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Preliminarz pasz

paszowa uwzględnia straty ponoszone w trakcie uprawy, zbioru,
konserwacji i przechowywania, a
także bierze pod uwagę możliwość

Prowadzenie produkcji zwierzęcej i zaspokojenie coraz
większych potrzeb krów o dużym potencjale produkcyjnym wymaga starannego wyliczania zapotrzebo-

ków meteorologicznych oraz innych
trudnych do przewidzenia sytuacji.
Ilość potrzebnych pasz konserwowanych będzie zależeć także od

wania paszowego. Planowanie produkcji i powierzch-

długości okresu skarmiania, czy

ni upraw roślin przeznaczonych na paszę składa się

czy cały rok – 365 dni.

na tzw. preliminarz pasz.
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będzie to okres zimowy 200 dni,
Obliczanie ilości wytwarzanych
pasz wymaga znajomości struktury
użytków i zasiewów, powierzchni
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liczby dni żywienia ▪ liczby zwierząt

trzech lat. Gdy zakończy się zbiór
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▪ rezerwy paszowej 20-30 proc.
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zwierząt;

C – liczba dni żywienia

dla wszystkich zwierząt pozwalają
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różnych pasz objętościowych
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Kiszonka z zielonek świeżych – 700-800 kg

20-30 proc. – dla

przetwórni owocowo-warzywnych.

Siano z lucerny prasowane w bele – 100-250 kg
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Kiszonka z kukurydzy – 700 kg
Sianokiszonki – 400-500 kg
Kiszonka z zielonek podsuszonych – 500-600 kg

Siano łąkowe prasowane w bele – 80-200 kg
Słoma prasowana – 280 kg
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