Kemira GrowHow

Grūdainis.
Lietuviška patirtis

Dar 1918 metais Jungtinės Karalystės tyrėjai nustatė,
kad grūdai pasiekia savo maistinės vertės viršūnę, kai jų
drėgmė svyruoja tarp 35% - 45%. Tačiau tik 1960 metais
suomių ūkininkas ir inžinierius, Aimo Korte, išrado
metodą, įgalinantį apdoroti ir sandėliuoti tokios drėgmės grūdus. Suderinus jo praktinius inžinerinius įgūdžius ir Kemira Chemicals žinias konservantų gamybos
srityje šiandien yra įmanoma gaminti ypač maistingus,
koncentruotus pašarus.
UAB „Kemira GrowHow“ šią sistemą įgyvendina
Lietuvoje.
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Kam grūdus traiškyti?
Yra daugybė priežasčių, dėl kurių verta traiškyti grūdus ir ankštinius augalus.
Dauguma jų, tiek tiesiogiai arba netiesiogiai, gyvulininkyste užsiimančiam ūkininkui
suteikia finansinės naudos. Žemiau išvardinami pagrindiniai privalumai:
• Ankstyvesnis derliaus nuėmimas
• Nuimtą derlių keičia kitas
• Mažesnė priklausomybė nuo oro
sąlygų
• Padidėja šiaudų maistinė vertė
• Pagerėjęs virškinamumas
• Pigus sandėliavimas
• Skanūs ir nedulkantys pašarai
• Pilnai atsekama koncentruotų
pašarų gamyba
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Ankstyvesnis
nuėmimas

derliaus Padidėja šiaudų maistinė
vertė

Javai pasiekia savo maistinės vertės viršūnę
tada, kai nudžiūna stiebo „kakliukas”. Nuo šiol
maistinės medžiagos negali patekti į grūdą, o
grūdui pradėjus džiūti, jis praranda vertingas
maistines medžiagas, o grūdo apvalkalas ima
sausėti ir tampa sunkiau virškinamas. Paprastai tai
įvyksta likus maždaug trims savaitėms iki “įprastinės” derliaus nuėmimo datos, ir būtent dabar reikia
nuimti grūdus, kadangi šiuo momentu jų drėgmė
siekia tarp 35% ir 45%. Ankštiniai augalai turi būti
šiek tiek sausesni (drėgmė apie 30%).

Padidėja ne tik šiaudų sausųjų medžiagų kiekis,
tačiau ir pati šiaudų kokybė. Visų javų šiaudai
yra minkštesni ir mažiau dulkantys, netgi kai
yra pilnai išdžiuvę, palyginti su „subrendusiais”
šiaudais. Daugelis ūkininkų pastebėjo, kad
anksti nuimtų kviečių šiaudai yra puikūs pašarai, o jų maistinė vertė netgi gerokai didesnė
lyginant su „puikiausios kokybės” įprastu laiku
nuimamų miežių šiaudais.

Nuimtą derlių keičia kitas
Kadangi derlius yra nuimamas mažiausiai 3
savaitėms anksčiau nei įprastai, galima sudaryti
labai palankias sąlygas, ruošiant lauką žieminių
javų sėjai. Be to anksčiau nuimant derlių efektyviau naudojami kombainai.

Mažesnė priklausomybė
nuo oro sąlygų
Daugiametės orų suvestinės rodo, kad birželio
pabaigoje – liepos mėnesį, Lietuvoje iškrenta
mažiausiai kritulių ir yra daugiausiai saulėtų
dienų lyginant su vėlesniais mėnesiais. Taigi
kulant grūdus grūdainio gamybai galima tiksliau planuoti darbus, bei efektyviau išnaudoti
techniką.
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Pagerėjęs virškinamumas

Pigus sandėliavimas

Gerai žinoma, kad dėl acidozės rizikos, atrajojančius galima šerti tik ribotu sausų, sumaltų grūdų
kiekiu. Kai tuo tarpu, dėl „tešlinio”, drėgnų sutraiškytų grūdų pobūdžio, krakmolo skaidymas
didžiajame skrandyje vyksta laipsniškai, todėl
drėgnus grūdus galvijams galima šerti didesniais kiekiais.

Drėgni traiškyti grūdai (grūdainis) sandėliuojami
silosavimo rankovėse, lauke. Toks sandėliavimo
būdas nereikalauja jokių brangiai kainuojančių
statinių ar įrengimų. Pakanka pasirinkti ar įsirengti lygią aikštelę, žvyruotu ar kitu kietu
pagrindu. Daugelis ūkininkų grūdainį rankovėse
lauko tiesiog ant lygios pievos tačiau šiuo atveju
padidėja rizika kad polietileninės rankovės gali
būti pažeistos graužikų, ir reikalauja iš ūkininko
didesnės rankovių priežiūros. Mes rekomenduojame, kad tokiu atveju ūkininkai dėtų nuodus
graužikams nuodyti, o taip pat, kad įvertintų privažiavimo prie rankovių galimybes drėgnu metų
laiku (rudenį ir pavasarį).

