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Żywienie

W numerze 3 „HiChB” cykl artykułów o układaniu dawki pokarmowej dla krowy 
rozpoczęliśmy od analizy paszy – chemicznej i fizycznej. W numerze 4 – analizowa-
no stado: krowy i skład mleka. W tym numerze – jak tym zestawem pasz nakarmić 
krowę o znanych potrzebach i wydajności. 

dr inż. Zbigniew Lach
Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osięcinach

Dawka dla krowy 
- krok po kroku
Część 3. Jak fizycznie nakarmić krowę

Po dwóch etapach 

układania dawki po-

karmowej hodowca 

dostaje do ręki wydruk tejże 

dawki z jakiegoś programu. 

Na przykład amerykański 

system wartościowania pasz 

i układania dawek pokarmo-

wych CPM Dairy wygląda jak 

wydruk przedstawiony na 

rysunku 1. Jednakże fakt 

trzymania w ręku popraw-

nej dawki dla krowy, dawki, 

która pokrywa jej potrze-

by energetyczne, białko-

we, mineralno-witaminowe  

i w końcu strukturalne, nie 

oznacza jeszcze, że krowa 

będzie poprawnie nakar-

miona. 
Kluczowe znaczenie 

ma sposób podania dawki. 

Przykład: dawka zawiera 

25 proc. skrobi – podając 

rano jej (skrobi) 30 proc., 

a wieczorem – 20 proc., to 

pod względem matema-

tycznym wszystko jest w 

porządku: bo (30 + 20) : 

2 =25. Ta sama dawka za-

wiera 16 proc. białka – po-

dając rano 20 proc. białka, 

a wieczorem – 12 proc., to 

rachunek też się zgadza: 

bo (20 + 12) : 2 = 16. Ale 

zdanie egzaminu z mate-

matyki nie jest tożsame 

z uzyskaniem zaliczenia z 

żywienia krów.

Pod względem potrzeb 

fizjologicznych krowy opty-

malny system zadawa-

nia pasz powinien przede 

wszystkim:

umożliwiać maksymalne 	

pobranie pasz – w tym 

miejscu trzeba przy-

pomnieć, że wysoko 

wydajna krowa mleczna 

powinna pobierać dzien-

nie taką ilość suchej 

masy pasz, która odpo-

wiada około 4 proc. jej 

masy ciała. A zatem 

krowa o masie ciała 

650 kg powinna pobie-

rać dziennie około 26 kg 

suchej masy;

umożliwiać skarmianie 	

dawek pokarmowych, 

które w pełni pokrywają 

zapotrzebowanie krowy 

w różnych okresach pro-

dukcyjnych; 

uwzględniać przemiany 	

zachodzące w prze-

wodzie pokarmowym,  

w tym: 

zapewniać właściwą  -

strukturę fizyczną 

Rys. 1. Wydruk dawki pokarmowej według amerykańskiego  
modelu żywienia bydła mlecznego CPM Dairy.
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dawki pokarmowej 

umożliwiać właściwą  -

synchronizację po-

daży białka i energii 

dla mikroorganizmów 

żwacza;

zapewniać możliwość 	

częstego pobierania 

pasz; 

umożliwiać żywienie 	

stada krów podzielonego 

na grupy żywieniowe 

(minimalny wymóg to 

oddzielne karmienie 

krów w laktacji i w zasu-

szeniu);

uniemożliwiać zagrzewa-	

nie się pasz;

zapewniać możliwość 	

utrzymania czystości 

żłobów, koryt, stołów 

paszowych.

Obowiązkiem hodowcy 

wobec krów jest spełnienie 

podstawowej potrzeby mi-

kroflory żwacza. Aby każdy 

kęs pobrany ze stołu był 

zawsze taki sam: zarówno 

pod względem składu che-

micznego, jak i fizycznego.

Generalnie krowy kar-

mimy w naszych oborach 

dwukrotnie. Spełnienie 

zasady – zawsze to samo 

w korycie – jest w pełni 

możliwe tylko przy zasto-

sowaniu wozu paszowego 

jako narzędzia do realizacji 

dawki. Realizacja zasady 

„zawsze to samo w kory-

cie” bez wozu paszowego 

to zadanie trudne przy ży-

wieniu tradycyjnym. 

