Téma: Dojený skot

Vedlejší produkty jsou
zárukou kvalitních krmiv
Rodinná společnost s více než 20 ti letou tradicí Mráz Agro CZ, vedoucí společnost na trhu s vedlejšími
produkty potravinářské výroby, představila trendy, ke kterým v zemědělském prostředí dochází. Vedlejší
produkty potravinářské výroby jsou nenahraditelným a kvalitním zdrojem vitamínů, bílkovin a dalších
hodnotných látek, vhodných pro širokou škálu hospodářských zvířat. Pečlivě zvolenou krmnou dávkou se dá
v živočišné výrobě dosáhnout nadstandardních výsledků za velmi výhodných cen.
Nové pohledy
na pivovarské mláto
Pivovarské mláto je jedním z nejznámějších krmiv z pivovarnictví a patří
mezi tradiční krmiva, která mají svůj
původ jako vedlejší produkt potravinářského průmyslu.
V současné době nabývá krmení pivovarského mláta dalších rozměrů s ohledem
na požadavky odběratelů mléka. Mnoho
zahraničních, ale i domácích mlékáren
má při odběru mléka podmínku, aby byla
zvířatům podávána krmiva, která nejsou
geneticky modiﬁkovaná. Tuto podmínku
mláto splňuje, řadí se tak svými vlastnostmi mezi tzv. Non-GMO krmiva.
Dalším zjištěním, které staví pivovarské mláto do nového světla, je obsah
dusíkatých látek (resp. N-látek, proteinu, bílkovin), který se liší od dříve
tradičně deklarovaných tabulkových
hodnot. V opakovaných průzkumech
Mráz Agro CZ, které byly ve spolupráci s VÚŽV a krajskými certiﬁkovanými
laboratořemi prováděny v průběhu
roku 2016 u 16 pivovarů, byly naměřeny nové, zajímavé hodnoty. Zatímco
obsah sušiny bývá u pivovarského mláta z jednotlivých pivovarů srovnatelný,
hodnoty N-látek bývají vyšší, než tomu
bylo například před deseti lety.

Firma Mráz Agro CZ běžně dodává pivovarské mláto s obsahem v průměru
29,4 % N-látek v sušině. Toto zjištění
tedy ukazuje, že skutečné naměřené
hodnoty jsou nyní vyšší než hodnoty tabulkové. Při přepočtu ceny na 1 kg N-látek tak pivovarské mláto zůstává jedním
z nejlevnějších zdrojů této důležité složky v krmných dávkách h. zv. Před dvaceti lety byly dominantní dodávky volně
loženého mláta, to se ale změnilo po
představení vakovací technologie, tzv.
truck bagging, kdy je vak mlátem plněn
přímo z korby nákladního automobilu.

Pivovarské mláto sušené
Čerstvé pivovarské mláto není jedinou
formou tohoto produktu vhodného ke
zkrmování. Tak jako v případě kvasnic,
o kterých se zmíníme následně, i pivovarské mláto může být dodáno v sušeném
a granulovaném stavu. Sušené mláto
dříve nebylo v českých chovech často k vidění, to se ale v posledních letech mění.

sob pro období s nedostatkem mláta,
aniž by bylo přerušeno nebo omezeno
množství mláta v krmné dávce a využití
relativního přebytku mláta za výhodnější cenu v letním období.Silážování může
být provedeno do silážní jámy, ale v současnosti převažují siláže mláta do vaku.

Novinky z Českých Budějovic
Společnost Mráz Agro CZ se opět po roce
účastnila tradiční zemědělské výstavy
Země živitelka. Na ní, mimo tradičních
produktů, o kterých již byla řeč, prezentovala mimo jiné i několik novinek. První
z nich je slunečnicový bílkovinný koncentrát Protemeal, ten je se svými více než
80 % proteinu zajímavým produktem

např. pro chovatele prasat a drůbežáře.
Další novinkou je pak speciální tukem
obalovaná močovina Nutribos, která se
díky unikátní technologii rozpouští v bachoru více než 8 hodin. Jsme si jisti, že
oba produkty si najdou své místo na
trhu. Nejen o těchto, ale i o dalších novinkách se hovořilo také na odborném
semináři nazvaném “Využití vedlejších
produktů potravinářství a další moderní trendy v zemědělství”. Přední odborníci z oblasti krmivářství zde zhodnotili
své dosavadní poznatky a výhody vedlejších produktů, které společnost Mráz
Agro CZ nabízí.
Tým Mráz Agro CZ, s.r.o.

Ryze česká, rodinná společnost s více než dvacetiletou tradicí

Krmivářství

Silážování mláta
Na významu nabývá také silážování
mláta pro dlouhodobé uchování na
zimní měsíce, kdy tohoto krmiva je
podstatně méně. Mezi výhody tohoto
způsobu patří především vytvoření zá-

Tvoříme harmonický ekosystém lidí, zvířat a přírody
– Dodávky krmiv i v non GMO variantách
– Zpracování a obchod s vedlejšími potravinářskými
produkty, jako jsou pivovarské mláto, pivovarské
kvasnice, sladový květ, cukrovarské řízky
– speciální řada proteinových krmiv EXTRAMIX

Nákup a prodej zemědělských komodit
Rosteme společně

Výroba modifikovaných škrobů
Kvalita na prvním místě

Hobby program
Velké výsledky pro malé chovatele
– pro sportovní rybáře, myslivce, drobnochovatele
a holubáře

Zemědělská výroba
Jsme jedním z Vás

Rybářství a myslivost
Děláme vždy něco navíc

www.mrazagro.cz

Moderní způsob skladování mláta ve vaku
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