bioaktywne składniki charaktery-
zują się właściwościami immunomodulacyjnymi, 
dzięki czemu wpływają pośrednio na kształtowa-
nie się poziomu laktoferyny.

Mleko jest ważnym źródłem witamin roz-
puszczalnych w tłuszczach, zwłaszcza A i E. 
Witaminy te wykazują działanie przeciwnowo-
tworowe poprzez wychwytywanie wolnych rod-
ników oraz odgrywają ważną rolę w kształtowa-
niu odporności organizmu (Lindmark-Mánsson 
i Akesson, 2000). Wykazują także działanie an-
tyoksydacyjne, dzięki czemu przyczyniają się do 
opóźnienia procesu utleniania i chronią wielonie-
nasycone kwasy tłuszczowe w mleku. Ponadto, 
przeciwdziałają niepożądanym zmianom smaku 
i zapachu mleka i jego przetworów (Strusińska 
i in., 2010). Stężenie witamin A i E w mleku jest 
determinowane przez szereg różnych czynni-
ków, w tym sezon żywienia, warunki utrzyma-
nia, wydajność, stan gruczołu mlekowego oraz 
czynniki genetyczne (Jensen i in., 1999). Liczne 
badania naukowe (Reklewska i in., 2003; Lind-
mark-Mánsson i Akesson, 2000; Strusińska i in., 
2010) wskazują, że mleko krów wypasanych na 
pastwisku zawiera więcej witamin niż mleko od 
krów żywionych dawką TMR. Świeża ruń pastwi-
skowa charakteryzuje się wyższym poziomem 
witaminy E i prowitaminy A w porównaniu z pa-
szami konserwowanymi (Shingfi eld i in., 2005; 
Nozière i in., 2006), dlatego w sezonie żywienia 
letniego w gospodarstwach ekologicznych lub 
stosujących żywienie pastwiskowe obserwuje się 
wzrost zawartości tych witamin w mleku. Zawar-
tość tłuszczu w mleku i kwasów tłuszczowych 
wchodzących w jego skład może ulegać znacz-
nym wahaniom. Czynnikiem w największym 
stopniu determinującym zawartość kwasu CLA 
w tłuszczu mleka jest żywienie (rodzaj diety, do-
datki wpływające na fermentację włókna w żwa-
czu, dodatki tłuszczowe), w mniejszym stopniu 
natomiast czynniki genetyczne (rasa) czy fi zjo-
logiczne (stadium laktacji, wiek) (Dhiman i in., 
2000; Kelsey i in., 2003; Kuczyńska i in., 2013). 
Poprzez modyfi kację diety krów jest możliwe 
zwiększenie zawartości CLA w mleku 3-, a nawet 
5-krotnie (Janeczek i Kupczyński, 2006). Wyni-

ki wielu badań naukowych wskazują, że skład 
kwasów tłuszczowych w mleku zależy od udziału 
zielonki w dawce pokarmowej. Mleko pozyskane 
od krów wypasanych na pastwisku w porównaniu 
do mleka od krów żywienionych TMR charakte-
ryzuje się wyższą koncentracją CLA (Kelly i in., 
1998; Dhiman i in., 1999; White i in., 2001). Nie-
zbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) 
oraz sprzężony kwas linolowy (CLA) ze względu 
na szereg właściwości prozdrowotnych są bardzo 
ważnym składnikiem prawidłowej diety czło-
wieka. CLA posiada właściwości redukcji tkanki 
tłuszczowej, w związku z czym jest czynnikiem 
zapobiegającym otyłości, stymuluje układ odpor-
nościowy, ponadto ma właściwości antymiażdży-
cowe i antynowotworowe (McGuire i McGuire, 
2000; Shingfi eld i in., 2009). Badania przepro-
wadzone przez Marino i in. (2006) wykazały, że 
sterowanie procesami zachodzącymi w żwaczu 
przez odpowiedni dobór dawek pokarmowych 
decyduje o zawartości i wzajemnym stosunku po-
szczególnych kwasów tłuszczowych w tkankach 
i mleku. Whiting i in. (2004) uzyskali korzystniej-
szy stosunek UFA:SFA latem (0,47–0,58%) niż 
zimą (0,32–0,37%). Grega i in. (2000), oceniając 
mleko krów wykazali również większy udział 
jednonienasyconych MUFA (32,65%) i wielo-
nienasyconych PUFA (3,95%) w okresie letnim. 
Sezonowy wzrost udziału nienasyconych kwa-
sów tłuszczowych w mleku w okresie żywienia 
letniego – pastwiskowego oraz kwasów omega-3 
w stosunku do omega-6 stwierdzili także Frelich 
i in. (2012). Mleko pozyskane latem miało ko-
rzystniejszy skład dla zdrowia ludzi niż uzyskane 
w zimie i dlatego też mleko to może być pozy-
tywnie ocenione przez konsumentów.

Badania wskazują, że mleko uzyskane od 
krów wypasanych na pastwiskach, zwłaszcza 
w regionach o wysokich walorach przyrodni-
czych ze znacznym udziałem łąk, cechuje się 
dużą przydatnością technologiczną (Barłowska 
i Litwińczuk, 2006). Jakość mleka przerobowego 
wpływa na cechy fi zykochemiczne, sensorycz-
ne oraz wydajność sera twarogowego (Fekadu 
i in., 2005). Unikalny smak produktów pocho-
dzących z różnych regionów, na który wpływają 
specyfi czne cechy klimatu, gleby oraz roślinno-
ści, wytwarzanych zgodnie z wieloletnią tradycją 
sprawia, że są one poszukiwane i bardzo cenio-
ne. Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę 
na właściwości sensoryczne mleka, masła i se-
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rów, takie jak: smak, kolor i konsystencja. Czę-
sto chętniej też wybierają produkty pochodzące 
od krów mlecznych wypasanych na pastwiskach 
naturalnych o bogatym składzie botanicznym niż 
pochodzące z żywienia paszami konserwowany-
mi (Kalač, 2011). Produkty wytwarzane według 
tradycyjnych metod są promocją całego regionu 
i przyczyniają się do jego rozwoju poprzez po-

budzenie aktywności środowisk lokalnych oraz 
ożywienie i integrację miejscowej społeczności. 
Produkty wytwarzane w oparciu o mleko pocho-
dzące z gospodarstw ekologicznych lub stosują-
cych żywienie pastwiskowe mogą być szansą na 
uzyskanie dodatkowego dochodu dla rolników 
lub rekompensatą za uzyskiwaną przy wypasie 
niższą wydajność.
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PASTURES  IN  DAIRY  FARMING  AND  PRODUCTION  OF  MILK  WITH  ENHANCED

HEALTH  PROPERTIES

Summary

Research shows that milk from pastured cows, especially in regions of high natural value with a considerable 

proportion of meadows, is characterized by high technological usefulness. The quality of processing milk has an 

effect on physicochemical and sensory characteristics and on the yield of curd cheese. The unique taste of prod-

ucts, which originate from different regions with specifi c climate, soil and vegetation, and are produced according 

to long tradition, makes them highly valued and sought after. Consumers pay increasing attention to the sensory 

properties of milk, butter and cheese, such as fl avour, colour and consistency. They also prefer products from cows 

grazed on natural pastures with rich botanical composition rather than from those fed preserved feeds. Products 

made according to traditional methods promote the whole region and contribute to its development by stimulating 

the activity and integrating local communities. Products made from milk from organic farms or from farms that 

use pasture feeding could offer farmers a chance for additional income or compensate for lower yields obtained 

when grazing.
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