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Selekce TMR je při výpočtu krmné dávky vždy otázkou. 
Schaumann-odborný poradce Vám pomůže  
tento problém rozpoznat a zjednat nápravu.

Krmná dávka funguje, ale nesmí 
docházet k selekci krmiva

   Problém se selekcí krmiva vzniká v mnoha 
podnicích, aniž by byl zaznamenán.
Na selekci krmiva poukazuje:

 shon a neklid ve stáji během předkládání 
krmiva

 přehrabování a převalování TMR („vyžrané 
díry“)

 zvířata s dobře a špatně naplněným bacho-
rem stojí vedle sebe

 rozdílná konzistence výkalů zvířat
 rozptyl mléčné užitkovosti a mléčných složek
 rozdílná tělesná kondice zvířat

Úzký poměr mezi počtem zvířat a počtem 
míst u žlabu situaci zhoršuje. Zvířata v hierar-
chii níže postavená, slabší nebo se zdravotními 
problémy jsou od krmného žlabu vytlačována 
a musí se spokojit se „zbytky“.

 

 hrubé, > 1,9 cm střední, 1,9 – 0,8 cm jemné, < 0,8 cm
velikost částic

Graf 1: Důkaz selekce krmiva šest hodin po předložení pomocí sít
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zdroj: P. Leukers, 2016
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Již šest hodin po předložení je TMR úplně 
změněná a složení je horší. Graf 1 přestavuje 
účinek selekce na základě vlastního sledování 
pomocí sít s  různou velikostí otvorů. U  nor-
mální TMR rychle klesá podíl jadrného krmiva 
v  porovnání s  hrubými částicemi krmiva. 
Složky ve vlhčené TMR jsou rovnoměrně roz-
ptýleny a TMR zůstává chutná.

Bez dlouhého změkčování

U zjednodušené Schaumann-vlhčené TMR 
se jadrné krmivo míchá v  krmném mícha-
cím voze společně s vodou. Jadrné krmivo se 
na objemné krmivo „přilepí“, a tím se zabrání 
selektivnímu vyžírání podílu jadrného krmiva 
z TMR.

Schaumann-odborný poradce Vám sestaví 
Vaší individuální krmnou dávku a poradí prak-
tické tipy pro optimalizaci.

Pro stabilizaci krmné dávky, aby nedo-
cházelo k druhotnému zahřívání, se používá 
Schaumasil TMR GNG (tekutý) nebo SiloStar 
Protect (granulovaný).

Přehled výhod

Využijte výhody vlhčené TMR podle Schau-
mann-konceptu:

 klid ve stáji i při předkládání krmiva
 stálá kvalita krmné dávky
 vyšší příjem krmiva
 menší rozptyl v mléčné užitkovosti a mléč-

ných složkách
 rovnoměrná kondice krav
 snazší řízení stáda

Schaumann-odborný poradce Vám pomůže 
zlepšit pohodu Vašich dojnic.  

SCHAUMASIL TMR GNG

doplnění tekutých kyselin
 stabilizuje míchanici krmiv
 zlepšuje hygienu krmiv
 zvyšuje zásobení energií

SILOSTAR PROTECT
speciální granulovaný přípravek pro stabilizaci TMR

 stabilizuje míchanici krmiv
 zlepšuje hygienu krmiv
 umožňuje jednoduchou manipulaci
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Graf 2: Velký rozptyl mléčné užitkovosti z důvodu nepřesného namíchání dávky
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Graf 3: Rovnoměrná mléčná užitkovost díky Schaumann-způsobu míchání
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SCHAUMANN-výrobky pro konzervaci TMR
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