ПРЕСОВАНИЙ ЖОМ В ТЮКАХ
ТЮКОВАНИЙ ЖОМ — альтернативний вид корму з величезним потенціалом молочної
продуктивності та фактор збільшення рентабельності виробництва молока.
ТЮКОВАНИЙ ЖОМ, відноситься до високоенергетичним кормів і перевершує кукурудзяний
силос за енергетичною цінністю і величиною NH3-Ng.
Переваги
• Надійне джерело легкоперетравної клітковини
• Короткі строки заготівлі (12 годин після виготовлення)
• 16-шарова технологія упаковки
• Висока щільність пресування (860 кг м3)
• Стабільна вологість і якість
• Підвищує споживання TMR
• Простий в транспортуванні
• Вміст сухих речовин від 22% до 24%
• Гнучкість в термінах доставки і виборі майданчиків для зберігання
• Професійне балансування раціонів у сучасній американській програмі досвідченими
спеціалістами
ТЮКОВАНИЙ ЖОМ має високий рівень NDF - 493 гр при високій перетравності (до 90%) і
низький вміст лігніну, тобто з 1 кг ТЮКОВАНОГО ЖОМУ ми отримуємо 11,2 МДж обмінної
енергії (6,93 МДж ЧЕЛ) проти 10,89 МДж обмінної енергії хорошого силосу (6,6 МДж ЧЕЛ).
Різниця в продуктивності в 100 гр молока на користь ТЮКОВАНОГО ЖОМУ. До того ж NDF
бурякового жому унікальна тим, що має високий показник DCAB, що сприяє стабілізації рН рубця.
ТЮКОВАНИЙ ЖОМ зменшує використання землі під тваринництво!
Так, якщо виключити 10 з 20 кг кукурудзяного силосу з раціону і замінити його ТЮКОВАНИМ
ЖОМОМ, то звільниться 0,12 га на 1 умовну голову. Цю площу ми можемо використовувати під
зернову кукурудзу і, при врожайності 9 т з га, отримати додатково 150 $. Це непогані гроші, які
можна використати для розвитку молочного бізнесу.
Таким чином, ТЮКОВАНИЙ ЖОМ є виправданим як з точки зору годівлі, так і з точки зору
підвищення рентабельності тваринництва і тому, в сезон його доступності, потрібно не чекати, а
діяти, так як мова йде про мільйони гривень!
Норми застосування:
Для молочних корів - до 20 кг / добу (але не більше 5 кг С.В. / голову)
Для ВРХ на відгодівлі - до 20 кг / добу (але не більше 1,5 кг С.Р. / 100 кг живої маси)

