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Podstawą żywienia wysokowydajnych krów jest dobra  pa-
sza objętościowa, bogata w strawne włókno pokarmowe. 
To fundament piramidy żywieniowej przeżuwaczy. Możli-
wości produkcyjne krów wynikają z efektywnego procesu 
rozkładu włókna przez mikroflorę żwacza, w szczególności 
przez bakterie celulolityczne. 

Bakterie poprzez fermentację i rozkład pasz objętościo-
wych produkują kwasy tłuszczowe LKT, które są najważ-
niejszym źródłem energii dla krów. Jeżeli w żwaczu znajdzie 
się odpowiednia ilość strawnego włókna pokarmowego, 
bakterie mogą z niego „wyprodukować” nawet 80% energii 
potrzebnej krowie w laktacji. Dlatego tak ważne jest to, by 
dostarczać krowom włókno odpowiedniej jakości.

Więcej, Wydajniej, bezpieczniej – jak to zrobić?

paSze objętoŚcioWe — WaŻne ŹrÓdŁo enerGii

W obecnych czasach żywienie krów mlecznych jest dużym 
wyzwaniem.  Dzisiejsze krowy nastawione są na ekonomicz-
ną produkcję ogromnych ilości mleka, nierzadko ponad 10 
tys. litrów w laktacji. Z powodu rosnącej wydajności ko-
nieczna stała się wyższa koncentracja składników pokarmo-
wych w dawce. Żwacz ma ograniczoną pojemność i nie ro-
śnie wraz z wydajnością krowy. To decyduje o konieczności 

Krowa w ciągu niespełna roKu może wyproduKować 
nawet 20 X Więcej mleka, niŻ Sama WaŻy

precyzyjnego żywienia, dostosowanego do fazy produkcji, 
a także szczegółowego bilansowania dawek pokarmowych. 
Precyzyjnie zbilansowana dawka oznacza wysoką koncen-
trację składników pokarmowych, dostosowaną do możliwo-
ści pobrania oraz pojemości żwacza. 

piramida ŻyWienioWa 
przeŻuWaczy 

dobra paSza 
objętoŚcioWa, boGata 
W StraWne WŁÓkno pokarmoWe
jeSt podStaWą ŻyWienia krÓW
WySokoWydajnych.

i

dodatki
paszowe

skrobia i cukry

1 x

20 x
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Gdy brakuje 
paSz objętoŚcioWych 
dobrej jakoŚci…

Warunki atmosferyczne, mają decydujący wpływ na zbiory. 
Intensywne opady deszczu lub susza, mogą nie tylko ob-
niżyć plon pasz objętościowych, ale przede wszystkim, ich 
jakość. Dla hodowców oznacza to zmagazynowanie pasz  
o znacznie gorszych parametrach energetycznych, które za-
wierają dużo niestrawnego włókna i lignin oraz zdecydowa-
nie mniej strawnego włókna (Dig NDF). 

...rozWiązaniem jeSt extender, GranuloWany tmr

Extender to smakowita kompozycja naturalnych skład-
ników. Doskonale uzupełnia lub zastępuje pasze obję-
tościowe i zwiększa produkcję mleka. Zawiera najwyż-
szej jakości strawne włókno pokarmowe, dzięki czemu 
może być bezpiecznie stosowana w żywieniu bydła,
w dużych ilościach.

Gorsze zbiory mogą niekorzystnie wpłynąć także na wyniki 
produkcyjne, obniżając produkcję mleka oraz zdrowotność 
stada. Jak temu zapobiec i w jaki sposób uzupełnić niedo-
bory, spowodowane brakiem lub słabą jakością pasz obję-
tościowych?

grAnULOWAnY TMr
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PoDSTAWoWE PArAMETry AMINoKWASy DoSTęPNE W JELIcIE (DDAA)

ENErGIA JPM 0.92 LIZ G/KG 7.00

EnErgiA MJ nEL 6.6 MET G/KG 2.35

WłóKNo NDF % 41.6 HIS G/KG 2.30

STrAWNE WłóKNo DIG NDF % 28 FEN G/KG 4.45

BIAłKo oGóLNE % 14.0

TłuSZcZ % 3.7

rh inDEx -0.15

DcAD MEq/KG 20.0

StoSoWanie: 
rEKoMENDoWANA DAWKA oD 3 Do 8 KG NA KroWę NA DZIEń (MAKSyMALNIE Do 15 KG).

