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E opolskie

A jaki powinien być dobry TMR? 
Zgodny z zapotrzebowaniem krów, 
o właściwej strukturze fizycznej, 
dobrze wymieszany i codziennie 
taki sam. I właśnie taki cel przy-
świecał właścicielowi mlecznej 
fermy „Mlekoland”, który 2,5 roku 
temu zdecydował się na inwestycję 
w nowy wóz paszowy.

Jest wóz, jest wydajność
Na fermie w Przeczy utrzymy-

wanych jest 400 krów oraz liczą-
ce około 600 sztuk pogłowie żeń-
skiej młodzieży. 
Wydajność stada za 
ubiegły rok wynosi 
11 970 kg mleka.

– Dziś dążymy do 
uzyskania 12 tys. kg 
mleka od krowy i – 
jak sądzę – na prze-
łomie roku poziom 
ten uda nam się uzy-
skać – mówi Paweł 
Brychcy, zootechnik 
i kierownik gospo-
darstwa. – Bezdys-
kusyjnie, na znaczą-
cy i stale postępują-
cy wzrost wydajno-
ści naszego stada 
wpływ ma użytko-

wanie samojezdnego wozu paszo-
wego Blattin King Lion (o pojem-
ności 20 m3) z firmy Blattin. Głów-
nym argumentem przemawiającym 
za wyborem maszyny – pracującej 

365 dni w roku – była 
jakość sporządzane-
go przez nią TMR-u. 
Zależało nam, by na-
sze wydajne stado 
codziennie pobierało 
taką samą paszę, o od-
powiedniej struktu-
rze. Oglądaliśmy róż-
ne wozy paszowe, 
sprawdzaliśmy jakość 
wykonanych w nich 
miksów i… Blattin 
King Lion okazał się 
bezkonkurencyjny.

TMR wręcz idealny
Kiedy zapytałam ho-

dowcę o najważniej-

sze korzyści wynikające z użytko-
wania wozu, na pierwszym miejscu 
wymienił ustabilizowanie produk-
cji mleka w stadzie, a to za spra-
wą uzyskiwania powtarzalnej ho-
mogennej paszy, o bardzo dobrej 

strukturze, uniemożliwiającej jej 
sortowanie.

– Najlepszym dowodem wyso-
kiej jakości sporządzanego w wo-
zie TMR-u jest badanie odchodów 
na sitach kałowych. Od 2,5 roku 
wyniki są wręcz książkowe – pod-
kreślił kierownik. – W obecnych re-
aliach, szczególnie niezwykle waż-
ną kwestią jest ekonomia. Odkąd 
użytkujemy wóz Blattin King Lion 
przygotowanie TMR-u jest bardziej 
ekonomiczne. Dowód? Wcześniej-
szy wóz na przygotowanie paszy 
spalał ok. 12 litrów oleju napędo-
wego na motogodzinę pracy. Blat-
tin King Lion spala zaledwie oko-
ło 8 litrów, a dodatkowym atutem 
maszyny jest krótszy – o godzinę 
– czas mieszania. Jedno jest pew-
ne, dobre pocięcie i powtarzalność 
zadawanego TMR zaowocowało 
zwiększeniem jego pobrania i tym 
samym wzrostem wydajności. Kie-
dy rozpoczynaliśmy użytkowanie 
wozu Blattin King Lion, wydajność 
wynosiła ok. 11 tys. kg. Dziś zbliża-
my się do 12 tys. kg mleka od sztuki 
– podkreślił Paweł Brychcy.

Wysokiej jakości pasze to za mało
Dobra genetyka zwierząt, wyso-
kiej jakości pasze objętościowe, 
najwyższy dobrostan zwierząt 
to główne czynniki warunkujące 
wysoką wydajność mleczną. Ale 
niewystarczające. Konieczna jest 
też ogromna precyzja żywienia 
mlecznego stada, którą zapew-
nia m.in. dobry TMR.