W systemie tradycyj-

nym, w którym pasze tre-

ściwe i pasze objętościowe 

zadawane są oddzielnie, 

zaleca się skarmianie:

pasz objętościowych 	z

przed paszami treści-

wymi
skarmianie pasz  -

włóknistych sprzyja 

sekrecji śliny

pasz treściwych energe-	z

tycznych przed paszami 

białkowymi

rozkład białka w żwa- -

czu jest zwykle szyb-

szy niż rozkład energii

pasz białkowych i dodat-	z

ków mineralnych w 

czasie skarmiania pasz 

ubogich w białko (np. 

kiszonki z kukurydzy).

Wozem paszowym kar-

mi się krowy według dwóch 

systemów: TMR – Total Mi-

xed Ration, PMR – Portion 

Mixed Ration. Przy podej-

mowaniu decyzji, który z 

systemów wybrać w danej 

oborze, należy uwzględnić:

wielkość stada krów• 

spodziewaną wydaj-• 

ność mleka

system utrzymania • 

krów (wiązany, wolno-

stanowiskowy itp.)

konstrukcję budynków • 

inwentarskich

rodzaj stosowanych • 

pasz

sposoby magazynowa-• 

nia pasz

systemy produkcji pasz • 

objętościowych (kon-

strukcję silosów)

organizację transportu • 

wewnątrz gospodar-

stwa (zwłaszcza drogi 

pomiędzy silosami a 

oborą)

możliwości ekonomicz-• 

ne gospodarstwa

„zgranie” wozu pa-• 

szowego z systemem 

zbierania zielonek na 

kiszonki 

uzbrojenie techniczne • 

gospodarstwa.

W tym artykule omó-

wiony będzie system TMR. 

W Polsce funkcjonuje on od 

1996 r. TMR, czyli Total Mi-

xed Ration, to system, któ-
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ry należy zdefiniować jako 

taki, w którym wszystkie 

pasze objętościowe, tre-

ściwe, mineralne i inne 

dodatki podawane są ra-

zem po wymieszaniu ze 

sobą jako „pasza pełno-

porcjowa”. Dostęp do ta-

kiej mieszanki zwierzęta 

muszą mieć przez cały 

czas. Oczywiście, nie spo-

sób nakarmić taką mie-

szanką wszystkie krowy. 

Jest to więc system, który 

wymaga podziału stada 

na grupy technologiczne, 

chociaż autor woli mówić 

o grupach produkcyjnych. 

Zatem jest to system wła-

ściwy dla stad średniej i 

dużej wielkości. O kon-

cepcji podziału stada na 

grupy mowa będzie w dal-

szej części artykułu.

Podstawowe zalety 

systemu TMR to:
korzystny wpływ na  Î

przemiany w żwaczu, 

zmniejsza się ryzyko 

kwasicy żwacza i innych 

zaburzeń będących jej 

konsekwencją; 

zwiększenie pobrania  Î

suchej masy pasz w 

stosunku do systemu 

tradycyjnego – zwy-

kle o 1-2 kg, dodatko-

wo stwarza możliwość 

precyzyjnego kontrolo-

wania pobrania paszy;

zwiększenie wydaj- Î

ności średnio o około  

5 proc.; 

możliwość zmniejsze- Î

nia kosztów żywienia;

możliwość poprawy  Î

wskaźników rozrodu 

krów;

zmniejszenie praco- Î

chłonności zadawania 

pasz (koszty roboci-

zny!).

Decydując się na ten 

system, hodowca musi 

się liczyć, że nie wszyst-

kie pasze nadają się do 

używania w sporządzaniu 

TMR-u. Nie mają tam za-

stosowania kiszone liście 

buraczane, kiszone świe-

że wysłodki buraczane, 

buraki pastewne, wywa-

ry gorzelniane czy nawet 

duże ilości siana.

Niestety, system ten 

przynosi często znacznie 

więcej problemów ho-

dowcy i jego zwierzętom 

niż korzyści. Zdarza się 

słyszeć hodowców, któ-

rzy mówią: „Zbudowałem 

oborę wolnowybiegową i 

kupiłem wóz paszowy. Nic 

gorszego nie mogło mnie 

spotkać!” Skąd takie opi-

nie? Odpowiedź wydaje 

się być stosunkowo pro-

sta. Bo niewłaściwie po-

dzielono krowy na grupy 

produkcyjne lub czasami 

w ogóle. Bo źle skonstru-

owano TMR-y. Bo niewła-

ściwa kontrola wykona-

nych TMR-ów.

