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WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW
UBOCZNYCH Z DRZEW
OLIWNYCH DO WYPASU
Zalety wykorzystania liści oliwnych jako paszy dla owiec

Liście oliwne są włókniste, ciężkie do strawienia, w
szczególności bogate w trudne do rozłożenia białka, a
także nie fermentują dobrze u przeżuwaczy. Przy
zastosowaniu odpowiedniej suplementacji mogą być
jednak z powodzeniem wprowadzone do diety zwierząt,
głównie w formie świeżych liści, kiedy ich wartość
odżywcza jest największa. Liście oliwne bogate w olej
powodują spadek liczby pierwotniaków żyjących w
żwaczu, a to z kolei przyczynia się do poprawy wydajności
syntezy białka mikrobiologicznego. Ponadto, u zwierząt w
okresie laktacji, liście oliwne przyczyniają się do poprawy

jakości tłuszczu mlecznego, dzięki wysokiej zawartości
kwasu linolenowego w porównaniu do diety opartej na
paszy konwencjonalnej. Karmienie owiec liśćmi oliwnymi
ma pozytywny wpływ również na profil kwasów
tłuszczowych serów, poprawiając w ten sposób jakość
żywienia człowieka. Wypas w sadzie oliwnym niesie za
sobą również inne korzyści: owce obniżają koszty
związane z koszeniem traw i kontrolowaniem odrostów, a
także poprawiają obieg azotu, podczas gdy liście oliwne
zapewniają owcom wysokiej jakości pożywienie zimą,
kiedy dostępność traw jest niewielka.

Odżywcza pasza dla owiec

Owce w tradycyjnym gaju oliwnym w Orvieto we Włoszech.
Claudia Consalvo

Owce żywiące się pozostałościami po przycince drzew oliwnych.
Claudia Consalvo

Poprzez produkt uboczny, jaki stanowią ”liście oliwne”
rozumiane są gałęzie i liście pozostałe po okrzesywaniu,
jak i po zbiorach i oczyszczaniu oliwek przed ekstrakcją
oliwy. Ilość liści oliwnych uzyskanych w ciągu roku w
wyniku okrzesywania szacuje się na 25 kg z jednego
drzewa.
Istnieją różne sposoby włączenia liści oliwnych do diety
zwierząt, począwszy od świeżych, zakiszonych lub
suszonych, po skoncentrowaną formę pelletu czy bloki
paszy o bogatym składzie odżywczym.

W systemie leśno-pastwiskowym łączącym wypas owiec z
uprawą gaju oliwnego, wystarczy pozostawić na ziemi
części drzew pochodzące z podkrzesywania, po czym
oczyszczone przez owce gałęzie zebrać do
rozdrobnienia. Taka operacja powinna być
przeprowadzona zimą. Wiosną, mimo obfitości
pastwiska, owce będą nadal żywić się liśćmi oliwnymi,
kontrolując tym samym odrosty. Jesienią natomiast, w
okresie ekstrakcji oliwy, można wykorzystać liście jako
tanie źródło energii i błonnika.

Samonapędzający się mechanizm synergii
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Tradycyjna produkcja sera prowadzona przez rolnika w systemie
leśno-pastwiskowym z wypasem owiec w gaju oliwnym.
Gaetano Alfano

Wypas w sadzie oliwnym może przynieść korzyści zarówno
finansowe jak i środowiskowe. Owce można z powodzeniem
wypasać w sadzie z drzewkami podkrzesanymi do wysokości co
najmniej 1,6 m, bez zauważalnych strat plonu. Podkrzesywanie
drzew do takiej wysokości pozwoli również obniżyć wilgotność w
dolnej części koron drzew oliwnych, a dzięki temu uniknąć
chorób wywoływanych przez grzyby Spilocaea oleaginea i
Cercospora powodujących znaczną utratę listowia. To z kolei
oznacza, że rolnik może obniżyć koszty pielęgnacji sadu oraz
użycie środków chemicznych wprowadzanych do środowiska.
Wysokość drzew nie utrudnia zbiorów, jak to miało miejsce w
przeszłości, gdyż obecne narzędzia doskonale radzą sobie z
tym problemem. Rolnik może więc czerpać korzyść zarówno z
dobrej jakości trawy będącej paszą dla zwierząt, jak też z
obniżenia kosztów odchwaszczania i usuwania odrostów, a w
okresie niedoboru pożywienia suplementować dietę owiec
pożywnymi liśćmi oliwnymi. U owiec w okresie laktacji
spożywanie liści oliwnych wpłynie korzystnie na jakość tłuszczu
mlecznego, w porównaniu z dietami opartymi na
konwencjonalnych paszach. Ponieważ produkcja oliwy z
pierwszego tłoczenia oraz serów jest bardzo popularna w
rejonie śródziemnomorskim, bardzo istotne jest rozważenie
wykorzystania liści oliwnych jako pożywienia dla zwierząt, a nie
tylko jako odpadu lub materiału kompostowego. Waloryzacja
produktów ubocznych liści oliwnych może być jednak
problematyczna, należy więc wziąć pod uwagę następujące
wskazówki:

• Skarmianie przeżuwaczy liśćmi oliwnymi może mieć
potencjalnie toksyczne skutki z powodu prowadzonych
zabiegów pielęgnacyjnych.

• Należy pamiętać, że liście są produktem ubocznym upraw
poddawanych działaniu środków chemicznych, np. miedzi
stosowanej w celu zwalczenia chorób wywoływanych przez
grzyby (Spilocaea oleaginea) i bakterie (Pseudomonas
savastanoi). Zawartość miedzi w liściach oliwnych różni się w
zależności od ilości przeprowadzonych zabiegów, a także od
pogody (wiatru, deszczu itp.).

• Biorąc pod uwagę fakt, iż liście oliwne występują sezonowo,
ich wykorzystanie w diecie zwierząt w ciągu roku wymaga
odpowiedniego konserwowania i przechowywania. Suszenie
ułatwia przechowywanie liści, jednak nadmierne wysuszenie
może zmniejszyć ich zawartość odżywczą.

• Chociaż przeżuwacze nie mają problemów z
przystosowaniem się do żywienia liśćmi oliwnymi, to ich
włóknista budowa i utrudnione trawienie, szczególnie białek
oraz słaba fermentacja w przewodzie pokarmowym może
być problematyczna. Czym więcej w paszy zdrewniałych
części oliwek, tym wolniej odbywa się jej trawienie.

Cenne źródło pokarmu dla
przeżuwaczy• Wypas owiec w sadzie pomaga zredukować

koszty zabiegów pielęgnacyjnych oraz użycie
środków chemicznych.

• Owce odnoszą korzyść z dostępu do dobrej
jakości traw i obniżają w ten sposób koszty
koszenia, odchwaszczania oraz kontroli
odrostów. W okresach niedoboru pożywienia
liście oliwne mogą stanowić cenny suplement
obniżający zapotrzebowanie na koncentraty
paszowe.

• U owiec w okresie laktacji spożywanie liści
oliwnych poprawia jakość tłuszczu mlekowego w
porównaniu do pasz konwencjonalnych.
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Ulotka przygotowana w ramach projektu AFINET. Mimo iż materiał opracowany
został na podstawie najlepszych dostępnych informacji, zarówno autor jak i UE
w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty, szkody
lub obrażenia bezpośrednio bądź pośrednio związane z powyższym raportem


