
W pierwszej części swoją pre-
zentację przedstawił dr Christer
Ohlsson z duńskiej firmy Chr. Hansen,
który jest konsultantemprodukcji ki-

szonek w najlepszych oborach USA
i Europy Zachodniej. Dzięki swojemu
bogatemu doświadczeniumiędzy-
narodowemuw swoimwykładzie

„Jak poprawić poziom białka
i skrobi w kiszonkach” ujął naj-
ważniejsze problemy, z którymi
borykają się hodowcy. Przedsta-

wił czym powinny charakteryzować
się dobre kiszonki z kukurydzy, traw
i roślinmotylkowatych.Wymienił też
problemy pojawiające się podczas
zakiszania, wśród których znalazły
się m.in.: długi okres dojrzewania,

nieodpowiedni stopień dojrzałości
uprawy, zanieczyszczenia zakisza-
nego materiału, błędna aplikacja
innokulantów, zbyt krótki czas ugnia-
tania oraz zbyt wolne wybieranie

pasz z silosa. Bardzo interesu-
jąca była część poświęco-
na korzyściom wynikają-

cym z zastosowania inokulantów,
które rozwiały wątpliwości, co do za-
sadności stosowania dodatkówmi-
krobiologicznych do zakiszania.

Polmass SA zorganizował

Międzynarodową
Konferencję Kiszonkarską,
która odbyła się w Pawłowicach, w Instytucie Zootechniki 24 kwietnia 2015 roku
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reportaż

Konferencja została podzielona na dwa panele podczas których
omawiane były kwestie związane zarówno z produkcją kiszonek,
możliwymi problemami, które mogą wystąpić podczas ich
produkcji, a także aspekty techniczne związane z optymalnym
wykorzystaniem analizatora pasz AgriNIR®w gospodarstwie.
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W tej części krótkie doniesienie
o wynikach doświadczenia wygło-
sił dr Krzysztof Kreft z Polmass SA,
który skupił się na przedstawieniu
wyników doświadczenia przepro-
wadzonego w Ośrodku Hodowli
Zarodowej w Osięcinach. Tematem
prezentacji była„Efektywność dzia-
łania dodatków kiszonkarskich
w konserwacji kukurydzy na podsta-

wie parametrów jakościowych ki-
szonek, wydajności mlecznej, skła-
du mleka, kondycji i zdrowotności
krów”. Przebieg doświadczenia wy-
kazał, że stosowanie zapropono-
wanego przez Polmass SA dodatku
do kiszenia kukurydzy (Polmasil
Corn) skutkuje wzrostem produkcji
mleka o 2,46 kg/krowę/na dzień.
Krowy w 5-6 tygodniu laktacji osią-
gały szczyt produkcji produkcji mle-
ka i pobrania paszy. Taka dynamika
zmian potwierdza konieczność
zmiany żywienia krów po piątym ty-
godniu laktacji w celu wydłużenia
fazy szczytu laktacji. Przeprowa-
dzone doświadczenie potwierdza
słuszność stosowania takich do-
datków, nawet wwarunkach perfek-

cyjnego zachowania reżimu techno-
logicznego podczas prrocesu za-
kiszania pasz.
Tę część konferencji zamykał dr

hab. Maciej Walczak, Kierownik Za-
kładuMikrobiologii Środowiskowej
i Biotechnologii UniwersytetuMiko-
łaja Kopernika w Toruniu.
Katedra pełni opiekęmerytorycz-

ną nad produkcją i jakością inokulan-
tów Polmass S.A.W swoimwykładzie
„Inokulanty marki Polmass – jakość
przede wszystkim” skupił się on
między innymi na przedstawieniu
poszczególnych etapów kontroli
jakości, na które składają się kontro-
la surowców, kontrola produktu
gotowego wmagazynie i na polu.
Zwrócił on uwagę na istotne

aspekty produkcji inokulantów.
Surowce do produkcji są
poddane systematycznej
kontroli mikrobiologicz-

