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Nie tylko wapń
Co z tym wapniem?
Jednym z problemów, z jakimi od dawna się borykamy, jest porażenie poporodowe. Na przełomie roku ze stada liczącego
34 krowy musieliśmy wybrakować dwie – nie
były zatuczone. Wiem, że to wina błędów żywieniowych, ale łatwo się mówi – gorzej z
praktyką. W gminie jest dwóch lekarzy weterynarii i po prostu nie mają czasu, a często i chęci, aby bawić się w pobieranie krwi,
wysyłanie jej do laboratorium, aby oznaczyć stężenie poszczególnych pierwiastków
(Ca, P, Mg). Przyjmijmy, że nasze pasze objętościowe są ubogie w składniki mineralne
i wszystkie makro- i mikroelementy krowa
czerpie z paszy treściwej, której etykieta z
zawartością poszczególnych składników zamieszczona jest obok. Czy krowie o wydajności
8-9 tys. l mleka, zjadającej w szczycie laktacji
9 kg paszy o zawartości 1,2 proc. wapnia, to
wystarczy?
Czy należy do paszy domieszać kredę? Słyszałam, że tak. I to nawet 100-150 g na sztukę
dziennie. Czy to prawda? Krowa, dając mleko,
wypłukuje się i nie ma z czego odbudować
rezerw. Podobno można podawać przed porodem sole anionowe,
ale to chyba nie jest
bezpieczne, ponieważ
trzeba wyliczyć dawki i kontrolować pH
moczu.
Co rolnik może
z tym zrobić sam,
bez
większych
komplikacji i ryzyka?
Czytelniczka
z Lubelskiego
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