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Alternatywna pasza

TEMAT NA CZASIE   Niedobór paszy

 Zabraknie kiszonki z traw
Już teraz należy podjąć decyzję dotyczącą dawek dla zwierząt

Alternatywa
Siano 2,5 kg
Jęczmień 0,8 kg

Mocznik 20 g

SM/zwierzę/dzień kg 3,2 3,1

nXP g/kg SM 148 150

NEL MJ/kg SM 6,3 6,2

1  Możliwość zastąpienia 10 kg kiszonki z traw  
 (34% SM; 6,2 MJ; 135 g nXP)

Działać przewidywalnie i zaopatrywać zgodnie z zapotrzebowaniem

W wielu regionach, z powodu suszy, zebrano mało traw na kiszonkę. Niedobór paszy objętościowej 
będzie odczuwalny jesienią i zimą. Już teraz ułóż wspólnie z doradcą firmy Schaumann dawki 
dla Twojego stada.

Mimo słabego zbioru traw, zwierzęta muszą 

być odpowiednio odżywione. Gdy brakuje 

traw, brakuje przede wszystkim białka 

surowego. Stąd konieczność skutecznego 

uzupełnienia dawek ubogich w trawy 

w szybko rozkładalne białko albo mocznik 

paszowy, aby nie dopuścić do ujemnego 

bilansu azotu w żwaczu. 

Dwie różne strategie żywieniowe bazujące 

na miejscowej dostępności komponentów, 

pozwalają zastąpić kiszonkę z traw. Rysunek 1 

przedstawia możliwości zastąpienia kiszonki 

z traw w dawkach. Aby znaleźć sensowne 

Poekstrakcyjna śruta 
rzepakowa 0,4 kg

Słoma 1,5 kg
Kukurydza na ziarno 1,2 kg

Mocznik 20 g

Poekstrakcyjna śruta 
rzepakowa 0,8 kg



Zareaguj już teraz!

Zaopatrzenie we włókno

Uzupełnienie białka
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Zabraknie kiszonki z traw 
Już teraz należy podjąć decyzję dotyczącą dawek dla zwierząt

Doradca SCHAUMANN-a pomoże w ułożeniu dawki.

Rekomendowane działanie

 Skalkuluj swoje zapasy paszy

 Sprawdź zużycie paszy
 

  

 Przemyśl zastosowanie GPS
 

 Zdobądź informacje na temat   
 dostępności produktów ubocznych

 Zbadaj również dawki  
 

2  RUMIVITAL zwiększa strawność dawki i tym samym wydajność mleczną   
 (wyniki centrum naukowo-badawczego Gut Hülsenberg)

Okres doświadczenia  2 x 8 tygodni (doświadczenie krzyżowe) 

Liczba zwierząt  2 x 60 zwierząt

Ø Wydajność mleczna 34,5 kg/dzień
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NDF Masa organiczna

Strawność poszczególnych parametrów  
 

 Grupa kontrolna   RUMIVITAL

+ 2,1 %

+ 2,9 %

+ 1,8 %

Poprawa strawności 

Konieczna przezorność

rozwiązanie, pozwalające uniknąć spadku 

wydajności, należy przeprowadzić analizę 

dokupu produktów ubocznych i dostępnych 

kiszonek. 
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Żywienie krowy oznacza żywienie jej żwacza. 

Ta zasada zyskuje na znaczeniu szczególnie 

w sytuacji niedoboru paszy. Słoma lub siano 

(siano z lucerny) w kombinacji z paszą 

treściwą i produktami ubocznymi mogą 

częściowo zastąpić kiszonkę w dawce. 

W przypadku wszystkich komponentów 

zawierających włókno ważne jest, by ich 

jakość była nienaganna pod względem higie-

ny. Należy zwrócić również uwagę na ilość 

suchej masy w dawce i tym samym zapobiec 

sortowaniu paszy. 

Oprócz powszechnie stosowanych pasz 

białkowych jak poekstrakcyjna śruta sojowa 

i rzepakowa, można wykorzystać w żywieniu 

zwierząt inne produkty takie jak rośliny 

strączkowe. Trzeba być jednak szybkim! 

Młóto browarniane jest na przykład dostępne 

w ograniczonej ilości i należy możliwie wcześ-

nie określić źródło dostawy. Jeżeli istnieje 

konieczność dodania mocznika, warto pamię-

tać, że znajduje się on w produktach  

Rindaspezial, linii oferującej kompleks skład-

ników mineralnych i substancji czynnych.

Warunkiem optymalnego wykorzystania małej 

ilości paszy objętościowej i innych komponen-

tów, np. słomy, jest wysoka strawność dawki

pokarmowej. Poprawę strawności wszystkich 

składników pomogą nam uzyskać produkty 

zawierające Rumivital  /  Rumivital  i. Ta innowa-

cyjna substancja czynna poprawia dostępność 

włókna surowego i optymalizuje wykorzystanie 

skrobi dla większej efektywności paszy (rys. 2).

Dzięki ustaleniu z odpowiednim wyprzedze-

niem strategii żywieniowej można uniknąć 

negatywnych następstw związanych z niedo-

borem paszy objętościowej lub częściowo 

je wyrównać.

Względna poprawa strawności (%) elementów szkieletowych roślin 
i masy organicznej w dawce ogółem z RUMIVITAL

dla młodego bydła
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