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Pan Józef Zawada z gospodarstwa na Opolszczyźnie przekonał się, co można
zyskać zmieniając wóz paszowy — znaczną oszczędność paliwa i większą
produkcję mleka. — Nawet o 500 litrów za laktację. Zobaczcie przepis na
dobrej jakości paszę i efektywne żywienie krów w laktacji.
TMR to jeden z podstawowych systemów żywienia krów mlecznych. Dobrze przyrządzony wpływa na
zwiększenie wydajności mlecznej. Tę pełno porcjową paszę trzeba tak przygotować, aby zwierzęta
chętnie ją pobierały. Wiele czynników składa się na uzyskanie dobrego TMR-u, począwszy od jakości
składników po ich równomierne wymieszanie. Struktura fizyczna TMR musi pobudzać krowy do
przeżuwania, a to z kolei stymuluje produkcję śliny, która chroni żwacz przed niebezpiecznym
zmniejszeniem pH i rozwojem kwasicy. Co zrobić, aby żywienie krów w laktacji było efektywne?

Optymalne żywienie krów w laktacji, czyli przepis na dobry TMR
Nie uzyskamy jednorodnego, dobrze wymieszanego TMR, o prawidłowym rozdrobnieniu bez dobrego
wozu paszowego. Pojechaliśmy do Gorzowa Śląskiego, do rodzinnego gospodarstwa Józefa
Zawady, by zobaczyć, jak sprawdza się wóz paszowy poziomy Blattin King. Stado krów mlecznych
Państwa Zawada liczy ponad 100 sztuk bydła rasy HF o wydajności rocznej na poziomie 9800 litów
mleka od sztuki. Wcześniej w gospodarstwie użytkowano wóz paszowy pionowy. Blattin King to
model poziomy z systemem rozdrabniająco-mieszającym, złożonym z czterech wałów ślimakowych,
z których dwa dolne z obrotowymi nożami tnącymi biegną przez całą długość skrzyni.

Zobacz w naszym filmie, jak działa dobry wóz paszowy:

Wóz paszowy nierówny wozowi paszowemu
Cztery lata temu państwo Zawadowie zainwestowali w wóz paszowy poziomy firmy Blattin. Pan Józef
zdecydował się na zakup maszyny po pokazach wozów paszowych. Jakość TMR pochodzącego
z Blattin King widać na pierwszy rzut oka. — Struktura TMR-u była w bardzo dobrym stanie. TMR
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nie był sklejony, zbity. Nie był taki wymęczony — wymienia Józef Zawada, współwłaściciel
gospodarstwa w Gorzowie Śląskim. Zamiana wozu paszowego pionowego na model poziomy
okazała się słuszną decyzją. Dlaczego?

Pan Józef Zawada z gospodarstwa w Gorzowie Śląskim
fot. Blattin

Jakie korzyści po zmianie wozu paszowego?
Od czasu użytkowania Blattin King w gospodarstwie, państwo Zawada widzą znaczną oszczędność.
Blattin King pracuje w stosunkowo krótkim czasie i może współpracować z ciągnikami o mniejszej
mocy. Jak szacuje pan Józef, na przestrzeni roku gospodarstwo oszczędziło 1000 litrów oleju
napędowego. Nie tylko to można było wrzucić do przysłowiowej skarbonki. Przygotowanie TMR
w Blattin King zajmuje mniej czasu, niż przy pracy jego „poprzednika”. Jak wiadomo — czas to
pieniądz. — Każdy TMR krócej się miesza (…) maksymalnie do pół godziny — ocenia pan Józef
Zawada.

Blattin King pogromca balotów
Poprzedni wóz państwa Zawadów nie był całkiem wydajny — nie rozdrabniał sprawnie balotów. Przy
pracy obecnego wozu paszowego widać lepszą wydajność i ich mieszanie. — W wozie pionowym
ślimak długo rozbierał balot. Tutaj jest kwestia maksymalnie pięciu do dziesięciu minut. Balot jest
kompletnie rozebrany — komentuje pan Józef.
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TMR przygotowany w wozie paszowym Blattin King jest jednorodny i niesklejony
fot. Blattin

Wybór wozu paszowego a wydajność mleka
Jakość TMR, który powstaje za pomocą Blattin King ma swój udział w stwierdzonym zwiększeniu
produkcji mleka. — Te 500 litrów to jest zasługa wozu paszowego — podsumowuje pan Józef
Zawada. W końcu żywienie krów w laktacji to podstawowy czynnik wpływający na wydajność, a złej
jakości pasza może szybko ograniczyć produkcję mleka. Po wizycie w gospodarstwie pana Józefa
jesteśmy pewni, że Blattin King nie zostanie zdetronizowany.

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Submit Rating

3/4

agrofakt.pl
Najświeższe wiadomości dla rolnika : dotacje, zmiany w prawie, porady i testy maszyn.
Kliknij i sprawdź, czym żyje polska wieś i polskie rolnictwo!
https://www.agrofakt.pl

Ocena / 5. Liczba głosów

{ "@context": "http://schema.org", "@type": "none", "aggregateRating": { "@type": "AggregateRating",
"bestRating": "5", "ratingCount": "1", "ratingValue": "5" }, "image": "https://www.agrofakt.pl/wpcontent/uploads/2019/09/wozy-paszowe.jpg", "name": "Dobry wóz paszowy to oszczędność
pieniędzy i więcej mleka", "description": "Dobry wóz paszowy to oszczędność pieniędzy i więcej
mleka" }

4/4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