W tym miejscu szerzej 

omówiony będzie podział 

na grupy. Jedna z firm 

paszowych promowa-

ła pomysł potraktowania 

całego stada jako jedną 

wielką grupę i obsłużenie 

jej jednym TMR-em. Po-

mysł atrakcyjny organiza-

cyjnie, ale nijak się mają-

cy do rosnących potrzeb 

krów. Jest jeszcze aspekt 

mechanizacyjny. I znowu 

pomysłodawcy nie potra-

fią go rozwiązać. Proszę 

przygotować jeden TMR 

dla stada, w którym doi 

się 300 krów. Potrzebnych 

jest około 15 ton TMR-u na 

dobę dla krów będących w 

laktacji. Przy dwukrotnym 

podaniu to będzie po 7,5 

tony na jeden odpas. To 

znaczy, że potrzebny jest 

wóz o pojemności około 

25 metrów sześciennych. 

Inwestycja w tak duży wóz 

paszowy to spory wysiłek 

finansowy, ale zdaniem 

autora chybiony pomysł.
Jeśli w gospodarstwie 

jest mniejszy wóz (10-12 

metrów sześciennych), 

trzeba i tak wykonać trzy 

załadunki. Czyż nie lepiej 

zrobić trzy różne TMR-y, 

bardziej dopasowane do 

potrzeb krów? Także pa-

szowy koszt żywienia stada 

jednym TMR-em jest znacz-

nie wyższy niż sporządze-

nia ich kilku osobnych.

Ale i sposób podziału 

na grupy ciągle jest dys-

kutowany. Bardzo popu-

larny jest podział według 

ilości mleka od krowy. To 

najłatwiejszy podział, ale 

wcale nie najefektyw-

niejszy. Przy rozważaniu 

sposobu podziału krów na 

grupy, proponuję najpierw 

skupić się na niewielkiej 

ilościowo grupie zwierząt 

w stadzie. Niewielkiej ilo-

ściowo, ale najważniej-

szej jakościowo. To grupa 

fresh cows – krowy świe-

żo wycielone – gdzieś do 

około 30. dnia laktacji. 

Taka grupa powinna być 

wydzielona w każdym sta-

dzie. Niezależnie od jego 

wielkości.
Jeszcze kilka lat temu 

„szukaliśmy” mleka już od 

wycielenia. Dlatego dawki 

od samego początku lak-

tacji były bardzo inten-

sywne, wręcz agresywne 

w stosunku do mikroflory 

żwacza. Dziś, po latach 

różnych doświadczeń i 

poszukiwań, autor  pro-

ponuje inną drogę. Jak 

wskazuje praktyka, zde-

cydowanie korzystniejszą. 

Stół paszowy dla tej grupy 

to stół skierowany nie na 

mleko jako priorytet, ale 

na zdrowie, na osłonę wą-

troby, na powrót żwacza 

do pełnej sprawności.

Trzeba jednak pamię-

tać, że krowa w trzecim 

tygodniu laktacji pobiera 

Żywienie

Wybranym zestawem pasz karmi się nie kro-
wę, lecz skomplikowany świat, a raczej mikro-
świat flory bakteryjnej żwacza. Żwacz – pierw-
szy przedżołądek –  to wielka około 180-litrowa 
kadź fermentacyjna, mająca wraz ze swoimi 
mieszkańcami określone preferencje.
Mikroflora żwacza to ( w 1 ml płynu):
• 1010 bakterii
• 106 pierwotniaków
• 103 grzybów
Dodatkowo pH płynu winno oscylować wo-
kół wartości 6,0 – 6,8, a jego temperatura to 
36 – 41oC. I dodatkowo preferencje warun-
ków beztlenowych.

▪ WaŻne ▪
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17-18 kg suchej masy. W 

tej ilości można spokoj-

nie zmieścić 44 kg mleka. 

Ale na papierze!  Dlatego 

w Ośrodku Hodowli Za-

rodowej w Osięcinach, 

gdzie autor pracuje, nie 

szuka się mleka w gęsto-

ści składników tej dawki. 

Celem jest przyspieszenie 

wejścia krów w arcydu-

ży apetyt. I hamowanie 

spadku kondycji (śred-

nia tych grup to 2,9-3,0) 

W dawce dla takich krów 

nie ma mowy o oszczę-

dzaniu. Ekonomia nie ma 

prawa wstępu na ten stół. 