Suomijos Veterinarijos kolegijos 1985 metais
atlikti tyrimai rodo, kad grūduose esančios maistinės medžiagos yra pasisavinamos kur kas
veiksmingiau. Melžiamos karvės buvo šeriamos
vienodu kiekiu pašaro su 35% drėgnumo traiškytais miežiais ir tokiu pat kiekiu 15% drėgnumo
maltais miežiais. Abiem atvejais sausųjų
medžiagų kiekis buvo toks pat. Iš galvijų, kurių
šėrimo raciono dalį sudarė drėgni, traiškyti miežiai, primelžiamo pieno kiekis padidėjo 2.1 litro
pieno/per dieną.
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Skanūs ir nedulkantys
pašarai
Dulkės kelia pavojų tiek žmonių, tiek gyvūnų
sveikatai, o taip pat dėl jų dar gali sumažėti
pašarų suvartojimas. Drėgni traiškyti grūdai
nėdulka, todėl jie yra sveikesni. Gerai susifermentavę (išrūgę) traiškyti grūdai turi šviežios
rūginės duonos kvapą bei gerą skonį. Geras skonis ir kvapas reiškia, kad gyvuliai noriai grūdainį
ėda, todėl jo suėdamumas stipriai padidėja.
Ūkiuose kur gyvuliai šeriami „mikseriu“ sumaišytais pašarais grūdainio geras skonis ir kvapas
padidina bendro pašaro suėdamumą, ypač
jeigu silose yra didelis kiekis ankštinių žolių. Šios
žolės, kaip žinome, nepasižymi geromis skoninėmis savybėmis ir galvijai jas ėda nelabai noriai.
Geras pašarų skonis ir kvapas yra ypač svarbūs,
nujunkant jaunus gyvulius arba gyvulių patelėms atsivedus jauniklius, nes visais stresiniais
atvejais gyvuliu apetitas mažėja, ko pasekoje
mažėja ir jų produktyvumas.

Pilnai atsekama koncentruotų pašarų gamyba
Panaudojant visą traiškymo sistemos potencialą, galima pasigaminti labai aukštos kokybės
baltymingus ir energetinius pašarus, ir tuo pačiu
sumažinti priklausomumą nuo pirktinių, brangių kombinuotų
koncentruotų pašarų, ir
savaime suprantama, auginant pašarus savo
ūkyje, nekyla jokių rūpesčių nei dėl kokybės nei
dėl pašarų atsekamumo, jų kokybę galima įvertinti iš karto (dar nepradėjus šerti gyvuliams), kai
tuo tarpu naudojant pirktinius ypač kombinuotus pašarus neretai sunku įvertinti jų kokybę ir
kas blogiausia, bloga pašarų kokybė yra pastebima tik tada kai krenta gyvulių produktyvumas
arba kai gyvuliai suserga.
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Derliaus nuėmimas ir grūdainio
gamyba
• Tinkami javai
• Esminių grūdų gedimo faktorių
trikampis
• Grūdų silosavimas rankovėse
• Pašarinių javų ir ankštinių augalų
grūdų derliaus nuėmimas
• Traiškymo procesas
• AIV rūgštinis konservantas
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Tinkami javai
Visų javų grūdai, taip pat ir kukurūzų grūdai, bei
ankštinių augalų grūdai, tokie kaip žirniai, pupos,
lubinai tinka traiškymui ir konservavimui, naudojant atitinkamas konservantų dozes.
Žemiau pateikiama dažniausiai traiškomų ir
įprastu būdu nukulamų grūdų vidutinė mitybinė vertė.

Sausosios
medžiagos %

Baltymai
% SM

Riebalai,
% SM

Pelenai,
% SM

Krakmolas,
% SM

Kviečiai

86.0

12.8

2.8

2.0

66.8

Kviečių grūdainis

64.4

14.1

2.7

2.2

65.1

Miežiai

86.0

12.2

3.0

2.7

58.7

Miežių grūdainis

65.0

13.2

2.8

2.5

58.1

Pupos

86.0

30.2

2.9

4.1

40.7

Pupų grūdainis

70.0

31.2

3.3

4.0

43.5

Žirniai

88.0

25.6

2.0

3.4

46.6

Žirnių grūdainis

70.0

28.0

2.1

4.8

48.0

Kukurūzai

86.0

10.2

5.2

1.7

71.5

Kukurūzų grūdainis

69.0

10.3

-

-

68.0
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Esminių grūdų gedimo
faktorių trikampis

Grūdų silosavimas rankovėse

Deguonis – Temperatūra – Drėgmė

Tai vienas iš pigiausių ir efektyviausių silosavimo būdų, užtikrinantis geras anaerobines
sąlygas. Silosuojant grūdus į rankoves nereikalingi papildomi įrenginiai ar statiniai. Viena
iš svarbiausių sąlygų, silosuojant grūdus į rankoves, yra vietos parinkimas, kur bus „padėta“
rankovė. Vieta turėtų būti parinkta netoli fermos, aukštesnėje sausoje vietoje su geru privažiavimu (reikia įvertinti lietingus metų periodus), ir jei yra įmanoma kietu pagrindu.

Šie trys faktoriai yra pagrindinė varpinių ir ankštinių grūdų sugedimo priežastis. Pašalinus bet
kurį iš jų galima užkirsti kelią grūdams sugesti.
Grūdų džiovinimas yra populiariausias grūdų
konservavimo būdas Lietuvoje. Mes remdamiesi ilgamete Suomijos, Jungtinės Karalystės ir
kt. šalių ūkininkų patirtimi pabandėme panaudoti alternatyvų grūdų konservavimo būdą,
kuris turi visą eilę privalumų ir yra gerokai pigesnis už džiovinimą Kaip jau buvo minėta ankščiau, mes siekiame nukūlti drėgnus grūdus,
norėdami gauti aukščiausią grūdų maistinę
vertę ir gerą jų virškinamumą, bei pigesnį pašarą
gyvuliams. O džiovinimas mažina grūdų maistinę vertę ir yra pernelyg brangus.