jakie korzyŚci daje extender?

oSzczędnoŚć paSz objętoŚcioWych
1 kg extendera może zastąpić nawet 3 kg paszy objętościowej. 
Zależy to od suchej masy pasz objętościowych. Jeśli w porę przystąpimy do uzupełnienia dawki Extenderem, 
możemy obejść się bez zakupu kiszonek słabej jakości.

korzyStna alternatyWa
dla wysłodków buraczanych, sianokiszonek oraz innych pasz objętościowych. 
Wprowadzając do dawki Extender oszczędzamy własne pasze objętościowe, jednocześnie dostarczając bydłu 
niezbędną dzienną dawkę włókna. Warto wprowadzić Extender do dawki na stałe. Jego smakowitość oraz wy-
jątkowej jakości strawne włókno, poprawiają pobranie pasz i wydajność stada.

WyŻSza WydajnoŚć
nawet o 2,5 kg mleka więcej od krowy dziennie. 
Zastępując część pasz objętościowych Extenderem poprawiamy strukturę dawki oraz poziom straw-
nego włókna w dawce pokarmowej. Dzięki temu wzrasta energia całej dawki oraz jej strawność, co  
w rezultacie wpływa na wzrost wydajności mlecznej.

niezWykle SmakoWita
zawiera melasę. 
W przeprowadzonych testach żywieniowych już od pierwszego podania zwierzętom, stwierdzono bardzo wy-
sokie pobieranie Extendera, bez względu na wiek bydła i grupę żywieniową. Dlatego też, nasi specjaliści pole-
cają Extender również do dawek dla krów świeżo wycielonych, u których bardzo często, z powodu przebytego 
porodu lub początków ketozy, występuje spadek apetytu. Stosując Extender można bez trudu osiągnąć wzrost 
pobrania dawki TMr nawet o 2 kg s.m.

oGranicza ryzyko kWaSic
jest bezpiecznym źródłem energii. 
Extender może stanowić nawet ¾ dawki pokarmowej, uzupełnionej wyłącznie słomą. To bardzo duża zaleta, 
której nie posiadają pasze treściwe czy śruty zbożowe. choć równie skutecznie dostarczają energię, podawane 
w dużych dawkach stwarzają niebezpieczeństwo: silnego obniżenia pH żwacza, obumierania bakterii trawiących 
włókno, kwasicy żwacza oraz spadku wydajności i chorób racic.

GWarantoWane parametry
brak zmienności, typowej dla pasz objętościowych. 
Zmienność parametrów to problem, który dotyczy wszystkich pasz objętościowych. Parametry kiszonki z kuku-
rydzy kilkukrotnie ulegają zmianie w procesie zakiszania i dojrzewania pryzmy. W sianokiszonkach zmienność 
wynika z miejsca zbioru, nierównomiernego podsuszenia roślin oraz równoczesnego stosowania balotów z róż-
nych pokosów. W tej sytuacji trudno o poprawną analizę żywienia i dopasowanie dawki. Extender produkowa-
ny jest przemysłowo, w warunkach wysokiej powtarzalności parametrów wszystkich surowców oraz wyrobu 
gotowego. Gwarantowane parametry użytego w dawce Extendera pozwalają precyzyjnie i ekonomicznie żywić 
zwierzęta.

grAnULOWAnY TMr



przykŁady zamienneGo StoSoWania 
extendera W rÓŻnych daWkach  
ŻyWienioWych i zWiązane z tym korzyŚci. 

Wysłodki buraczane powszechnie uznawane są za 
zdrowe uzupełnienie pasz objętościowych, dlatego od 
dawna stosuje się je w żywieniu bydła. 
Warto wiedzieć, że:

PoróWNANIE 
PArAMETróW

WySłoDKI MELASoWANE extender

EnErgiA MJ nEL 6.5 6.6

BIAłKo oGóLNE % 9.7 14.0

TłuSZcZ % 0.36 3.7 

WłóKNo NDF % 27.9 41.6

STrAWNE WłóKNo DIG NDF % 18.6 28

porÓWnanie najWaŻniejSzych parametrÓW ŻyWienioWych extendera 
i WySŁodkÓW buraczanych.

