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Ostatniego dnia XVI Ogólnopolskiej Konferencji Hodowców Bydła
Mlecznego firmy Blattin Polska zawitaliśmy do Przasnysza w woj.
mazowieckim. Jak zwykle sala, na której odbywała się pierwsza
część spotkania – wykład prof. dra hab. Zygmunta Kowalskiego –
pękała w szwach. Aby posłuchać o przygotowywaniu TMR-u,
przybyło ponad 200 hodowców, w większości pochodzących
z Mazowsza.
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Również podczas ostatniego dnia konferencji sale były całkowicie wypełnione.

W przerwie między wykładami ostatniego dnia konferencji zorganizowanej przez firmę Blattin udało
nam się porozmawiać z jednym z hodowców, który przyjechał do Przasnysza (woj.
mazowieckie). Pan Wojtek, który na tego typu pokazy przyjeżdża 2–3 razy do roku, twierdzi, że
takie wydarzenia są potrzebne i przydatne: – Dowiedziałem się, jak przygotować dobry TMR, jaki
powinien mieć skład. Wskazówki pana profesora [Kowalskiego – przyp. red.] z pewnością
przydadzą się w gospodarstwie, w szczególności przy zakupie wozu paszowego, którym można
dobrze sprecyzować dawkę dla krów.
Zamieniliśmy też kilka zdań z Dariuszem Katkowskim, który w firmie Blattin od 5 lat jest doradcą
żywieniowym. Pracuje przede wszystkim w sektorze bydła mlecznego oraz trzody chlewnej na
terenach województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego.
Zapytaliśmy go, jak często bywa w gospodarstwach i jak na miejscu pomaga rolnikom?
– W przypadku krów mlecznych odwiedzam gospodarzy z reguły po wynikach z Federacji
i Oceny Bydła. Przyjeżdżam wtedy na gospodarstwo, sprawdzam wyniki oraz konsultuję
w sytuacjach, gdy są jakieś zmiany w przypadku pasz objętościowych lub pasz leciwych,
które gospodarz/klient chce wprowadzić. Pomagam również w sytuacjach, gdy są problemy na
stadzie. W przypadku trzody chlewnej są to wizyty rzadsze. W przypadku ułożenia receptur, część
prac wykonuję przez Internet. Pobieram również próbki i omawiam sytuacje, które występują
w danym gospodarstwie. Tylko w przypadku trzody są to rzadsze wizyty. W przypadku bydła są to
regularne wizyty i doradztwo na bieżący temat, odpowiednie reagowanie na zastaną sytuację
w danym gospodarstwie – mówi pan Dariusz Katkowski.
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Porady prof. Kowalskiego przydadzą się w każdym gospodarstwie.

Spotkanie i wykład dotyczył przede wszystkim TMR-u i wozów paszowych. Pan Dariusz przyznał,
że temat jest bardzo aktualny: – W tej chwili jest ok. 70–80% moich hodowców posiada wóz
paszowy, z różnym systemem mieszania. Z reguły są to małe wozy, używane lub nowe. Są to wozy
z reguły z systemem pionowym, który był jakby w pierwszej turze. Nasza firma zmienia podejście do
TMR-ów i osobiście jestem zwolennikiem poziomych systemów mieszania, które nasza
firma promuje, gdyż posiadają szybszy czas mieszania. Są to wozy duże, 17 m³. Duże wozy
paszowe znajdują się na obiektach 120 krowich i 200 krowich. Czas pracy tych wozów,
w przypadku zrobienia dobrego TMR-u, to 30 min. Hodowcy są zadowoleni – podkreśla.

Na koniec dodajmy jeszcze, że ostatni dzień konferencji również połączony jest z testami wozów
paszowych, w związku z czym hodowcy będą mogli na własne oczy przekonać się, który wóz lepiej
sprawdziłby się w ich gospodarstwach.
***
Relacje z innych dni konferencji znajdziecie tutaj:
poniedziałek,
wtorek,
środa,
czwartek.
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