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Ciekawym rozwiązaniem  jest też umieszczenie na
okólnikach dla krów w laktacji plastikowych pojem−
ników, w których w proporcji 1:1:1 miesza się kre−
dę pastewną, sól i wieloskładnikową mieszankę mi−
neralną. Związki mineralne podawane są oczywiście
również z paszą, a ten może nieno−
woczesny ale skuteczny sposób po−
zwala krowom samodzielnie uzupeł−
niać brakujące im składniki. Warta
podkreślenia jest tutaj kreda pastew−
na – wraz z mlekiem wypłukiwane są
duże, wzrastające wraz z wydajnością
ilości wapna, którego brak w organi−
zmie może prowadzić do  przykrych
konsekwencji zdrowotnych.

W oborach bezuwięziowych wielką
rolę odgrywają nogi zwierząt – na tę
sprawę zwraca się w Mokrzeszowie
szczególną uwagę. Dlatego racice
przycina się tutaj co 5 miesięcy (kro−
wy utrzymywane są na głębokiej
ściółce). Wynajmowana specjalnie
ekipa fachowców,  poza samą czyn−
nością cięcia, zajmuje się również do−
radztwem i profilaktyką w zakresie
schorzeń nóg. Niezależnie od tego
racice kąpie się codziennie w roztwo−
rze siarczanu miedzi lub innych do−
stępnych na rynku preparatów zawie−
rających siarczan miedzi.

Niezwykle ważnym, wręcz nieodzownym warunkiem
zdrowia krów i ich wysokiej produkcji jest prawidło−
wy odchów jałówek. W Mokrzeszowie nie są one wią−
zane, a w miarę możliwości jak najwięcej czasu spę−
dzają na okólnikach. Taki sposób utrzymania powodu−
je harmonijny i prawidłowy wzrost zwierząt, hartuje i
wzmacnia ich organizmy, a zwłaszcza nogi, będące
podstawą długiego i bezawaryjnego użytkowania przy−
szłych krów. Jałówki żywione są specjalnie dla nich
przygotowaną mieszanką TMR, uzupełnioną, w zależ−
ności od wieku zwierząt, sianokiszonką i słomą jęcz−
mienną, a do 12 miesięcy również sianem. Efektem są
dobrze wyrośnięte, szczupłe jałowice, dobrze rokujące
dla kontynuacji wspaniałych wyników ich matek.

Kto ma krowy, ten ma... owce
Mieszanka TMR pozostała po oczyszczeniu stołów pa−

szowych w oborze jest z powodzeniem wykorzystywa−
na w żywieniu... owiec. Mokrzeszowskie stado mery−
nosa polskiego liczy obecnie 350 matek, a planuje się

dalszy jego wzrost do 500 sztuk. W okresie letnim owce
przebywają na pastwisku, przylegającym do budynku
owczarni. Stanówka główna rozpoczyna się już od po−
łowy marca, co pozwala na sprzedaż jagniąt w okresie
gwiazdkowym w cięższych przedziałach wagowych. Jar−
lice kryte są w wieku 8−10 miesięcy przy wadze min. 45
kg od połowy sierpnia – jagnięta z tej stanówki trafiają
na sprzedaż w okresie wielkanocnym. Plenność stada
podstawowego wynosi około 150 proc., a więc jak na
warunki polskie jest to wynik zupełnie zadowalający.
Dodatkowym argumentem przemawiającym za utrzy−
mywaniem obok stada krów także owiec jest produkcja
obornika, bez którego z całą pewnością nie byłoby moż−
liwe osiągnięcie tak wysokich plonów. Â

Aleksander Osten−Sacken

Korytarz i stół paszowy. Widoczny jest również nowoczesny ekran z drobnej
siatki, świetliki i wejście do obory
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