- Suszone wysłodki buraczane intensywnie wchłaniają 
wodę, zwiększając objętość w żwaczu prawie 3-krot-
nie. Ich wysoka zdolność wypełnieniowa stwarza za-
tem pozorne poczucie sytości, przez co uniemożliwia 
pobranie pełnej dawki dziennej. W związku z tym,  
w żywieniu krów wysokowydajnych, zaleca się, by nie 
przekraczać 3 kg/szt. dziennie suchych wysłodków 
buraczanych. (źródło: Zb.Podkówka)

Wysłodki w przeciwieństwie do Extendera - zawiera-
ją niewiele związków mineralnych, są mdłe w smaku  
i niechętnie pobierane przez część stada. Extender nie 
ma takich ograniczeń.

extender 
zaStępuje/uzupeŁnia
WySŁodki buraczane

5

extender jeSt chętnie 
pobierany przez kroWy i cielęta.
zaWdzięczamy to WyjątkoWej
SmakoWitŚci SuroWcÓW 
uŻytych do jeGo produkcji.

i
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PASZA KoSZT ZA 
1KG W PLN

DAWKA 
PoDSTAWoWA

NA 25 LITróW (KG)

DAWKA 
uZuPEłNIoNA 

EXTENDErEM (KG)

KISZoNKA Z KuKuryDZy 0,2 20 20

SIANoKISZoNKA 0,3 16 9
SłoMA PSZENNA 0,15 1 1

PASZA TrEścIWA 0,95 3 3
KoNcENTrAT BIAłKoWy 1,9 2 2

PrEMIKS 3,9 0,15 0,15

extender 0,99 0 4
śrEDNIA ENErGIA W KG 
S.M. DAWKI (MJ NEL)

5,97 6,37

WyDAJNość MLEcZNA
Z DAWKI DZIENNEJ
oD KroWy

25,3 27,8

Kiszonka z traw o różnym stopniu podsuszenia jest 
podstawą dawki dla krów mlecznych. Zapewnia struk-
turę dawki, dostarcza białko oraz energię w postaci 
strawnego włókna i cukrów. 

Źródło: Wykres stworzono na podstawie doświadczenia 
             laboratoryjnego Koukolovej.

Kiszonki z młodych traw o energii powyżej 6 MJ NEL, krót-
ko przebywają w żwaczu i już po 16 godzinach są strawio-
ne w 80% (przedstawia to powyższy wykres). Dostarczają 
one szybkiej energii, niezbędnej do produkcji mleka, a także 
umożliwiają wyższe dobrowolne pobranie paszy. 
Dlatego sianokiszonki najlepszej jakości warto zachować 
dla krów w laktacji na cały sezon, a brakujące ilości uzupeł-
nić Extenderem.

oSzczędnoŚć SianokiSzonki W daWce ŻyWienioWej dzięki zaStoSoWaniu extendera

*baloty o wadze 650 kg, stado 30 krów.

nAWET

2,5 l
mleka
Więcej
oD KroWy
DZiEnniE

oSZcZęDNość
nAWET 

10
balotÓW
mieSięcznie

*
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kiszonka o energii 
4.8 mj nel

kiszonka o energii
5.2 mj nel

kiszonka o energii
5.6 mj nel

kiszonka o energii
6.4 mj nel

extender
zaStępuje/uzupeŁnia
SianokiSzonki

Im wyższy poziom strawnego włókna w sianokiszon-
kach, tym wyższa ich energetyczność, a energia pasz 
objętościowych decyduje o długości ich trawienia  
w żwaczu.

czas trawienia sianokiszonki w zależności od koncentracji energii (godz.)

Strawność (%)

WproWadzenie do daWki extendera, 
W Stadzie liczącym 30 krÓW mlecznych, 
poprzez WzroSt produkcji mleka, pozWala 
zWiękSzyć zySk z mleka o ponad 1000 zŁ 
mieSięcznie.

i

        SIANOKISZO
N

K
I



7

dodatkoWa
oSzczędnoŚć
koncentratu

370 kG
mieSięcznie

extender
zaStępuje częŚć daWki 
kiSzonki z kukurydzy

Kiszonka z kukurydzy jest cenną paszą energetyczną, 
bez której w warunkach polskich trudno wyobrazić 
sobie produkcję mleka, szczególnie w stadach wyso-
kowydajnych. Na zbiór kukurydzy w dużej mierze mają 
wpływ warunki atmosferyczne. 
Po nieurodzajnym roku, gdy zbiory są znacznie niższe, 
w większości przypadków hodowcy już wiosną są 

PASZA KoSZT ZA 
1KG W PLN

DAWKA 
PoDSTAWoWA

NA 25 LITróW (KG)