Didžiausia grėsmė rankovėse silosuotiems
grūdams yra kada rankovės mechaniškai
pažeidžiamos graužikų ar paukščių. Tokiu
atveju per pažeistas vietas patenka oras ir prasideda silosuotų grūdų gedimas. Kad rankoves apsaugoti nuo graužikų geriausia yra kieta
paviršiaus danga (žvyruota, betonuota, asfaltuota), o apsaugai nuo paukščių naudojami
apsauginiai tinklai.
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Pašarinių javų ir ankštinių
augalų grūdų derliaus
nuėmimas

Praktinis patikrinimas
Visiems javams veiksmingiausias praktinis jų tinkamumo smulkinti patikrinimo metodas yra
toks: eidami įstrižai lauku iš akies (atsitikinai)
nuskinkite 12-20 grūdų varpų bandinių. Surinkę
bandinius, varpas trindami tarp rankų delnų,
iškulkite grūdus. Po to, paėmę atskirus grūdus
suspauskite juos tarp nykščio ir smiliaus. Jeigu
dauguma grūdų lengvai skyla ir yra „vaškinės” , o
ne „pieninės” tekstūros, javus galima kulti. Nepamirškite, kad javai bręsta netolygiai, todėl bandiniuose visuomet bus drėgnų “pieniškų” grūdų ir
kietesnių, sausesnių grūdų. Jeigu , tarkime, 6080% grūdų yra „vaškinėje“ fazėje, grūdus bus lengva smulkinti.

Derliaus nuėmimo datos
apskaičiavimas
Vienas didžiausių grūdainio gamybos privalumų
yra ankstyvesnis javų derliaus nuėmimas. Norint
nuimti derlių optimaliu laiku, pirmiausia būtina
nustatyti normalią, jūsų vietovėje įprastą atitinkamų javų derliaus nuėmimo datą. Kai ši apytikrė data yra žinoma, atimkite tris - keturias savaites.
Norint nuimti derlių traiškymui optimaliu laiku,
būtina atlikti vizualinį ir praktinį patikrinimus.

Žirniai, pupos ir kukurūzai labiausiai tinka smulkinti, kai jų drėgmė yra šiek tiek mažesnė nei javų
grūdų, idealiausiai tinka 30% drėgmė. Šiame
etape, juos būna gana sunku sutrinti tarp pirštų.
Vienas ūkininkas labai tiksliai apibūdino tinkamiausią brandumo stadiją „sunkiai kramtomi,
tačiau netraškūs”

Vizualinis patikrinimas
Miežiai: 80% traiškymui tinkančių miežių varpų
ima linkti ir yra pasvirusios stiebo atžvilgiu apytikriai 45 laipsnių kampu. Varpos akuotai yra
netekę savo žalios spalvos, o stiebas tarp viršutinio lapo ir varpos yra blyškiai žalias. Vėliavinis
lapas yra praradęs beveik visą žalią spalvą.
Kviečiai, kvietrugiai ir avižos: šiaudai visiškai
praradę savo žalią spalvą. Iš varpos grūdą prireikia „išmušti” (žiūrėkite toliau).
Žirniai: Ankštys turi būti putlios ir pilnos, o žirniai apvalūs ir pilnai susiformavę.
Pupos: Augalai ima natūraliai nykti, ankštys
tampa tamsiai rudos arba juodos spalvos ir yra
odiškos tekstūros. Pačios pupos irgi ima netekti
savo žalios spalvos.
Kukurūzai: Augalas būna beveik visiškai arba
pilnai netekęs žalios spalvos. Atidarius kukurūzų
burbuolę, grūdai būna sodriai geltonos/auksinės spalvos, ir juos stipriai įspaudus nykščio
nagu, lieka žymės.
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Kūlimas kombainu
Daugelis kombainų operatorių yra skeptiškai
nusiteikę jų mašinų gebėjimu kulti 30% ir didesnės drėgmės grūdus. Taip yra dėl to, kad jie yra
kūlę grūdus, kurie buvo drėgni iš išorės (po lietaus ar rasoti). Traiškymui kūlamų gūdų drėgmė
yra vidinė, todėl ji nekelia jokių sunkumų. Dauguma „skeptikų” maloniai nustemba, kad jų
kombainas pajėgia pjauti, kulti ir atskirti 35-45%
drėgmės grūdus.

liučiai minimalūs. Tai apima:
• neiškultas varpas šiauduose (prireikus,
sumažinkite judėjimo į priekį greitį ir/arba
pjovimo plotį),
• neiškultus grūdus po šiaudais (sumažinkite oro srovę (putimą) ir/arba judėjimo į
priekį greitį ir/arba pjovimo plotį).
Atminkite, kad nebūtina gauti švarių grūdų bunkeryje. Pelai, akuotai, piktžolės, tuščiųjų avižų
sėklos ir trumpi šiaudai – viskas yra apdorojama
Murska traiškytuvu. Silosavimo proceso eigoje,
tuščiųjų avižų ir piktžolių sėklos yra arba sutraiškomos arba paverčiamos nedaigiomis.

Žemiau kombaino operatoriui pateikiami
esminiai kombaino reguliavimo principai:
• Būgno ir pobūgnio tarpas turi būti nustatytas pagal gamintojo atitinkamam javų
tipui numatytus nurodymus.
• Būgno greitis taip pat turi būti nustatytas
pagal gamintojo nurodymus
• Tiek viršutiniai tiek apatiniai sietai turi būti
pilnai atidaryti. Daugumoje kombainų apatinis sietas gali būti pilnai nuimamas, tai
apsaugo nuo “grįžimo” į būgną ir minimalizuoja grūdų nuostolių šiauduose galimybes. Atminkite, mes nesiekiame švaraus grūdų mėginio.
• Ventiliatorių atidarykite trims-ketvirčiais iki
pilno atidarymo. Greičiausiai, jis nepūs
grūdų per sietus.
• Droselių padėtis virš grūdų išmetimo
sraigto grūdų bunkeryje turi būti apytikriai
pusiau atidaryta

Pradžioje rekomenduojama pripildyti tik dalį
kombaino bunkerio, kad įsitikinti mašinos pajėgumu lengvai iškrauti drėgnus grūdus. Visuomet pilnai ištuštinkite bunkerį ir išvalykite išleidimo konvejerio sraigtą, siekdami užkirsti kelią
diržų nusidėvėjimui.
NIEKADA nepalikite grūdų bunkeryje per naktį,
jie ims kaisti, ir kitą dieną juos bus labai sunku
pašalinti iš bunkerio.
Niekada nepamirškite, kad lengviau kombainu
nukulti derlių 3 savaitėms ankščiau negu 3
savaitėms vėliau. Norint pasigaminti kokybišką
grūdainį, derlių geriau nuimti PER ANKSTI nei
PER VĖLAI.

