
 

TEMAT NA CZASIE

AKTUALNOŚCI Z SCHAUMANNA                              Nr 1/2016

 Według dewizy „all you can 

drink” – pij ile możesz - cielęta mogą 

pobierać pójło w dowolnych ilościach 

i o dowolnym czasie, zaspokajając natu-

ralną potrzebę ssania. Ta alternatywna 

wobec restrykcyjnego pojenia metoda 

pozwala na optymalne zaopatrzenie cieląt 

i maksymalne wykorzystanie ich gene-

tycznych możliwości wzrostu.

Zaopatrzenie w substancje 

odżywcze

 Układ trawienny nowonaro-

dzonych cieląt przystosowany jest 

wyłącznie do  trawienia surowców mlecz-

nych. W tej fazie życia dochodzi do 

efektywnego wykorzystania paszy. 

Poprzez odpowiednie zaopatrzenie 

w stabilne i lekkostrawne składniki 

pokarmowe jak np. wzbogacone mleko 

pełne lub preparat mlekozastępczy można 

pozytywnie stymulować przyrosty cieląt.

Dzięki metodzie pojenia do woli uniknąć 

można niedoboru substancji odżywczych,

który negatywnie oddziałuje na rozwój 

i zdrowie cieląt. W efekcie dochodzi do 

redukcji strat i optymalizacji wydajności 

cieląt przez cały okres ich odchowu.

Schemat pojenia

 Pojenie do woli odbywa się 

w pierwszych 2-3 tygodniach życia (rys. 1) 

poprzez poidła smoczkowe. W przypadku 

stosowania mleka pełnego konieczne jest 

zakwaszenie do poziomu pH 5,5, z uwagi 

na jego dłuższy czas zalegania w wiadrze 

i ryzyko wychłodzenia. Użycie preparatu 

mlekozastępczego oferuje wiele korzyści 

w zakresie organizacji pracy w go-

spodarstwie i higieny paszy, zagwa-

rantowanej przez delikatne zakwaszenie.

Preparaty mlekozastępcze charakteryzuje 

stała, wysoka jakość. Dostarczają one 

wszystk ie substancje odżywcze, 

niezbędne do rozwoju zdrowego 

i odpornego cielęcia. Dzięki pojeniu do 

woli cielęta przyzwyczają się do wysokich 

ilości pójła. Ciągła podaż pójła prowadzi 

do tego, że pobór następuje wolniej 

i równomiernie przez cały dzień. Metoda 

ta chroni przed „opiciem się” i związanymi 

z tym problemami trawiennymi. W momen-
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Pojenie do woli

Siara (Mleko pełne) do woli
KALBI AKTIV PROTECT (120 g/ zwierzę dziennie)

SCHAUMACID DRINK (3,0 ml/l pójła)

Preparat mlekozastępczy do woli
KALBI MILCH (140 g/l pójła)

SCHAUMACID DRINK (1,5 ml/l pójła) 

Mleko pełne/ Preparat mlekozastępczy do woli
KALBI MILCH (140 g/l pójła)

SCHAUMACID DRINK (2,0 ml/l pójła)

Pojenie do woli w pierwszych trzech tygodniach życia wg konceptu SCHAUMANN-a1

Pojenie ad libitum 
- pojenie do woli

Pojenie ad libitum - pojenie do woli

Celem  starannego odchowania cieląt jest stworzenie bazy dla ich szybkiego rozwoju 

i wysokiej produktywności. Właśnie z tego względu zaleca się metodę pojenia do woli 

przez pierwsze trzy tygodnie życia, która gwarantuje intensywną podaż substancji 

odżywczych.



SCHAUMACID DRINK

Preparat do zakwaszania mleka pełnego 

lub preparatów mlekozastępczych

Sposób stosowania: 1,5 - 3,5 ml/l pójła 

mlecznego

KALBI LACTAL 
Preparat mlekozastępczy do intensywnego 
odchowu z chudym mlekiem w proszku 
w ilości 60% 

KALBI MILCH AMS
Preparat mlekozastępczy do intensywnego 
odchowu z chudym mlekiem w proszku 
w ilości 45% 

KALBI AKTIV PROTECT
Preparat wzbogacający mleko pełne 
z AMINOTRACE I SGW-Faktor
Sposób stosowania: 20 g/l pójła 
mlecznego

Program dla cieląt
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cie przejścia po 3 tygodniach na 

restrykcyjne żywienie należy zwrócić 

uwagę na  stopniowe dopasowanie do 

stałego schematu pojenia (rys.2). 

W przeciwnym wypadku mogą powstać 

niedobory żywieniowe, które zniwe-

czyłyby efekt pojenia do woli.

Wysokie przyrosty 

 Wyniki doświadczenia z pojeniem 

do woli preparatem Kalbi Milch, które 

przeprowadzono w Centrum Hülsenberg 

wykazały, że przeciętna ilość pójła na 

zwierzę dziennie w trakcie trzech 

pierwszych tygodni życia wyniosła 8-10 

litrów. Doświadczenie potwierdziło wysoki 

po t en c j a ł  w z ro s t u ,  wynos zą c y  

w pierwszych tygodniach życia > 600 g/ 

zwierzę dziennie (rys.3). Równocześnie 

w pierwszych tygodniach cielęta pobierały 

niewielkie ilości paszy treściwej, 

niezależnie od ilości pobranego pójła.

Zwiększenie intensywności żywienia przy 

zastosowaniu metody pojenia do woli 

pozwala pokryć zapotrzebowanie cieląt 

i sprzyja późniejszemu poborowi stałej 

paszy. Poprzez tak intensywny początek 

oraz ściśle określony schemat pojenia 

i żywienia od 3 tygodnia życia, już po 

ośmiu tygodniach można uzyskać 

podwojenie masy urodzeniowej cielęcia  

i zakończyć fazę odpajania.

Podsumowanie

 Wysoka intensywność żywienia 

jest podstawą szybkiego odchowu cieląt. 

Zaleca się stosowanie preparatów 

mlekozastępczych wysokiej jakości jak 

Kalbi Milch Premium Sweet, Kalbi Lactal 

(nowość!), które można stosować 

w pojeniu do woli w ilości nieograniczonej 

i które przyczyniają się do osiągania 

optymalnych przyrostów.
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• Pojenie do woli – ad libitum 

  – oznacza, że wiadro nigdy 

  nie jest puste.

• Przerwy w pojeniu sprzyjają „opiciu 

  się” i mogą w konsekwencji 

  prowadzić do zaburzeń 

  trawiennych.

• Należy pogodzić się z tym, że 

  pozostaną resztki.

• Poidła należy czyścić każdego dnia.

Średnie dzienne przyrosty cieląt w odchowie 
w pierwszych tygodniach życia 
(Gut Hülsenberg 2015, n=32)
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Stopniowe dopasowywanie ilości w okresie 
przechodzenia od pojenia do woli do 

dawkowania pójła

Ilość pójła, l/dzień

Ilości zalecane w pojeniu do woli cieląt w odchowie2
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Grupa kontrolna Pojenie do woli
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Średnie przyrosty w gramach/dzień

Porady praktyczne
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