DAWKA
uZuPEłNIoNA 

EXTENDErEM (KG)

KISZoNKA Z KuKuryDZy 0,2 20 12

SIANoKISZoNKA 0,3 16 16

SłoMA PSZENNA 0,15 1 1

PASZA TrEścIWA 0,95 3 3

KoNcENTrAT BIAłKoWy 1,9 2 1,6

PrEMIKS 3,9 0,15 0,15

extender 0,99 0 4
śrEDNIA ENErGIA W KG 
S.M. DAWKI (MJ NEL)

5,97 6,13

WyDAJNość MLEcZNA
Z DAWKI DZIENNEJ
oD KroWy

25,3 27,8

W latach o optymalnym przebiegu wegetacji można 
przyjąć, że po odliczeniu strat, rolnicy zbierają z hek-
tara od 400 do 500 dt zielonej masy (źródło: Witold 
Podkówka).  W podanym przykładzie stosując  Exten-
der, gospodarstwo oszczędza 74 dt miesięcznie,  
czyli prawie 900 dt rocznie. Na tę ilość trzeba zapewnić  
dodatkowy areał o powierzchni 2 ha. 

*oszczędność wyliczona dla stada 30 krów.

zmuszeni wykluczyć z dawki kiszonki z kukurydzy. 
Niestety bydło nie lubi takich zmian, dlatego warto 
wcześniej temu zapobiec wprowadzając do dawki 
Extender już jesienią.

2,5 l mleka
Więcej
oD KroWy
DZiEnniE

oSZcZęDNość
KISZoNKI Z 
KuKuryDZy
7400 kG mieSięcznie

*

*

WproWadzając do daWki 
extender moŻemy oGraniczyć 
zuŻycie kukurydzy, co pozWoli 
zachoWać ją na dŁuŻej.

i

oSzczędnoŚć kiSzonki z kukurydzy W daWce 
ŻyWienioWej dzięki zaStoSoWaniu extendera

A dodatkowo, jak pokazuje poniższa tabela - wyższa 
energia dawki pozwala lepiej wykorzystać składniki 
pokarmowe, dawki i uzyskać dziennie 2,5 kg mleka 
więcej od każdej krowy w stadzie.

KISZONKA Z KUKU
R

Y
D

Z
Y



opinie hodoWcÓW

pan mariusz, Gmina Śniadowo, 
Wielkość stada: 93 krowy dojne
„Zarządzam gospodarstwem od 1998 roku i dawno nie widziałem tak apetycznego produktu, jakim 
jest Extender. Extender to produkt wzorowy i godny polecenia.”

pan piotr, Gmina Stanin, 
Wielkość stada: 25 krów dojnych
„Granulat Extendera jest bardzo dobry pod względem jakości i twardości. Krowy bardzo chętnie go pobierają. 
Wydajność wzrosła o 1,2 litra na krowę na dzień. Mogę powiedzieć, że zamiast wysłodków, produkt sprawdził 
się bardzo dobrze.”

pan zdzisław, Gmina trzebieszów, 
Wielkość stada: 70 krów dojnych
„Skarmiam stado bardzo młodą kiszonką z koniczyny i brakowało mi włókna w dawce. Zacząłem 
stosować Extender. Krowy bardzo dobrze zareagowały. Wszystkie chętnie go wyjadały i nie obserwowałem 
podkwaszeń.”

pan tomasz, Gmina trzebieszów, 
Wielkość stada: 30 krów dojnych
„Zastosowałem Extender zamiast wysłodków suchych w ilości 1,5 kg na sztukę. Krowy bardzo chętnie go
pobierają z ręki i w TMR. Nie trzeba go moczyć przed podaniem. Bardzo dobrze miesza się w wozie paszowym 
i nie zostaje w niedojadach.”

Skontaktuj Się z nami. profeSjonalnie przeanalizujemy i ocenimy tWoje paSze 
objętoŚcioWe i pomoŻemy ci zrealizoWać tWÓj cel.

© cargill, Incorporated. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

pieczątka  dyStrybutora pieczątka  doradcy

brakuje ci paSz objętoŚcioWych?

paSze, ktÓrymi dySponujeSz Są 
niSkiej jakoŚci?

chceSz zWiękSzyć WydajnoŚć Stada?

chceSz rozWijać produkcję, ale nie   
maSz moŻliWoŚci zWiękSzenia areaŁu    
na potrzeby produkcji paSz 
objętoŚciWych?

?