Oszczędności będzie się 

szukać w późniejszej fazie 

laktacji. Tu absolutnie nie. 
Wiadomo o pozytyw-

nym działaniu betakarote-

nu. Naturalnego niewiele 

się podaje i nie wszyscy. 

Syntetyczny jest dostępny, 

ale drogi. Ale w dawce tych 

krów winien się znaleźć. 

Rynek oferuje mieszan-

ki mineralne „wypasione” 

w chelaty. Jeśli nie stać 

nas na podawanie ich w 

znacznej części laktacji, to 

tu muszą się one znaleźć. 

Podobnie z tłuszczem typu 

inert czy dodatkami z biał-

kiem chronionym. W prak-

tyce autora priorytetem 

takiej dawki jest jej struk-

turalność. Dopiero potem 

energia, białko i cała resz-

ta. Przy takiej hierarchii 

konstrukcji dawki, w jej  

18 kg suchej masy udaje 

się zmieścić do 30-32 kg 

mleka. A średnia wydaj-

ność to 38-40 kg! 

Wniosek z tego nastę-

pujący.  Krowy, których 

wydajność przekracza 

znacznie pokrycie mleka 

na stole paszowym, doją 

z powodu wchodzenia w 

świetny apetyt. Pozwolę 

sobie zaprezentować taką 

dietę (w kg suchej masy): 
kiszonka z kukurydzy –4,1, 
sianokiszonka z lucerny 
– 1,3, słoma – 1,2, fermen-
towane ziarno kukurydzy 
– 4, białko sojowe  – 2,7, 
poekstrakcyjna śruta rze-
pakowa – 0,9, tłuszcz in-
ert – 0,6, wysłodki suszone 
granulowane – 2, melasa 
buraczana – 0,6, premiks 
mineralno-witaminowy – 
0,16, dodatek buforujący 
– 0,08, metabolity droż-
dży – 0,01, tlenek magne-
zu – 0,04, kreda pastewna 
– 0,12, sól pastewna – 0,05, 
beta karoten – 0,005, po-
branie suchej masy – 17,8.  
Wartość pokarmowa w kg 
suchej masy: NEL (Mcal) 
– 1,84, NDF (proc.) – 29,5, 
peNDF (proc.) – 24,3, skro-
bia (proc.) – 22,4, białko 
ogólne (proc.) – 17,7.   

Fakt, to nie jest tania 

dawka. Warto pamiętać, 

że to, co „na siłę” zaosz-

czędzi się na stole paszo-

wym na początku laktacji, 

zabierze później lekarz 

weterynarii, następnie in-

seminator, a nie wykluczo-

ne, że na końcu rzeźnia.

A co po tym okresie? 

Jeśli jest to możliwe, au-

tor zachęca do wyodręb-

nienia grupy pierwiastek. 

Są trzy powody. Pierwszy 

to potrzeby pokarmo-

we tych zwierząt. Proszę 

pamiętać, że mamy do 

czynienia z jednej strony 

z krową – bo produkuje 

mleko, z drugiej strony to 

jeszcze młodzież – rozwój 

somatyczny wciąż trwa. 

Selekcja pierwiastek jest 

szczególnie zalecana w 

oborach uwięziowych. 

Gdy w Osięcinach były 

jeszcze obory uwięziowe, 

zauważyliśmy że jeżeli 

pierwiastki stały na stano-

wiskach między wieloród-

kami, to mają utrudnione 

możliwości wypoczynku 

nocą. Wieloródki kładąc 

się w nocy w sposób po-

kazany na rysunku 2, 

uniemożliwiają wypoczy-

nek młodym krowom. 
Rano pierwiastki za-

miast wstawać do świe-

żo zadanej paszy, kładą 

się zmęczone na swoje 

stanowiska, co w sposób 

drastyczny zmniejsza po-

branie przez nie paszy. 

Dodatkowo ich pasza wy-

jadana jest przez sąsia-

dujące wieloródki. Ma to 

konsekwencje w wydajno-

ści mleka i może ograni-

czyć tempo wzrostu wciąż 

rosnących pierwiastek. 

Ponadto opisanym zacho-

waniom towarzyszy czę-

sto wzajemne przydepty-

wanie strzyków.