Pradėjus kūlimą, svarbiausias dalykas, kurį turi
įsiminti kombaino operatorius, kad jo mašinai
gali tekti susidoroti su 50% didesniu grūdų kiekiu, nei įprastai. Siekiant užtikrinti tolygų ir nenutrūkstamą veikimą, be užsikirtimų ir t.t. visuomet
būtina SUMAŽINTI JUDĖJIMO Į PRIEKĮ GREITĮ
20%. Labai didelio derliaus atveju, rekomenduojama sumažinti bendrą pjovimo plotį.
Kuliant būtina atlikti reguliarius patikrinimus,
siekiant įsitikinti, kad grūdų nuostoliai yra abso12

Šiaudai
Gyvulių fermose šiaudai yra vertingas produktas. Ankstyvas derliaus nuėmimas kombainu
užtikrina maksimalų šiaudų derlių. Po nuėmimo
kombainu, šiaudai yra paliekami kuriam laikui ir
po to, surenkami įprastu būdu.
Būtina pažymėti, kad anksti surinkti šiaudai,
kuriems nereikia vartymo yra mažiau linkę
„dūlėti” ir lūžinėti, negu įprastu laiku panašiomis
oro sąlygomis surinkti šiaudai.
Jeigu šiaudus ketinama naudoti tik pašarams,
juos galima rinkti iškart paskui kombainą, pašarų
surinkėju, apdoroti konservantu ir silosuoti. Kaip
alternatyva, susilosavę drėgnus konservantu
apdorotus šiaudus pasigaminsite puikius stambiuosius pašarus.
Jeigu javai buvo įsėti į pasėlį su žole, o kombainas nupjovė visus javus, tai šiaudų/žolės mišinys
gali būti susilosuojamas. Praktiškiau yra, kai
kombainas nupjauna tik javų varpas, o javus
nupjauna vėliau, kad galima būtų pasigaminti
daug siloso.
Kokios bebūtų sąlygos, šiaudai tikrai bus geresnės kokybės, nei palikus juos iki įprastos derliaus
nurinkimo datos.
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Traiškymo procesas
Murska traiškytuvai
Šios specializuotos mašinos, pasitvirtinusios per
trisdešimt metų, yra pagrindiniai traiškymo proceso elementai. Jos pasižymi unikaliu gebėjimu
apdoroti grūdus, kurių drėgmė siekia iki 50%. Jų
našumas siekia nuo 5 tonų iki 40 tonų per
valandą (priklausomai nuo modelio), todėl tai
mašinos tinkančios bet kokio dydžio ūkiui.
Grūdai traiškomi toje vietoje kur planuojama
juos sandėliuoti.
Į Murska traiškytuvo bunkerį grūdai gali būti
pakraunami tiesiai iš kombaino ar frontaliniu
pakrovėju. Bunkeryje grūdai sutraiškomi ir
patenka į silosavimo rankovę.
Neapdorotus konservantu ir nesusilosuotus
drėgnus grūdus galima laikyti supiltus į krūvą
maksimaliai 24 valandas.
Jeigu mašina sureguliuojama teisingai, kiekvienas javų arba ankštinis grūdas bus sutraiškytas o
ne pertrintas (paverstas minkšta mase).
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AIV rūgštinis konservantas

Stebėkite drėgmės lygį
Kartu su AIV konservantais į visus smulkinamus
pašarus rekomenduojama įpilti vandens. Visi
Murska smulkintuvai turi įleidimo angas tiek
vandeniui, tiek konservantams. Nors įmanoma
tiksliai apskaičiuoti kiek vandens reikia pilti vienai tonai grūdų, praktikoje ūkiuose tai labai retai
daroma. Kadangi grūdų drėgmė per dieną gali
kisti, reguliariai būtina atlikti šį praktinį testą ir
atitinkamai sureguliuoti AIV konservanto ir vandens kiekį:

Kemira Chemicals Oy sukūrė ir pagamino unikalų produktą užtikrinantį optimalią fermentaciją ir maksimalią susmulkintų silosuotų grūdų ir
ankštinių augalų aerobinio (antrinio) stabilumo
kontrolę. Jo speciali formulė garantuoja puikų
maistinių medžiagų išsaugojimą ir apsaugą tiek
sandėliuojant rankovėje, tiek ir šėrimo metu.
AIV konservantas yra įterpiamas į sutraiškytų
grūdų masę naudojant lengvai valdomą siurblįdozatorių.

Paimkite pilną saują šviežiai sutraiškyto grūdainio. Spausdami tarp abiejų rankų delnų suformuokite gniužulą. Iš šio gniužulėlio turėtų būti
neįmanoma išspausti drėgmės pertekliaus,
nustojus jį spausti, jis turi išlaikyti savo formą ant
rankos delno. Jeigu gniužulas neišlaiko savo formos ir sutrupa arba subyra reikia padidinti
normą ir pasirūpinti, kad AIV konservantų dozė
būtų kuo arčiau ankščiau rekomenduotosios. Iš
kitos pusės, jeigu gniužulas yra pernelyg drėgnas ir labai tešlingas, reikia sumažinti vandens
kiekį. AIV konservanto dozė niekada neturėtų
būti mažesnė nei 3 litrai vienai tonai.