Na fermie w Przeczy funkcjonują dwie duże obory: jedna dla krów dojnych, druga dla młodzieży
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WIZYTÓWKA GOSPODARSTWA

W strukturach gospodarstwa rolnego Stani-
sława Tomczaka, w miejscowości Przecza (gm. 
Lewin Brzeski), funkcjonuje duża ferma mleczna 
– „Mlekoland”, która powstała w 2002 roku, na 
bazie byłego PGR-u i którą kieruje Paweł Brychcy 
(na zdjęciu). Obecnie gospodarstwo liczy około 
1000 hektarów. Na 500 ha uprawiane są zboża, 
300 ha zajmuje uprawa kukurydzy, natomiast 
pozostałe 200 ha stanowią użytki zielone. Fer-
ma „Mlekoland” dostarcza mleko do Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Radomsku, a obecna 
wielkość sprzedaży to około 350 tysięcy litrów 
mleka miesięcznie.

Samojezdny wóz paszowy Blattin King Lion, o pojemnosci 20 m3
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Zbigniew Pustuła – doradca 
żywieniowy firmy Blattin 
współpracuje z fermą „Mle-
koland” od początku jej funk-
cjonowania, czyli od 20 lat
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Dawka pokarmowa dla krów – od dwóch dekad – uzupełniana jest premiksami 
firmy Blattin – MX1 i M9 2 dla młodzieży dorastającej i jałowic, Super Premium 
– dedykowane najlepszym stadom
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Zakup wozu paszowego, to nie 
jedyna forma współpracy fermy 
w Przeczy z firmą Blattin, która za-
opatruje gospodarstwo m.in. w pre-
miksy, dodatki mineralno-witami-
nowe, tłuszcze chronione czy lizaw-
ki mineralne.

– Od początku funkcjonowania 
fermy, czyli już od 20 lat, korzy-
stamy oczywiście z fachowego 
doradztwa żywieniowego firmy, 
a dawki żywieniowe dla poszcze-
gólnych grup opracowujemy wspól-
nie z uznanym doradcą – zaznaczył 
kierownik.

Każdego dnia wóz Blattin King 
Lion przygotowuje tutaj 8 TMR-ów 
(7 w okresie letnim). 60 ha ogro-
dzonych użytków zielonych po-
zwala bowiem na pastwiskowanie 
140 jałówek cielnych i krów zasu-
szonych. Raz w tygodniu sztuki za-
suszone i jałówki po badaniu ciel-

ności wywożone są na pastwiska, 
a przywożone są sztuki na 3–4 ty-
godnie przed wycieleniem, które 
trafiają do grupy przygotowawczej.

– Hodowla bydła to ogromne kosz-
ty, dlatego też pastwiskowanie to je-
den ze sposobów na ich ogranicze-
nie i jednocześnie dobrodziejstwo 
dla zwierząt – stwierdził Paweł 
Brychcy, który poinformował nas 
także, iż ferma zarabia na sprzedaży 
jałówek cielnych i pierwiastek. Tylko 
w pierwszej połowie roku nabywcę 
znalazło 53 jałówki i 27 pierwiastek.

Precyzja tkwi w grupach
W stadzie krów laktacyjnych jest 

6 grup, z których odrębną stanowią 
pierwiastki.

– One dają nam 80% mleka krów 
starszych i przez całą laktację są 
na jednym TMR-ze. To sprawia, 
że bezproblemowo się zacielają 

i mają czas na końcowy wzrost. 
Utworzenie tej grupy spowodowa-
ło, iż mamy mniejszy odsetek krów 
brakowanych w pierwszej laktacji. 
Praktycznie są to sporadyczne przy-
padki – poinformował hodowca.

Obok pierwiastek utworzono 
grupę krów fresh, grupę szczyto-
wą, grupę krów po szczycie laktacji 
grupę krów schodzących – wysoko 
cielnych. Każda sztuka użytkowa-
na jest średnio 4 laktacje. Obecnie 
są już 2 sztuki z produkcją życiową 
przekraczającą 100 tys. kg mleka, 
a kilka jest już w kolejce do uzyska-
nia tego poziomu.

Kolejność zadawania TMR-ów 
jest zsynchronizowana z dojem. 
Ś� wieżą paszę dostają krowy wra-
cające z doju.

– Duże znaczenie ma także ko-
lejność ładowania poszczególnych 
komponentów TMR-u do wozu. Za-

czynamy od słomy, przechodzimy 
do pasz treściwych oraz melasy 
i na końcu ładujemy kiszonki – tłu-
maczy pan Paweł. – Taka kolejność 
sprawia, że nie mamy dodatko-
wych przerw na wymieszanie, gdyż 
czas przejazdu z silosów do obory 
wystarczy, by dobrze wymieszać 
składniki. Wóz Blattin King Lion 
posiada 4 poziome ślimaki, więc 
bardzo szybko docina pasze obję-
tościowe, a ta kolejność załadunku 
jest również optymalna dla struk-
tury mieszaniny.

