Żywienie
dr inż. Zbigniew Lach
Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osięcinach

Dawka dla krowy
- krok po kroku

Kilka reguł obowiązujących
w Ośrodku Hodowli Zarodowej w Osięcinach przy układaniu dawek pokarmowych
dla krów o najwyższej wydajności (na kg suchej masy ):
• energia - 1,75 – 1,80 Mcal
• białko – 16,5 – 17,0 proc.
• białko nieulegające rozkładowi w żwaczu
– 38- 40 proc. białka
ogólnego
• NDF – 29-32 proc.
• fizycznie efektywny NDF –
21-23 proc.
• skrobia – 26-28 proc.
• tłuszcz surowy – nie więcej niż 5 proc.
• udział pasz treściwych
– maks. 50 proc.
• Ca – 0,9 proc.
• P – 0,4-0,5 proc.
• K – 1,4-1,5 proc.
• Mg – 0,4-0,5 proc.
• Na – 0,25 proc.

Część 2. Krowa i stado
W poprzednim numerze („HiChB nr 3/2012) rozpoczęliśmy
cykl artykułów omawiających poszczególne etapy układania dawki pokarmowej dla krów. Pierwszym etapem była
oczywiście analiza tego, co krowy dostają do żłobu, a więc
pasz objętościowych. W tym numerze etap drugi: ile tych
pasz krowa powinna dostać.
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Tabela 1. Zapotrzebowanie energetyczne krów wieloródek
o masie ciała 650 kg, Mcal/dziennie.
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Tabela 2. Zapotrzebowanie energetyczne pierwiastki
o masie ciała 580 kg, Mcal/dziennie.
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