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Wybraliśmy się więc do 
Wielkopolski, gdzie jako 
pierwszą odwiedziliśmy 

mleczną fermę Wiesława Jan-
kowskiego w miejscowości Ka-
rzec (gmina Krobia). Hodowca 
od ponad dwudziestu lat prowa-
dzi – wydzierżawione od ANR – 
gospodarstwo, o powierzchni 295 
ha użytków rolnych. W popegee-
rowskich, wolnostanowiskowych 

oborach utrzymywane jest obecnie 
590 sztuk bydła, w tym 200 krów 
dojnych o wydajności blisko 10 000 
litrów mleka. To wysoko produk-
cyjne stado od roku żywione jest 
TMR-em sporządzanym w wozie 
paszowym Blattin King o pojem-
ności 13 m sześciennych.

– Dopóki nie zobaczyłem poka-
zu pracy wozu poziomego, do tego 
typu maszyn byłem dość sceptycz-
nie nastawiony – przyznał się nam 

Wiesław Jankowski. – Dziś zdanie 
całkowicie zmieniłem i nie zamie-
niłbym wozu poziomego na żaden 
inny.

Oszczędność  
czasu i paliwa

 Na pytanie, o największe atuty 
wozu Blattin King, hodowca bez 
chwili wahania odpowiedział, że 
jest szybki, ekonomiczny i bardzo 
efektywny. 

– Te walory mają ogromne zna-
czenie, szczególnie teraz, przy bar-
dzo słabej koniunkturze na rynku 
mleka, kiedy to dosłownie liczy się 
każda złotówka. Stąd też za jedną 
z głównych zalet wozu King uwa-
żam bardzo krótki czas przygoto-
wywania TMR-u. Na uzyskanie 
jednorodnej mieszaniny potrze-
bujemy dziś tylko 15 minut. Kon-
strukcja wozów King jest bardzo 
prosta. Przekładnia działa tutaj 
w systemie poziomym, co spra-
wia, że bez najmniejszych prob-
lemów obsłuży go ciągnik małej 
mocy. My wykorzystujemy ciąg-
nik o mocy 60 KM. Wóz posiada 
napęd łańcuchowy, a górne i dol-
ne ślimaki zabezpieczone są śrubą 
bezpieczeństwa, co ma ogromne 
znaczenie dla żywotności wozu. 
W przypadku jego przeciążenia 
śruba ulega ścięciu. Jej wymiana 
trwa zaledwie 10 minut i maszy-
na ponownie gotowa jest do pracy. 
Krótki czas sporządzania TMR-u, 
to oszczędność paliwa i mniejszy 
nakład pracy – potwierdził Wie-
sław Jankowski. 

 – Mix sporządzany w wozie po-
ziomym jest bardzo dobrze wymie-
szany i posiada doskonałą dla prze-
żuwaczy strukturę. Słoma i siano 
pocięte są na cząstki o długości 
5–6 cm – dodała Sylwia Mendyka 
– zootechnik gospodarstwa. – Po-
nadto, Blattin King równomier-
ne rozprowadza pasze na stole, co 

uniemożliwia jej segregację. Dziś 
mamy zdecydowanie mniej niedo-
jadów. Bardzo precyzyjnie pracuje 
także waga, co przy skarmianiu np. 
małych ilości komponentów ma 
ogromne znaczenie, bo zadawane 
muszą być one co do kilograma. 
I właśnie kolejną zaletą wozu jest 
możliwość wykonania małej ilości 
TMR-u, np. dla najmniejszej grupy 
żywieniowej. W wozie pionowym – 
a z takiego żywimy młodzież – aby 
pasza została dobrze wymieszana, 
musi być ona załadowana powyżej 
połowy ślimaka. W wozie pozio-
mym tak nie jest. Mamy bowiem 
grupę 20 krów, dla której wykonu-
jemy osobny TMR w ilości około 
1000 kg i nie ma żadnego proble-
mu z wykonaniem odpowiedniej 
i – co najważniejsze – jednorodnej 
mieszaniny. 

Najbardziej jednak wymiernym 
efektem pracy nowego, poziome-
go wozu jest wzrost wydajności, 
która w oborach w Karzcu w cza-
sie niespełna 12 miesięcy wyniosła 
ok. 600 litrów mleka od krowy.

 20 litrów 
z objętościówki

Jeszcze lepszym wynikiem po-
chwalił nam się Sebastian Su-
likowski z miejscowości Zalesie 
Wielkie (gm. Kobylin). Pomimo 
młodego wieku swoje mleczne go-
spodarstwo prowadzi już od 18 lat. 
W uwięziowej, ale nowoczesnej 
oborze (wybudowanej 10 lat temu) 
utrzymuje stado liczące 40 krów 
mlecznych o imponującej wydaj-
ności, wynoszącej 11 700 kg mleka 

od sztuki. Rekordzistka daje tutaj 
17 000 litrów w laktacji.

