
Mniejsza wydajność mimo pełnych 

TEMAT NA CZASIE   Jakość kiszonek z traw

Kiszonki z traw 2021  
Wysokie zbiory o zróżnicowanej jakości

1 Zwiększające się ilości włókna surowego  
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Pierwszy pokos traw przeznaczonych na zakiszanie stanowił spore wyzwanie również w 2021 roku. 
Z uwagi na zmienność pogody, w większości mokrej i zimnej, zbiory traw następowały często z dużym 
opóźnieniem. Były one wprawdzie obfite, ale z uwagi na niekorzystną pogodę często miały niską jakość. 

silosów

Zbiory traw na kiszonkę 2021 – mokre, 

przerośnięte i tym samym ubogie w cukier 

a bogate we włókno – stanowiły szczególne 

wyzwanie przy zakiszaniu i teraz przy układa-

niu dawek. O zdolności do zakiszania roślin 

decyduje m.in. zawartość cukru i włókna 

surowego. Uwarunkowane spóźnionym 

zbiorem traw wysokie ilości włókna suro-

wego, niskie ilości cukru plus wysoka 

wilgotność oznaczają (rys.1):

1.  Bardzo wysokie ryzyko nieprawidłowej 

fermentacji, przegrzewania i pleśnienia,

2.  Niższą wartość energetyczną i mniejszą 

ilość białka surowego,

3.  Niebezpieczeństwo spadku poboru paszy 

wskutek wysokiej zawartości włókna suro-

wego w dawce.

Wszystkie te czynniki zebrane razem prowa-

dzą w konsekwencji do większych strat paszy 

i spadku wydajności mlecznej.

oznaczają spadek właściwości zakiszających i energii  



Konieczne jest działanie

Inwestycja w wydajność mleczną

Obserwacja traw 2022

Dlaczego opłaca się zastosować

 

zakiszacz?

Kiszonki z traw 2021 
Wysokie zbiory o zróżnicowanej jakości

2 Wartości dodane dzięki zastosowaniu zakiszaczy Bonsilage

 60,-
Ø koszty BONSILAGE  
przy 105 dt uzysku SM  
/ rok/ Euro

Ø wartość dodana  
w Euro/ha +32,-  +68,- +22,-+18,- +33,-+21,-

Straty w zakiszaniu Energia Glikol propylenowy

UDP – białko  
chronione w żwaczu

Pobór  
paszy

Przegrzewanie
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Obserwacja kiszonek pomoże zapobiec 

pojawianiu się w trakcie tegorocznej zimy 

i wiosny spadku wydajności oraz problemów 

z wymionami i płodnością. Konieczne jest 

działanie. W tych warunkach należy zwrócić 

szczególną uwagę na stabilizację dawki, 

aby zapobiec jej przegrzewaniu oraz aby 

wspomóc pobór paszy. Wartościowe 

wsparcie oferuje płynny dodatek paszowy 

Schaumasil TMR Uni, będący mieszanką 

kwasów oraz komponentów o wysokich 

walorach smakowych.

Znaczny wzrost cen paszy treściwej w ostat-

nich miesiącach skłania do oszczędności. 

Nie zawsze decyzje o oszczędnościach są 

trafione. Jakość kiszonek z 2021 roku 

potęguje te niesprzyjające okoliczności. 

Podsumowując – rok 2021 dostarczył wielu 

kiszonek  bogatych we włókno i często 

z niską strawnością białka i energii. Dawki 

oparte na tych kiszonkach wymagają z całą 

pewnością podniesienia ich wartości 

energetycznej oraz białkowej w celu 

zabezpieczenia stabilnej mleczności krów. 

Dodanie mocznika oraz kompleksowych 

składników pochodzących z mieszanek 

Rindaspezial może w tym przypadku stano-

wić sensowne rozwiązanie.

Doświadczenie roku 2021 pokazało, jak 

ważny jest właściwy termin koszenia. 

Innowacyjne zakiszacze Bonsilage działają 

wielokierunkowo, aby wspomóc produkcję 

możliwie najlepszych kiszonek. Wartości 

dodane, dzięki możliwościom, jakie oferuje  

Bonsilage (obliczenie z 10,5 t uzysku s.m. / ha 

użytków zielonych/ rok) to:

Energia:

Zwiększenie strawności o 0,2 MJ NEL/ kg s.m.

Glikol propylenowy:

Zwiększenie udziału w kiszonce o 0,5%

Białko chronione:

Zwiększenie udziału UDP w kiszonce o 2%

Pobór paszy:

Zwiększenie poboru paszy o 0,3 kg/krowa/dzień

Przegrzewanie:

Redukcja strat w zakiszaniu o 2%

Na rosnące wyzwania gospodarcze warto 

zareagować, produkując wysokiej wartości 

paszę objętościową. Zastosowanie Bonsilage 

znacznie poprawia jakość kiszonek z traw 

i przez wartości dodane pozwala zaosz-

czędzić koszty ponoszone na zakup pasz 

treściwych (rys.2). Doradca SCHAUMANN-a 

chętnie pomoże znaleźć odpowiednie 

rozwiązanie, aby na stole paszowym zna-

lazła się najlepsza kiszonka.

z BONSILAGE

W przypadku wątpliwości lub przy niepewnej 

pogodzie należy zdecydować się na szybsze 

zbiory. Dawki oparte na  wcześniej zebranych  

kiszonkach można w każdym momencie 

uzupełnić włóknem surowym. Natomiast

przestarzały pokos nie daje większego pola 

do działania. Aby zabezpieczyć kiszonkę, 

a tym samym wydajność z paszy objęto-

ściowej oraz zwiększyć wartość pokosu, 

warto zastosować zakiszacze Bonsilage.  
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