Konservantų įterpimo normos:
Pašariniai javai

Norma

35% - 45% drėgmės

3 litrai/tonai

30% - 35% drėgmės

4 litrai/tonai

25% - 30% drėgmės

5 litrai/tonai

Žirniai ir pupos
25% - 35% drėgmės

6 litrai/tonai

Traiškant žirnius ir pupas rekomenduojama maišyti su varpiniais grūdais arba papildomai dėti
cukrų melasos pavidalu, siekiant užtikrinti
pakankamą fermentacijos intensyvumą.
Soja ir lubinai
Normos ir drėgmės lygiai tokie patys kaip ir žirnių ir pupų atveju, pridedant papildomai melasos ir antioksidanto.
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Išėmimas iš rankovės

Skaičiavimo pavyzdys

AIV konservantas yra ypač veiksmingas susmulkintų pašarų aerobiniam stabilumui kontroliuoti.
Atidarius rankovę, tinkama atviro paviršiaus priežiūra gali padėti sumažinti galimus maistinių
medžiagų nuostolius iki minimumo. Laikantis
žemiau pateikiamų nuorodų galima išvengti bet
kokių nuostolių:

Tarkim anksčiau ūkininkas karvių šėrimui naudojo miežių grūdus (miltus, kuriuose buvo 85%
sausųjų medžiagų). Jis sušerdavo 8 kg tokių
miežių miltų.
Dabar jis nori šerti konservuotus miežių grūdus,
kuriuose yra 72% sausųjų medžiagų. Šerdamas
džiovintų miežių grūdus, jis vienai karvei per
parą sušerdavo 6,8 kg sausųjų medžiagų: 8 kg x
0,85 = 6,8 kg.

• Tarp šėrimų rankovės atvirą paviršių
laikykite uždarytą ir prispaustą.

Jeigu jis duotų karvei po 8 kg konservuotų
grūdų per parą, tai ji gautų tik 5,76 kg sausųjų
medžiagų (8 kg x 0,72 = 5,76 kg) arba 1,04 kg
mažiau lyginant su džiovintais.

• Rankovės atviro paviršiaus plėvelės kraštai turi būti užlenkti, kad lietaus vanduo
nepatektų į rankovės vidų.
• Pašarus stenkitės imti nuo viso paviršiaus
kaip galima dažniau, t.y. kas 2 –3 dienos.
Patariama geriau imti plonus sluoksnius
nuo plataus paviršiaus, negu vienoje vietoje
kasti nuo paviršiaus gilyn.

Tokiu būdu, ūkininkas norėdamas su konservuotais grūdais sušerti tokį pat sausųjų medžiagų kiekį
kaip su džiovintais grūdais, turi padidinti konservuotų grūdų kiekį iki 9,44 kg.
0,85 : 0,72 = 1,18
8 kg x 1,18 = 9,44 kg
Taip ūkininkas turi sušerti ne 8 kg, o 9,44 kg konservuotų grūdų.

Traiškytų konservuotų
grūdų šėrimas

Šėrimo sistemos

Kaip buvo minėta ankščiau, traiškyti konservuoti
grūdai yra didelės energetinės vertės pašaras ir
virškinamųjų baltymų juose yra daugiau negu
džiovintuose grūduose. Todėl jie yra naudojami
kaip ir grūdų sausi miltai be jokių apribojimų, pridedant prie jų reikiamą baltymų, mineralinių
medžiagų, vitaminų kiekį. Tačiau visada reikia
atminti, kad konservuoti grūdai dažniausiai būna
drėgnesni, nei džiovinti grūdai. Todėl gyvūnams
duodamą konservuotų grūdų kiekį reikia padidinti, kad jis atitiktų sušeriamam sausų grūdų kiekiui.

Sutraiškytais pašarais galima sėkmingai šerti
visus, ūkyje auginamus gyvulius: galvijus, kiaules, avis, ožkas, naminius paukščius, arklius ir t.t.
Šėrimui sutraiškytais grūdais, gyvulius reikėtų
pradėti šerti nuo nedidelio grūdainio kiekio
tolygiai jį didinant, kol pasieksime pageidaujamą jo kiekį bendrame pašarų racione. Puikiausių rezultatų pasiekiama taikant tiek paprasčiausias, tiek sudėtingiausias šėrimo sistemas.
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Kenkėjų kontrolė

Tinka ir kiaulėms, ir
paukščiams

Pagaminus aukštos kokybės pašarus, būtina
juos apsaugoti nuo graužikų ir paukščių. Paukščiai, kurie kenkia rankovėse laikomiems silosuotiems pašarams, yra varnos, kovai, kuosos, varnėnai. Pirmieji trys ne tik daro žalą lesdami ir
subjaurodami rankovės paviršių, jie dar ir prakerta skyles rankovės plėvelėje. Uždengus visą
rankovės paviršių tinklu, atbaidoma dauguma
šių sparnuotų kenkėjų.

Ūkininkai domisi: „ar galima grūdainį šerti kiaulems ir paukščiams nes jis yra rūgštus“ ?
Taip – galima atsakyti nedvejojant. Kiaulės ir
paukščiai turi vienkamerinį skrandį, o jų skrandžio
turinio pH 4,5, šeriant grūdainiu kurio
pH 4,6-5,0 pašaro virškinamumas visada bus
geresnis todėl, kad pašaras, patekęs į skrandį, ne
neutralizuos ten esančių rūgščių taip stipriai, kaip
džiovintas neutralios reakcijos pašaras, todėl
pašarų virškinimas bus greitesnis ir gyvulio organizmas išeikvos mažiau energijos skrandžio rūgščių gamybai, bei pašarui suvirškinti. Kitas teigiamas rūgštaus grūdainio privalumas yra tas, kad
visa eilė patogeninių mikroorganizmų yra jautrūs
rūgščiai terpei, ir joje arba nesidaudina arba netgi
žūna. Šių dienų stambios kiaulių ir paukščių fermos yra priverstos naudoti pašaro parūgštintojus, kaip profilaktinę priemonę prieš visą eilę
infekcinių ligų, tokių kaip salmoneliozė, kampiliobakteriozė ir kt. O parūgštintojai brangiai kainuoja. Taigi naudojant grūdainį šių rūšių gyvulių
šėrimui reikia mažiau arba visai nereikia naudoti
pašaro parūgštintojų. Vienas iš daugelio atliktų
bandymų akivaizdžiai parodo kiaulių šėrimo grūdainiu efektyvumą ir ekonomiškumą:

Žiurkės ir pelės taip pat gali padaryti daug žalos,
jeigu rankovė yra paliekama be priežiūros. Todėl,
keli paprasti patarimai padės sumažinti šią žalą.
Čia yra labai svarbus vietos parinkimas:
1. Parinkta vieta turėtų turėti kietą (žvyruotą, betonuotą, asfaltuotą) pagrindą.
Kad graužikai negalėtų po rankove pasidaryti urvų.
2. Smėlis taip pat pasižymi stipriu atbaidančiu poveikiu.
3. Galiausiai, kruopščiai ir reguliariai į spąstus
dedamas masalas su veiksmingais žiurkių
nuodais visame pašarų laikymo plote
visuomet apsimoka. Nepamirškite vadovautis gamintojo patarimais ir pasirūpinkite, kad prieš šių nuodų galėtų prieiti tik
žiurkės ir pelės.
Nerekomenduojama pašarų silosuoti ant pievos
kadangi žolėje graužikai gali judėti nepastebimi
ir pažeisti rankovės plėvelę.

2001 m. pabaigoje mišrioje fermoje Devone (UK)
sutraiškytais kviečiais buvo šeriamos 250 kiaulių ir
jos buvo lyginamos su kontroline grupe, kuri
buvo šeriama įprastu maistu – sausais maltais
grūdais. Rezultatai parodė, kad per dieną kiaulės
priaugo 726 gr palyginti su 702 gr kontrolinėje
grupėje, ir dar 22% sumažėjo išlaidos pašarams.
Taigi traiškyti grūdai yra idealus pašaras komercinei kiaulininkystei, kai kiaulės maitinamos nuosavuose ūkiuose auginamais javais.
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Murska traiškytuvai

Našumas *)
Reikalingas
galingumas
Elektrinis
prievadas
Bunkerio talpa
Talpa su
paaukštinimu
Transmisija
Volų paviršius
Apsauginiai
magnetais
Akmenų
gaudytuvas
Volų ilgis
Volų skersmuo
Transportavimo
važiuoklė
Konservanto
talpos stovas
Elevatoriaus
kėlimo aukštis
Universalūs
volai
Konservanto
siurblys
Centrinis
tepimas
Pakavimo
įrenginys***)

Murska
350 S 2
5 000 kg/h
30 - 40 AJ/
15 - 30 kW

Murska 700 S 2
Murska 700 HD
10 000 kg/h
60 - 70 AJ/
20 - 50 kW

Murska
1000 HD
15 000 kg/h
70 - 80 AJ/
30 - 65 kW

Murska
1400 S 2x2
20 000 kg/h
80 - 90 AJ/
75 kW

Murska
2000 S 2x2
30 000 kg/h
100 - 110 AJ/
95 kW

yra

yra

yra

nėra

nėra

190 litrų
800/1700
litrų

270 litrų

380 litrų

1300 litrų

1500 litrų

2330/2500 litrų

3000 litrų

4000 litrų

5000 litrų

V diržai

V diržai/
krumpliaračiai

krumpliaračiai

krumpliaračiai krumpliaračiai

grūdintas

grūdintas

grūdintas (st)**)

grūdintas (st)

grūdintas (st)

yra (st)

yra (st)

yra (st)

yra (st)

yra (st)

yra (st)

yra (st)

yra (st)

yra (st)

yra (st)

2 x 350 mm
300 mm

2 x 700 mm
300 mm

2 x 1000 mm
300 mm

4 x 700 mm
300 mm

4 x 1000 mm
300 mm

yra

yra

yra

yra (st)

yra (st)

yra

yra

yra

yra (st)

yra (st)

330 cm

330 cm

330 cm

330 cm

330 cm

yra

yra

yra

yra

yra

yra

yra

yra

yra

yra

yra (st)

yra (st)

yra (st)

yra (st)

yra (st)

yra

yra

yra

yra

yra

*) Drėgmė 30-50%
**) (st) - standartinė komplektacija
***) Pakavimo įrangą galima sumontuoti Murska 350 S 2, 700 ir 1000 HD traiškytuvams
Gamintojas pasilieka sau teisę daryti pakeitimus
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Drėgnus grūdus traiškyti
ir silosuoti-konservuoti
verta

vėse, grūdų cheminė sudėtis, fermentacijos rodikliai, nustatyta jų energetinė vertė ir virškinamųjų
baltymų kiekis. Buvo įvertinti įvairių rūšių silosuoti-konservuoti grūdai ir jų mišiniai: miežiai,
kviečiai, kvietrugiai, avižos, žirniai ir pupos bei
miežių-kviečių, miežių-avižų-žirnių, žirnių-kviečių-miežių, miežių-rugių, pupų-avižų mišiniai.
Didžioji dalis ūkių silosavo konservavo miežius,
kviečius, kvietrugius ir miežių-kviečių mišinį. Visų
ūkininkų ir žemės ūkio bendrovių konservuoti
grūdai buvo geros fermentacijos, juose vyravo
pieno rūgštis ir visai nebuvo ar buvo tik labai
nedidelis kiekis, neviršijantis leistinų normų, žalingos sviesto rūgšties. Visuose silosuotuose-konservuotuose grūduose amoniakinio azoto kiekis
neviršijo leistinos normos.

