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Natłuszczanie pasz
uszkodzenia mechaniczne. RozwiÈzaniem problemu wilgoci jest czÚste
usuwanie odchodów zwierzÚcych,
przeprowadzanie co jakiĂ czas dezynfekcji stanowisk i korytarzy gnojowych (preparaty dezynfekcyjne,
konsultacja z lekarzem weterynarii).
Stosowanie zwykïego wapna na posadzki równieĝ przynosi efekt.

nogÚ. Jeĝeli chcemy szybciej wykryÊ
kulawizny, musimy obserwowaÊ
zwierzÚta zarówno w ruchu, jak
i stojÈce. Zdrowe zwierzÚ ma pïaski
grzbiet, gdy stoi i gdy chodzi. Taka
krowa dostaje ocenÚ 1.

dla trzody chlewnej

Ocena kulawizn

CzÚsto zbyt póěno reagujemy na
kulawizny. Niektórzy hodowcy za
kulawÈ uznajÈ krowÚ, gdy ewidentnie utyka, mocno odciÈĝajÈc chorÈ

byÊ ïukowaty. Taka krowa dostaje
zwiększyć
ocenÚ 2. koncentrację energii
w gotowej paszy – 1% dodatek
tłuszczu podnosi zawartość energii
średnio o ok. 90 kcal/kg paszy.
Ponadto tłuszcz w paszy poprawia
przyswajalność witamin A, D3, E
i K. Kolejną zaletą natłuszczanych
pasz jest zmiana ich właściwości
technologicznych, polegająca na
zmniejszeniu pylistości paszy oraz
poprawie warunków aglomerowania
cząstek
sypkich
(aglomerowanie
Krowa, która
zarówno
stojÈc, jak i w ruto
proces
łączenia
drobnych
chu ma ïukowaty grzbiet, ale
nie utyka,
cząstek
ciał
sypkich
w
większe
to krowÈ z ocenÈ 3 i juĝ zaczynajÈ
siÚ
części,
które
charakteryzują
straty mleka
w iloĂci
okoïo 5%. się
innymi właściwościami niż cząstki
pierwotne). Przez zmniejszenie
pylistości paszy zapobiegamy stracie
związków biologicznie czynnych
i zapyleniu w chlewniach. Ponadto
pasze natłuszczone są chętniej
pobierane przez świnie, co zwiększa
wyniki hodowlane.
Natłuszczanie pasz ma bardzo
duże znaczenie w przypadku loch
KorzystajÈc z tego sposobu oceny
moĝemy zdecydowanie szybciej
zareagowaÊ i nie dopuĂciÊ do ciÚĝszych kulawizn. Metoda ta, oparta
jest na skali 5-stopniowej, my przedstawiliĂmy tylko pierwsze 3 stopnie,
bo naszym zdaniem hodowcy zbyt
maïÈ wagÚ przywiÈzujÈ wïaĂnie do
wczesnych kulawizn i czÚsto ich nie
dostrzegajÈ.
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ZauwaĝyliĂmy, ĝe w niektórych gospodarstwach do kÈpieli przygotowuje siÚ
Głównym nośnikiem energii w dawce
np. 2-3% roztwór siarczanu miedzi,
pokarmowej świń są zboża, ale
a to za maïe stÚĝenie. WïaĂciwe
w wielu przypadkach dostarczenie
stÚĝenie roztworu powinno wynowymaganej ilości energii w paszy
siÊ 5-10%, a kÈpiel powinna byÊ
tylko ze zbóż jest wręcz niemożliwe.
przeprowadzana najpierw przez
Aby zwiększyć wartość energetyczną
9 kolejnych dojów, a potem co
dawki pokarmowej, możemy
3 dni aĝ do uzyskania odpowiedniej
zastosować dodatek tłuszczu,
twardoĂci rogu. Na rynku jest wiele
który jest łatwo strawnym źródłem
preparatów sïuĝÈcych do kÈpieli racic,
energii.
których nie bÚdziemy wymieniaÊ.
WaĝnÈ sprawÈ przy kÈpielach jest
Natłuszczanie
pasz – zalety
teĝ kolejnoĂÊ przechodzenia przez
Tłuszcze mają prawie trzykrotnie
wannÚ ze Ăwieĝym roztworem.
więcej energii metabolicznej niż
Zdarza siÚ nieraz, ĝe najbardziej
węglowodany czy białka, dlatego
wydajne zwierzÚta zawsze przechozastąpienie nawet niewielkiej ilości
dzÈ przez wannÚ jako ostatnie, gdy
zboża tłuszczem pozwala istotnie
roztwór jest juĝ gÚstÈ mieszaninÈ
odchodów i ma konsystencjÚ bïota.
TakiNajwyższą
roztwór na pewno
nie speïnia
wartość
swojej roli, dlatego warto zmieniaÊ
energetyczną ma
pory przygotowywania roztworu.
olej
sojowy
Dobrym
pomysïem jest teĝ zastoso(37,3
MJ EM/kg),
wanie drugiej
wanny z czystÈ wodÈ
umieszczonÈ
przed
a najniższą olej wïaĂciwÈ
rybny. wannÈ
w celu umycia racic przed kÈpielÈ
wïaĂciwÈ. Stosowanie kÈpieli racic
u krów zasuszonych równieĝ przynosi dobre efekty i jest coraz czÚĂciej
stosowane przez hodowców.
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Współczesne rasy świń charakteryzują
Nieprawidïowe
kÈpiele
się
wysokimi przyrostami
dobowymi, ale
KolejnÈ waĝnÈ sprawÈ sÈ kÈpiele
jednocześnie
mają mniejszą zdolność pobrania
racic, które – jak wynika z naszych
obserwacjiPotrzebują
– nie zawsze wykonywane
paszy.
też więcej energii, białka,
sÈ prawidïowo. NajczÚstsze popeïwitamin
i związków mineralnych. A to oznacza,
niane bïÚdy to: zbyt maïe stÚĝenia
że
w 1 wkgroztworze
paszydomusimy
substancji
kÈpieli, za im dostarczyć dużo
Pierwszym symptomem, ĝe krowa
rzadko wykonywane, zbyt maïe wanny
więcej
składników
pokarmowych,
zwłaszcza
zaczyna mieÊ
problem z kulawiznÈ,
do kÈpieli, dbaïoĂÊ o nogi tylko krów
jest
sytuacja,
gdy
stojÈca krowa ma
energii,
niż „starszym” rasom.
produkcyjnych.
pïaski grzbiet, ale w ruchu zaczyna