 – Chociaż brzmi to niewiary-
godnie, w ostatnim czasie wydaj-
ność wzrosła nam o 700 kg mleka 
od krowy – poinformował nas Se-
bastian Sulikowski. – A wszyst-
ko za sprawą nowego wozu Blat-
tin King o pojemności 11 metrów 

sześciennych, który zdecydowa-
łem się zakupić 4 miesiące temu. 
Sam byłem zaskoczony, że tylko 
za sprawą wozu paszowego i przy-
gotowywanego w nim TMR-u tak 
wiele można zyskać.

 Dotychczas młody hodowca 
przygotowywał mix w paszowozie 
ze ślimakiem pionowym.

– Byłem przekonany, że mie-
szanina miała odpowiednią struk-
turę, a jak się okazało, nie miała, 
bo krowy miały jeszcze możliwość 
przesortowania paszy. Sporządza-
jąc paszę w wozie pionowym, trud-
no było mi osiągnąć z pasz obję-
tościowych produkcję na poziomie 
17 litrów mleka. Teraz, używając 
wozu poziomego uzyskuję z tych 
pasz nawet 20 litrów mleka, przy 

czym trzeba podkreślić, że w daw-
ce znajdują się te same komponen-
ty. To oczywiście przekłada się na 
konkretne pieniądze, bo przecież 
3 litry mleka to ok. 1,5 kg paszy 
treściwej, którą teraz oszczędzam. 
I praktycznie nic nie zostało zmie-
nione za wyjątkiem wozu – wy-
jaśniał nam Sebastian Sulikowski 
dodając, że najlepszym sprawdzia-
nem dobrej jakości TMR-u, był 
przedłużający się okres wysokich 
temperatur, podczas których po-
branie paszy nie spadło.

– Oczywiście na taki stan wpływ 
ma wiele czynników, jednak je-
stem przekonany, że jakość pa-
szy odgrywa tutaj pierwszorzęd-
ną rolę. Zadawany dziś TMR jest 
lekki, dobrze napowietrzony, kro-
wy chętnie go pobierają i latem nie 
było problemów z zagrzewaniem 
się paszy.

O zakupie przez pana Sebastia-
na wozu Blattin King zdecydował 
przypadek. Gdy zobaczył u sąsiada 
jak pracuje taka maszyna, wiedział 
już, że właśnie takiej potrzebuje. 

– Zaskoczył mnie przede wszyst-
kim bardzo krótki czas sporządza-
nia miksu – mówił. – Dość powie-
dzieć, że w wozie pionowym zaj-
mowało to 45 minut, w poziomym 
25, po których uzyskuję odpowied-
nią strukturę dawki. Efekt pracy 

wozu najlepiej widać na słomie, 
która bez względu na długość jest 
dobrze i szybko pocięta. King nie 
potrzebuje ciągnika o dużej mocy, 
wystarczy zwykła 60, która i tak 
pracuje na wolniejszych obrotach, 
co sprawia, że mniejsze jest zuży-
cie paliwa. Chociaż nie wszyscy 
tak uważają, to w mojej opinii pa-
szowóz jest najważniejszą maszyną 
w gospodarstwie – stwierdził Seba-
stian Sulikowski. – Dzień w dzień 
musi robić jednorodny i dobrej ja-
kości TMR i to właśnie zapewnia 
nam dzisiaj wóz poziomy.

W ramach PROW 2014–2020 na 
modernizację produkcji mlecznej jedy-
ną maszyną, na którą można uzyskać 
dofinansowanie, jest wóz paszowy.

Beata DĄBROWSKA

Producenci mleka, którzy planują wyposażenie swo-
jej obory w wóz paszowy, najczęściej zadają sobie 
pytanie, jaki system tnąco-mieszający wybrać: piono-
wy czy poziomy? Aby przynajmniej po części ułatwić 
odpowiedź na to pytanie, postanowiliśmy odwiedzić 
hodowców bydła mlecznego, którzy po wielu latach 
użytkowania wozu z pionowym systemem mieszania 
zdecydowali się wymienić go na poziomy. 

Dlaczego poziomy?

Tajemnica krótkiego czasu sporządzania mieszaniny przez wóz Blat-
tin King tkwi w fakcie, że każdy nóż posiada tutaj swój przeciwnóż 
(w wozie o pojemności 11 metrów sześciennych jest to 116 noży i 116 
przeciwnoży). Dodatkowo maszyna wyposażona jest w dwa ślimaki 
górne wspomagające mieszanie komponentów 

Sebastian Sulikowski zdecydował się zakupić kompatybilną z wozem 
paszowym ręczną wagę, w postaci małego urządzenia zakładanego 
na rękę. Łącząc się przez Wi-Fi, mały wyświetlacz wskazuje wagę ła-
dowanych pasz. Nie ma więc konieczności wysiadania z ciągnika, by 
kontrolować ilość poszczególnych komponentów na wadze zamonto-
wanej na wozie

– TMR, który sporządzamy 
w wozie King jest doskonały – 
potwierdzał Wiesław Jankowski

Wiesław Jankowski i Sylwia Mendyka doceniają możliwość przy-
gotowywania TMR-u dla małej liczebnie grupy żywieniowej. Wóz 
Blattin King jest w stanie pociąć i dobrze wymieszać nawet od 200 
do 500 kg miksu


