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Monitoring krmiv zvýší váš přehled o kvalitě
krmivové základny
Součástí týmové práce KWS je bezplatný servis měření krmiv pomocí mobilního analyzátoru AgriNIR.
Zákazníkům KWS OSIVA tato služba umožňuje pravidelné sledování
kvality krmiv v průběhu celého roku
na jámě či ve vaku. Krmiva jsou odebírána z průřezu celé načaté jámy,
případně z vaků. Dále je možné vyhodnotit kvalitu TMR v porovnání
s databází a její zamíchanost v průběhu žlabu. Kvalita krmiv je posuzována senzoricky na jámě a poté
pomocí laboratoře měřením základních živinových parametrů objemných krmiv a TMR. Analyzujeme
parametry – sušina, škrob, dusíkaté
látky, ADF, NDF, popel a tuk. Stravitelnost OH je možné stanovit u TMR
a kukuřičné siláže. Naměřená data
jsou zpracována pomocí našeho speciálního vyhodnocovacího programu
a zároveň statisticky vyhodnocena.
Zemědělský podnik tak získá současná data o kvalitě krmiv, může je
posoudit vzhledem k předešlým rozborům s vlastními krmivy předchozími a zároveň porovnat s průměrnými
hodnotami zemědělských podniků
ve srovnatelné oblasti.
Cílem tohoto servisu KWS je zaměřit pozornost především na kvalitu
objemných krmiv a na její postupné
zlepšování tam, kde je to možné. Poradci pro výživu zvířat pomohou vyhledat rezervy při výrobě objemných
krmiv, doporučí optimální zastoupení
jednotlivých objemných krmiv v KD
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Foto 1 a 2 – Dobře udusaný střed
jámy a neudusaný vrch, který má
vysokou teplotu
Foto archiv firmy

a dále pomohou s výběrem optimálních hybridů kukuřičné siláže pro
každé výrobní zaměření podniku.
Výběr správného hybridu má stěžejní
význam pro ekonomiku výroby mléka. Je třeba zohlednit vhodnost do
konkrétních pěstitelských podmínek
i zařazení výsledné siláže do krmné
dávky. Toto probíhá ve spolupráci
s agronomy, zootechniky a poradci
pro výživu krav v daném podniku.
Pro svoji činnost při určování kvality
objemných krmiv využíváme termokameru přímo na jámě.
Probíhá tak mapování celého profilu
silážní jámy. Lze tak snadno určit mís-
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ta, která nemusí být vidět pouhým
okem: kde přesně dochází k nadměrnému zahřívání, které může mít za
následek negativní fermentaci, zároveň lze „vypátrat“, proč k poškození
krmiva na jámě došlo.
Vytvořená fotodokumentace je přiložena k odeslanému protokolu. Na
přiloženém obrázku je vidět, jak dokumentuje foto termokamery stav
na jámě s kukuřicí. Teplota středu
jámy, kde je dobře udusaná hmota,
dosahuje 18,5 °C a v horní, neudusané části jámy teplota dosahuje
27,9 °C a siláž je aerobně nestabilní (viz foto 1 a 2). Ztráty aerobním
kažením představují denně celkem
1,7 % sušiny.
A protože nejlevnější je problémům
předcházet, základem naší činnosti
je pomoci určit zralost rostlin kukuřice a optimální čas sklizně. Společnost
KWS Osiva nabízí ve svém servisu
k odhadu termínu sklizně kukuřic
dvě varianty. Za prvé, nejmodernější
metodou, satelitním sledováním po-
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rostu – aplikace DMM TOOL, které
probíhá na celém pozemku. Za druhé, s využitím mobilního analyzátoru
AgriNIR na zemědělském podniku,
nebo na polních dnech firmy KWS.
V tomto případě sledujeme parametry rostlin z určité, pro vás zajímavé
části pole, můžete si porovnat jednotlivá pole a jejich části, případně hybridy
kukuřice. Nejvíce sledovaným parametrem je obsah sušiny, která by se měla
pohybovat v rozmezí 30–35 %, kdy lze
docílit nejlepší efektivity výroby siláže z hlediska optimálního poměru
živinových parametrů a dobré silážovatelnosti rostlin. Samozřejmě ale
analýza určuje i další živinové parametry, nezbytné pro posouzení kvality porostu.
Monitoring společnosti KWS Osiva
pomocí AgriNIR je podle narůstajícího počtu zájemců oblíbenou součástí každodenního provozu živočišné
i rostlinné výroby.
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