nej podwzględem zgodności dekla-
rowanej liczby jednostek kolonio-
twórczych ze stanem faktycznym.
Produkty finalne – inokulantymikro-
biologiczne są również systematycz-
nie badane pod kątem czy deklaro-
wana liczba w jednostce masy jest
zgodna ze stanem faktycznym.
Z przedstawionych rezultatów ba-
dań, wynikało także,
że przeżywalność,
stosowanych
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przez POLMASS SA, szczepów bak-
terii w roztworze używanym przez
użytkownika końcowego jest bardzo
dobra i nie mniejsza niż 24 godziny.
Bakterie w inokulantach marki Pol-
mass charakteryzują się bardzo do-
brymi cechami fizjologicznymi.Wy-
dajnie wspomagają proces fermen-
tacji mlekowej prowadząc do pożą-
danego obniżenia pH i eliminacji
negatywnej mikroflory towarzyszą-
cej (grzybów i bakterii z grupy coli
czy bakterii Salmonella). Proces fer-
mentacji prowadzonej przy udziale
oferowanych inokulantów prowa-
dzi do powstania kiszonki wysokiej
jakości, zawierającej właściwe stęże-
nia kwasów organicznych.
Po krótkiej przerwie swoją pre-

zentację pt.: „Analiza kiszonki przy
użyciu AgriNIR®-a, a optymalne wy-
korzystanie pasz w gospodarstwie”
przedstawiła Manuela Manzoli, dy-

rektor Dinamica Generale. Repre-
zentowana przez nią firma jest pro-
ducentem mobilnych analizatorów
do oceny wartości pokarmowej ki-
szonki, a Polmass był prekursorem
w stosowaniu tych urządzeń w Pol-
sce. W swoim wykładzie skupiła się
na roli analizy kiszonek w prawi-
dłowym przygotowaniu dawki po-
karmowej i konieczności doboru jak
najlepszej jakości kiszonki, by obni-
żyć zużycie pasz treściwych. Dodat-
kowo przedstawiła uczestnikom spo-
sób działania produkowanego przez
Dinamica Generale urządzenia Agri-
NIR® oraz jego zastosowania. Dzięki
temu urządzeniu można ocenić
zawartośćSM na polu, celem wy-
znaczenia optymalnego czasu
do zbiorów, jakości skarmianej paszy,
a także można dokonać korekty da-
wek pokarmowych bazując nawyni-
kach z AgriNIR® oraz monitorować
zawartośćTMR i homogennośćmie-
szania.
Następnym prelegentem był dr

inż. Paweł Górka z Katedry Żywienia
i Dietetyki Zwierząt Uniwersytetu
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
wKrakowie, któryw swoimwykładzie
przedstawił różne programy odcho-
wu cieląt.W swojej prezentacji omó-
wił programu tradycyjny, skrócony
oraz tzw. przyspieszonego wzrostu.
Hodowcy, licznie zgromadzeni na sa-
li, szczególnie zainteresowali się ży-
wieniem preparatem mlekozastęp-
czym i korzyściami z tego płynącymi.
Należą do nich optymalne przyrosty
masy ciała, relatywnie mała podat-
ność na choroby, a co najważniejsze,
z punktu widzenia ekonomicznego,
niski koszt odchowu. Prelegent zwró-
cił uwagę, że podczas żywienia
w największym stopniu, o przyro-

stachmasy ciała cieląt w pierwszych
tygodniach, decydują dawka oraz
skład preparatumlekozastepczego.
Na zakończenie sesji wykłado-

wej swoją prezentację przedstawił
mgr inż. Waldemar Budziński z Pol-
mass SA, który omówił doświadcze-
nia przeprowadzone w pięciu topo-
wych gospodarstwach odchowują-
cych cielęta i uzyskujących wysoką
produkcjęmleka z użyciem prepara-
tówmlekozastępczych Polmass z li-
nii Premium: Polmass Milk Red, Pol-
massMilk Red Full i PolmassMilk Red
Power. Obserwacje pozwoliły ocenić
wpływ różnych dawek preparatu
mlekozastępczego na dobowe przy-
rosty masy ciała cieląt. Obserwacje
jednoznacznie wykazały, że dzienne
przyrosty osiągane na Polmass Mil-
kach w ilości 900 gram prosz-
ku/dzień/cielę, w połączeniu z bar-
dzo dobrą paszą typu „starter” po-
zwalają uzyskać przyrosty cieląt
do 60 dnia życia powyżej 800 gram.

Przebieg konferencji, zaangażo-
wanie prelegentów oraz publicz-
ności jednoznacznie pokazują za-
sadność organizowania tego typu
seminariów, które łączą teorię z prak-
tyką. �
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