Pagrindinis ir seniausias grūdų derliaus dorojimo
būdas yra pribrendusių javų kūlimas, džiovinimas
ir sandėliavimas specialiuose vėdinamuose aruoduose ir/ar bokštuose. Brangstant grūdų džiovinimui reikalingiems energijos resursams ir papildomoms išlaidoms, susijusioms su džiovintų
grūdų sandėliavimu ir ypač, esant nepalankioms
javapjūtei oro sąlygoms (dažni lietūs), toks grūdų
derliaus dorojimo ir sandėliavimo būdas tampa
labai brangiu ir neekonomišku. Kita vertus blogomis oro sąlygomis nukulti grūdai, juos sandėliuojant, labai greitai genda - kaista, pelyja ir praranda
ne tik prekinę vertę, bet dalį mitybinių medžiagų
ir dėl besikaupiančių mikotoksinų pasidaro
nesaugūs (nehigieniški) gyvūnams šerti. Jau prieš
tris dešimtmečius remiantis bandymais buvo prieita išvados, kad tinkamas grūdų sandėliavimo
(saugojimo) būdas - gali būti drėgnų grūdų silosavimas. Grūdų traiškymas ir silosavimas duoda
ne tik finansinę naudą, lyginant su sausų grūdų
sandėliavimu. Daugelyje tyrimų yra įrodyta, kuomet traiškant grūdus yra suardoma jų luobelė,
grūduose esantis krakmolas būna geriau virškinamas ir įsisąvinamas. Čia pat ūkyje gaminant
pašarus, galima atsekti grūdinių pašarų gamybos
technologijos eigą ir tiksliai žinoti apie jų kokybę,
galima anksčiau net dviem-trimis savaitėmis
nuimti grūdų derlių ir tuo pačiu ankščiau pradėti
žemės paruošimą kitai sėjomaininei kultūrai ir
mažiau priklausyti nuo oro sąlygų, pagerinti
gaminamo pašaro virškinamumą ir skonio savybes. Be jau išvardytų silosuotų grūdų privalumų,
ne mažiau svarbu ir tai, kad šis pašaras nedulka, jį
dalinant gyvūnams, todėl neerzina kvėpavimo
takų, sumažėja jų sergamumas. Visų javų grūdai,
taip pat ir kukurūzų grūdai, bei ankštinių augalų
grūdai, tokie kaip žirniai, pupos, lubinai tinka traiškymui ir silosavimui-konservavimui, naudojant
atitinkamas konservantų dozes ir rūšis.

Tirtų traiškytų silosuotų-konservuotų grūdų sausųjų medžiagų kiekis buvo įvairus ir svyravo nuo
56 iki 84 %. Dėl to natūralaus drėgnumo tos
pačios rūšies grūdų cheminė sudėtis ir mitybinė
vertė buvo skirtinga. Tačiau visų traiškytų silosuotų-konservuoti grūdų mitybinė vertė buvo
aukšta. Traiškyti konservuoti grūdai buvo tokios
pat energetinės vertės ir baltymingumo kaip ir
džiovinti atitinkamos rūšies grūdai arba net viršijo
šiuos džiovintų grūdų rodiklius.
Taip pat buvo įvertinta silosuotų-konservuotų
grūdų higieninė kokybė, nustatant juose mikrobiologinio užterštumo lygį ir mikotoksinų susikaupimą. Silosuotų-konservuotų grūdų mėginių
tyrimai parodė, kad nepageidaujamų mikroorganizmų kiekis traiškytuose silosuotuose-konservuotuose grūduose neviršijo leistinų normų,
todėl pašaras buvo geros higieninės kokybės, t.y.
saugus melžiamoms karvėms šerti, nesukeliant
pavojaus jų sveikatai ir pieno saugumui.
Atlikus ūkio subjektų, silosavusių-konservavusų traiškytus grūdus apklausą paaiškėjo, kad
gyvūnai traiškytus silosuotus-konservuotus
grūdus ėdė noriai, jie nesirgo ir jų produktyvumas buvo geras. Susidomėjimas grūdų traiškymu ir jų silosavimu-konservavimu didėja ir
ateityje ši grūdų derliaus dorojimo technologija turėtų populiarėti.

2005-2006 metais LVA gyvulininkystės institute
buvo tiriama, UAB „Kemira Grow-How“ ūkininkų
ūkiuose ir žemės ūkio bendrovėse traiškytų ir silosuotų-konservuotų specialiose polietileno ranko-

Dr. Jonas Jatkauskas
LVA Gyvulininkystės instituto
Vyriausiasis mokslo darbuotojas
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Gintaras Žilėnas,
žemės ūkio kooperatyvo „Dobilas“
(Radviliškio raj.) vadovas

Arvydas Šlivinskas
Ūkininkas .
(Vilkaviškio raj.)
Kai kurie nukulti grūdai
buvo ne pačios geriausios
kokybės, tačiau panaudojus konservantus gavosi
geras pašaras. Galiu pasakyti, kad traiškymas ir koncervavimas išgelbėjo dalį mano derliaus. Galvodamas apie ateinančius metus, tikrai planuoju gamintis grūdainį. Jis puikiai tinka į šėrimo racioną. Kad
grūdų nereikėtų maišyti po derliaus nuėmimo, planuoju sėti mišinius. Man labai svarbu, kad porą
savaičių anksčiau galiu pradėti javapjūtę.

Gaminome virš 200 tonų.
Mums tai puikus pigaus
sandėliavimo būdas ir tinkamas pašaras. Brangstant elektros energijai, darosi
brangu grūdų paruošimas sandėliavimui (džiovinimas ir pan.). Turime daug kūlimo, todėl labai svarbu
paankstinti javapjūtę, kad pilnai galėtume išsiversti
su savo technika. Grūdainis pasirodė tinkamas bendrame racione. Polietileninėse rankovėse jis gerai
laikosi. Praktiškai 100% sunaudojamas. Ateityje grūdainio gaminti planuojame dar daugiau.

