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Priporočila pri krmljenju obrokov z mešalno krmilnimi prikolicami
Vse več kmetij za pripravo krmnih obrokov za krave molznice kot tudi za druge kategorije goveda
uporablja mešalno krmilne prikolice. V mešalno krmilnih prikolicah lahko pripravimo popolno krmno
mešanico (TMR), delno krmno mešanico (PMR) in/ali kompaktno krmno mešanico. Preden začnemo s
pripravo krmnega obroka s pomočjo mešalno krmilnega vozu pa je vredno upoštevati naslednja
priporočila. Kot prvo moramo pregledati in izračunati krmno bilanco kmetije, nato optimiziramo krmno
mešanico na način, da izračunamo krmni obrok glede na potrebe posamezne kategorije živali oziroma
fazo laktacije. Pri pripravi krmne mešanice je potrebno upoštevati povečanje krmne mešanice na račun
ostanka krme na mizi in sicer pri kravah molznicah 5 – 10 % in 2 – 5 % pri govejih pitancih. Uporabljena
krma mora biti higiensko in zdravstveno neoporečna. Zaradi večje obstojnosti silosa in neoporečnosti
krme se priporoča tedenski odvzem krme in sicer poleti 2,1 - 2,5 (2,8) m, pozimi 1,0 - 1,5 m. Pri odvzemu
krme je potrebno krmo odrezati in ne trgati. Postopek polnjena mešalno krmilne prikolice naj bo
prilagojen priporočilu proizvajalca mešalno krmilne prikolice. Pri mešanju je potrebno zagotoviti
homogenost obroka, le to vpliva na preprečevanje prebiranja krme. Dolžina rezanja oziroma največja
dolžina delcev naj ne preseže 4 cm. Čas mešanja je potrebno prilagoditi vrsti mešalno krmilne prikolice
(vertikalne/horizontalne), kvaliteti travne silaže, dolžini rezi, vsebnosti sušine in surove vlaknine. Eden
izmed važnejših ukrepov pri krmljenju goveda z mešalno krmilno prikolico je tudi redno preverjanje
ustreznosti pripravljene krmne mešanice. Pri kravah molznicah je nujno spremljanje in analiza
rezultatov mlečnih kontrol, spremljanje telesne kondicije in zdravja parkljev, kože in dlake. Svetujemo
vam, da pregledate tudi blato, po barvi, vonju ter neprebavljeni delcih krme, … Redno opazujete živali
pri prežvekovanju s štetjem prežvekov ali s pomočjo elektronskih ovratnic ali s pregledom črede 1 uro
po krmljenju, da vsaj polovica ležečih krav prežvekuje. Pri govejih pitancih spremljamo pojav nekroze
konice repov pa zdravje parkljev, kože in dlake. Krmno mešanico lahko preverjamo še s siti, s katerimi
ugotovimo razmerje med različnimi dolžinami in velikostmi delcev krmne mešanice ali pa v laboratoriju
s kemijsko analizo krmne mešanice. Pri krmnih mešanicah preverjamo tudi vonj, otip, vlago in
temperaturo. Temperatura silaže in pripravljene krmne mešanice mora biti podobna trenutni
temperaturi okolja. Svetujemo vam, da redno vzdržujete mešalno krmilne prikolice in sicer redno
brusite in/ali zamenjate nože, preverjate nivo olja v reduktorjih in delovanje tehtnice ter izvajate redno
čiščenje ostankov krme v notranjosti in zunanjosti mešalno krmilne prikolice. Pravilna priprava,
mešanje in krmljenje z mešalno krmilno prikolico rejcu olajšajo delo in hkrati izboljša krmno mešanico,
kar se pozna tudi na rezultatih prireje.
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