żywienie

karmiących. Skład oleju sojowego
czy r zepakowego odpowiada
składowi tłuszczów jakie wytwarza
locha. Prosięta odchowywane
przez lochy karmione mieszanką
z dodatkiem oleju szybciej
przybierają na wadze, bo razem
z mlekiem pobierają łatwo strawne
nienasycone kwasy tłuszczowe.
Bardzo duże znaczenie ma
również natłuszczanie pasz
w okresie przygotowywania
loszek do rozrodu (flushing).
Ponadto natłuszczanie pasz latem
zapobiega stresowi cieplnemu,
gdyż podczas metabolizmu
tłuszczów wydziela się dużo mniej
ciepła niż w czasie metabolizmu
węglowodanów.

Jaki tłuszcz?

Natłuszczanie
pasz pomaga skrócić
czas tuczu, co
relatywnie wpływa
na zmniejszenie kosztów
produkcji. Jednak
ilość dodawanego
tłuszczu do paszy
powinna zostać
wcześniej skonsultowana
z doradcą żywieniowym,
który w zależności
od zastosowanych
pozostałych
komponentów paszy
i genetyki, zaproponuje
najbardziej
optymalną dawkę.
Zalecane poziomy
dodatku tłuszczów
wahają się od 0,5%
do nawet 5%.

Tłuszcz jako dodatek paszowy
może występować w postaci
ciekłej i sypkiego koncentratu
tłuszczowego. Najbardziej popularne
jest stosowanie tłuszczu w postaci
ciekłej, mniej rozpowszechniony
jest natomiast koncentrat paszowy,
bo proces jego produkcji jest
skomplikowany, wymaga budowy
specjalnych wytwórni tłuszczu
sypkiego. Każdy z tłuszczów ma
różną temperaturę topnienia, różną
zawartość kwasów tłuszczowych
nasyconych i nienasyconych oraz
różną strawność i przyswajalność.
O przyswajalnościi wartości
energetycznej tłuszczu decyduje
jego skład, przy czym lepszą
strawność mają nienasycone kwasy
tłuszczowe. A im większy stosunek
nienasyconych do nasyconych
kwasów tłuszczowych w surowcu,
tym więcej energii energetycznej
dla świń. Oleje roślinne mają
dużo nienasyconych kwasów
tłuszczowych, dlatego są lepsze
niż zwierzęce. Bardzo ważnym
tab. 1. wartość
rodzaj oleju

kryterium oceny tłuszczu jest jego
świeżość, a np. olej rybny psuje się
(jełczeje) szybko. Inną istotną wadą
jest duża niestabilność zawartości
składników odżywczych. I tak np.
różnice w wartości energetycznej
poszczególnych partii oleju rybnego
mogą sięgać 25-30%.

Jaki udział w dawce?

Ile należy użyć tłuszczu w dawce
pokarmowej? To zależy od wielu
czynników. Główne kr yterium
to kierunek produkcji i grupa
technologiczna zwierząt. Pasze dla
loszek hodowlanych powinny mieć
o około 100 kcal mniejszy poziom
energii niż pasze dla tuczników.
O ilości zastosowanego tłuszczu
decyduje również rodzaj surowców
paszowych. Surowce takie jak
otręby, owies lub zboża o niskiej
gęstość wpływają znacząco na
obniżenie poziomu energii w paszy.
Na ilość zastosowanego tłuszczu
wpływa ma też wiek zwierząt.
Prosięta odsadzone, mimo bardzo
dużych potrzeb energetycznych,
mają ograniczoną zdolność do
trawienia tłuszczów, dlatego
w paszach dla tej grupy świń nie
jest zalecane przekraczanie 2% ich
dodatku. Najefektywniej komponenty
tłuszczowe wykorzystują zwierząt
w wadze 15-40 kg i dlatego
w paszach typu starter stosuje się
nawet 5% tłuszczu. Zawsze jednak
warto korzystać z pomocy doradcy
żywieniowego, który odpowiednio
zbilansuje dawkę pokarmową.

Stosowanie tłuszczów
zwierzęcych, mimo
że ich cena bywa bardzo
atrakcyjna, nie jest
zalecane ze względu
na niską ich strawność.

energetyczna surowców tłuszczowych
wartość energetyczna MJ EM/KG

olej sojowy

37,3

olej rzepakowy

36,7

smalec wieprzowy

34,6

olej rybny

33,5

wrzesień – październik 2010
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Hoduj z głową