Wyodrębniając pier-

wiastki, nie można nie 

widzieć aspektu hodow-

lanego. Bo oto mamy w 

jednej grupie przyszłość 

genetyczną stada. Wiemy, 

czy wybrane do kojarze-

nia buhaje spełniły nasze 

oczekiwania pokrojowe i 

na co zwrócić uwagę przy 

kolejnych doborach. Jest 

Rys. 2. Ułożenie zwierząt podczas snu w oborze.
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też powód socjalny. Za-

wsze w stadzie dominują 

wieloródki. Gdy mamy stół 

ze zbyt małą przestrzenią, 

pierwiastki są często od-

ganiane od stołu. Zwłasz-

cza zaraz po podaniu  

TMR-u. Zjawisko to nasila 

się w przypadku niezbyt 

wyrośniętych pierwiastek.

Jest jeszcze jedna nie-

zmiernie ważna grupa, 

mimo że najmniej pro-

dukcyjna. To krowy koń-

czące laktację. Niezmier-

nie trudno upowszechnia  

się w naszym kraju re-

gularna ocena kondycji 

krów. Autor pisał o tym 

w poprzednim numerze 

„HiChB”.  Wciąż w końcu 

laktacji krowy są zbyt tłu-

ste. Niezwykle trudno na-

mówić hodowców do „ob-

cięcia” energii w tej fazie 

laktacji. Bo spadnie mle-

ko. A to krótkowzroczne 

patrzenie. Warto pamię-

tać, że odłożenia jednego 

kilograma tłuszczu (bo za 

dużo energii w dawce), 

to wydatek 4,5 JPM (JPM 

- jednostka paszowa pro-

dukcji mleka – jednostka 

energetyczna w systemie 

INRA). Ale po porodzie z 

tego kilograma tłuszczu 

krowa uzyskuje tylko 3,5 

JPM. To czysta strata. Wie-

lokrotnie hodowcy czyta-

ją, że zbyt tłusta krowa 

wchodząca w zasuszenie 

to trudne porody, to sła-

by apetyt po porodzie, to 

w końcu kłopoty w sferze 

rozrodu w nadchodzącej 

laktacji. Tylko dlatego, 

że nie zrezygnowaliśmy 

w końcu laktacji z 2-3 kg 

mleka od sztuki na rzecz 

zachowania kondycji kro-

wy poniżej 3,5 (osobiście 

dążę do maksimum 3,3 w 

końcu laktacji).

System TMR wciąż ko-

jarzony jest z oborą wol-

nostanowiskową. Nasze 

doświadczenia z Osięcin 

(sprzed kilkunastu lat) 

wskazują wyraźnie, że 

system ten z powodze-

niem stosować można 

w oborach uwięziowych. 

Posłużę się przykładem 

obory dwurzędowej dla 

180 krów. Przed przy-

stąpieniem do wdrażania 

tego systemu podzieli-

liśmy krowy stojące w 

oborze dwurzędowej na 5 

grup żywieniowych (rys. 

3.). Dla tak podzielone-

go stada przygotowano 3 

różne TMR-y, tj. dla grup 

c i d, dla grup b i e oraz 

dla grupy a. Rozwiązanie 

to niesie za sobą koniecz-

ność przeszeregowywania 

zwierząt z grupy do grupy, 

lecz odbywa się to zaled-

wie dwa razy w laktacji. 

Poczynione obserwacje 

wskazały, że przestawio-

ne zwierzęta „traciły” je-

dynie 1,0-1,5 litra mleka i 

to tylko w dniu przeszere-

gowania, by następnego 

dnia wrócić do poprzed-

niego poziomu produkcji. 

Opinie o znacznej streso-

wości „przemeblowania” 

krów wydają się być nieco 

przesadzone. 

Kolejnym problemem 

związanym ze zmianą 

miejsca w oborze jest 

podnoszona przez nie-

których hodowców ko-

nieczność dojenia krów 

ciągle z tej samej strony. 

Przykłady krów dojących 

się na halach udojowych 

dowodzą, iż są to obawy 

niczym nieuzasadnione. 

Liczba krów, które wy-

magają jednak dojenia 

zawsze z tej samej stro-

ny dotyczy niewielkiej ich 

ilości.  

Podczas rozważania, 

jak podzielić stado na 

grupy produkcyjne, autor 

zaleca następującą głów-

ną zasadę:

Cokolwiek zrobisz w 

korycie musi być przede 

wszystkim zdrowe dla 

krowy. Zdrowie zawsze 

przed ekonomią. ▪

Rys. 3. Podział stada na 5 grup technologicznych.