Krowy dojone są tutaj trzy razy 
dziennie, co również wpływa na 
wielkość produkcji mleka. W nie-
dalekiej przyszłości planowana 
jest budowa nowej dojarni, która 
zastąpi obecną, 20-letnią, a więc 
mocno już wysłużoną halę rybia 
ość 2 x 8 stanowisk.

Beata Dąbrowska

Jak poinformował nas Zbigniew Pustuła, ważnym atutem użytkowanych 
w Przeczy obór jest fakt, iż znajdują się w niej dwa rzędy legowisk przypadają-
cych na stół paszowy. Dzięki temu, przez brak konkurencji przy stole, krowy mają 
wysokie (33–35 kg na szt.) pobranie suchej masy, co rzutuje na dobrą wydajność
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Badacze starali się określić oce-
nę wpływu stresu cieplnego na 
ogólny wzrost płodu i jego narzą-
dów, szczególnie tych związanych 
z funkcją odpornościową oraz zba-
dali mechanizm komórkowy zmie-
nionej odporności biernej u nowo 
urodzonych buhajów po mat-
czynym stresie cieplnym. W tym 
celu poddali ciężarne krowy rasy 
holsztyńskiej ekstremalnym upa-
łom lata panujących na Florydzie 
i zebrali dane na temat potomstwa, 

porównując je z danymi dotyczą-
cymi cieląt urodzonych przez kro-
wy, którym zapewniono chłodze-
nie w późnej ciąży.

Zespół odkrył, że cielęta uro-
dzone przez krowy zestresowane 
ciepłem, miały niższą masę uro-
dzeniową, mniejszą masę narzą-
dów, w tym: serca, wątroby, nerek, 
grasicy i śledziony, a także wyższy 
wskaźnik obumarłych komórek 
w jelicie.

Niższa masa urodzeniowa obser-
wowana przez naukowców suge-
ruje zmniejszoną czynność łoży-
ska i wcześniejszy poród, z mniej 
zaawansowanym rozwojem płodu. 
Mniejsza masa serca, wątroby i ne-
rek u cieląt urodzonych przez mat-
ki zestresowane wysoką tempera-

turą wskazuje również na upośle-
dzenie rozwoju łożyska i płodu.

Cielęta – podobnie jak wszystkie 
młode zwierzęta – są podatne na 
podwyższony wskaźnik śmiertel-
ności i zachorowalności w okresie 
noworodkowym, a przedwczesne 
porody mogą dalej zaostrzać ten 
problem. Śtraty we wczesnym 
okresie życia mogą wynikać z nie-
dojrzałości i dysfunkcji narządów, 
zwłaszcza przewodu pokarmowe-
go i układu odpornościowego.

Naukowcy wskazują zatem, że 
zmniejszenie masy grasicy i śle-
dziony może wiązać się ze spo-
wolnionym wzrostem płodu i upo-
śledzeniem funkcji układu odpor-
nościowego, ponieważ narządy te 
odgrywają ważną rolę w rozwoju 

silnego układu odpornościowego. 
Wyższy wskaźnik śmierci komó-
rek jelitowych wśród cieląt uro-
dzonych przez krowy zestresowa-
ne ciepłem sugeruje, że te cielęta 
mogą mieć zmniejszoną zdolność 
do wchłaniania czynników odpor-
nościowych z siary, co jest niezbęd-
ne do przeniesienia odporności 
matczynej na niedojrzałe i wraż-
liwe cielęta, w krytycznych pierw-
szych godzinach po urodzeniu.

Zmniejszona absorpcja skład-
ników pokarmowych i obniżona 
funkcja odpornościowa po ciążo-
wym stresie cieplnym mogą prowa-
dzić do osłabienia zdrowia i wzro-
stu cieląt w dłuższej perspektywie.

Beata Dąbrowska
 Źródło: Veeteelt.nl

Z przegrzanych matek słabsze cielęta
Amerykańscy naukowcy odkryli, 
że stres cieplny u ciężarnych krów 
mlecznych wpływa na zmniejsze-
nie wzrostu płodu oraz na wydaj-
ność i rozwój odpornościowy 
potomstwa.