Ūkininkas
Virginijus Vaičionis
(Anykščių raj.)

Ūkininkas
Ivanas Vaitulevičius
(Vilniaus raj.)

Grūdainį šėrimui naudoju
jau antri metai. Praėjusiais
metais dariau 60 tonų
grūdainio. Kokybė puiki,
karvės mielai ėda. Grūdainio „rankovių“ priežiūra tikrai nereikalauja daug
pastangų. Pagaminus grūdainį, grūdainio nubyrėjimai buvo sutvarkyti. Grūdainį imant šėrimui taip
pat stengiamasi dirbti tvarkingai, taigi nė vienais
metais nebuvo jokių problemų su paukščiais ar
graužikais.

Gaminta 120 tonų. Grūdainis labai patogus dėl
ankstyvo kūlimo ir sandėliavimo. Man labai svarbu,
kad galiu anksčiau pradėti
kulti ir be jokio papildomo valymo ir džiovinimo iš
jų gaminti grūdainį. Šėrimo metu vėlgi nereikia
jokio papildomo paruošimo. Nereikia malti, galiu
tiesiai imti, maišyti su kitais pašarais ir šerti.

Remigijus Kelneris
„Lumpėnų Rambynas“
(Pagėgių sav.) vadovas

Ūkininkas
Romualdas Majeras
(Kauno raj.)

Manome kad, labai svarbu
grūdų derlių nuimti kai jis
yra maksimaliai sukaupęs
maistines medžiagas. Tai
yra kai javai yra vaškinėje stadijoje. Grūdui pasiekus
pilną brandą jis praranda dalį maistinių medžiagų,
jos sunkiau įsisavinamos. Esame gyvulininkystės
ūkis ir neturime pakankamai grūdų valymo, džiovinimo bei sandėliavimo pajėgumų, todėl grūdainis
mums yra tikrai geras sprendimas. Grūdainį tikrai
gaminsiuosi ir ateinančiais metais. Manau, labai
svarbu dar prieš sėją pagalvoti ko, kiek reikės. Kad
grūdainio gamybos metu nereikėtų grūdų maišyti,
sėsiu dalį mišinių. Praėjusiais metais pabandymui
gaminome 100 tonų.

Laikome virš 700 melžiamų karvių, taigi atitnkamai reikia ir daug
pašarų. Jau kelinti metai
auginu kukurūzus ir domėjausi kukurūzų grūdų
traiškymu ir koncervavimu-silosavimu polietileninėse rankovėse. Praėjusiais metais patys įsigijome
suomišką traiškyklę „MURSKA“. Pabandėme traiškyti
kukurūzų grūdus. Rezultatas puikus. Kukurūzų grūdai kūlėsi ir traiškėsi labai gerai. Pasigaminome virš
200 tonų kokybiško pašaro – kukurūzų grūdainio,
kurį mielai ėda visi gyvuliai. Įsigytą mašiną naudojome ir cukrinių runkelių griežinių silosavimui bei
sausų grūdų traiškymui. Brangstant elektrai tai labai
apsimoka.
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Partnerystė. Žinios. Sprendimai

Gyvulininkystės konsultantai:
Vakarų Lietuvos raj.
mob. tel. (8-650) 79286;
Pietų Lietuvos raj.
mob. tel. (8-655) 00553;
Šiaurės Lietuvos raj.
mob. tel. (8-686) 92489.
www.kemira-growhow.com
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Akmenės raj.
mob. tel. (8-650) 33992;
Alytaus raj.
mob. tel. (8-685) 15410,
(8-699) 82083;
Anykščių raj.
mob. tel. (8-650) 79287;
Biržų raj.
mob. tel. (8-699) 82081;
Ignalinos raj.
mob. tel. (8-699) 82083;
Jonavos raj.
mob. tel. (8-685) 86859;
Joniškio raj.
mob. tel. (8-650) 33992;
Jurbarko raj.
mob. tel. (8-652) 84720;
Kaišiadorių raj.
mob. tel. (8-656) 57974;
Kauno raj.
mob. tel. (8-656) 05727;
Kėdainių raj.
mob. tel. (8-685) 68549;
Kelmės raj.
mob. tel. (8-699) 99082;
Kretingos raj.
mob. tel. (8-685) 21620;
Kupiškio raj.
mob. tel. (8-685) 68546;
Lazdijų raj.
mob. tel. (8-699) 82083;
Marijampolės raj.
mob. tel. (8-685) 15410;
Mažeikių raj.
mob. tel. (8-650) 33997;
Molėtų raj.
mob. tel. (8-699) 82083;
Pakruojo raj.
mob. tel. (8-650) 33992;
Panevėžio raj.
mob. tel. (8-699) 26170,
(8-685) 15411;
Pasvalio raj.
mob. tel. (8-656) 70200;
Prienų raj.
mob. tel. (8-656) 57974,
(8-685) 15410;
Radviliškio raj.
mob. tel. (8-655) 00548;
Raseinių raj.
mob. tel. (8-655) 00550;

Šakių raj.
mob. tel. (8-685) 68548,
(8-656) 94800;
Šiaulių raj.
mob. tel. (8-655) 00548;
Širvintų raj.
mob. tel. (8-699) 82083;
Švenčionių raj.
mob. tel. (8-699) 82083;
Tauragės raj.
mob. tel. (8-685) 21622;
Telšių raj.
mob. tel. (8-650) 33997;
Ukmergės raj.
mob. tel. (8-685) 86859;
Utenos raj.
mob. tel. (8-699) 82083;
Vilkaviškio raj.
mob. tel. (8-656) 35950,
(8-655) 00549;
Vilniaus,Trakų, Elektrėnų,
Šalčininkų raj.
mob. tel. (8-699) 82083;
Zarasų raj.
mob. tel. (8-699) 82083.
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