dojený skot

Zkušenosti se sušeným
pivovarským mlátem v praxi
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.
Sušené pivovarské mláto dříve nebylo
v českých chovech často k vidění, to se
ale v posledních letech mění. Obsah
dusíkatých látek dosahuje v průměru
27 %, což dokládají i rozbory z akreditovaných laboratoří.

Pivovarské mláto není na českém trhu novinkou. Znalci
českých pohádek, Dařbujána a Pandrholy, by mohli
povídat. Tradiční česká společnost Mráz Agro CZ, která
v devadesátých letech pivovarské mláto v České republice
široce zpopularizovala, jej nově nabízí i v netradiční
sušené granulované formě. Sušené mláto dodávané
touto společností již úspěšně krmí i známé podniky v
Čechách a na Moravě. Jaké s ním mají reálné zkušenosti,
jsme se zeptali v Zemědělské společnosti Skalsko, s. r. o.
O společnosti:
Zemědělská společnost Skalsko, s. r.
o., je úspěšný severočeský podnik,
který má s krmením sušeného mláta
již letité zkušenosti. O své poznatky
z praxe se s námi podělil zootechnik
zmíněné společnosti Ing. Karel Fiala.
Proč jste začali používat sušené
mláto od společnosti Mráz Agro CZ?
Jeden rok nám úplně nevyšly senáže,
v krmné dávce bylo potřeba doplnit
dusíky a jednoduché cukry, a tak jsme
zkusili tuto variantu.
Jaký to mělo efekt?
Efekt to mělo značný, krávy nám přidaly přes litr mléka na den, dá se říct,
že 1,5 l je téměř jistota.
Kolik sušeného mláta přidáváte
do krmné dávky?
Ze začátku jsme dávali něco přes 0,8
kilogramu na den na kus, aktuálně
dáváme méně, jelikož se nám letos
senáže povedly výborně.
Proč sušené a ne tradičně čerstvé
mláto?
Tohle jsme také řešili na začátku, dnes
už víme, že sušené má mnoho výhod.

ZS Skalsko chová 500 ks dojnic
holštýnského skotu
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Dodává se v baleních bigbag po jedné
tuně, takže je s ním dobrá manipulace, v létě se nekazí a v zimě nemrzne.
Má stabilní kvalitu a hlavně – je stále
a nejsou výpadky s dodávkou.
Když k tomu vezmete, že nic nevyteče, není moc o čem dále přemýšlet,
navíc je to výborný pufr, dietetické
krmivo a vliv na dojivost a zchutnění
krmné dávky jsou přidané hodnoty.

Výhody sušeného pivovarského
mláta:
• Stabilní dodávky po celý rok
• V létě se nekazí, v zimě nezmrzne
• Snadná manipulace a skladovatelnost

• Vhodné jako náhrada čerstvého
mláta v období, kdy není
• Při vzájemné náhradě sušeného a čerstvého mláta nedochází
k momentálními poklesu dojivosti
Mráz Agro CZ je tradiční rodinná společnost s více než 20letou tradicí. Je
vedoucí společností na trhu s vedlejšími produkty potravinářské výroby.
Dlouhodobě přináší a představuje
trendy, ke kterým v zemědělském
prostředí dochází. Vedlejší produkty
potravinářské výroby jsou nenahraditelným a kvalitním zdrojem bílkovin, vitamínů 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.
Tým Mráz Agro CZ, s. r. o.
Fotoarchiv firmy

Dáváte ho veškerému dobytku?
Ne ne, aktuálně pouze té vysokoprodukční skupině.
A cenově?
Cenově i efektem je to na úrovni sóji
a při současné situaci ohledně nutnosti krmiv non-GMO je i výhodnější.
A při aktuální ceně mléka je to velmi
dobrá volba.
I tyto konkrétní poznatky z praxe nás
utvrzují v tom, že krmení sušeným
mlátem je nejen vhodná náhrada čerstvého, ale i plnohodnotná alternativa jeho využití v krmné dávce.

Stabilní dodávky
po celý rok
V létě se nezkazí,
v zimě nezmrzne
Snadná manipulace
a skladovatelnost

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 zkrmování
pivovarského mláta dalších rozměrů
s ohledem na požadavky odběratelů mléka. Mnoho zahraničních, ale
i domácích mlékáren má při odběru
mléka podmínku, aby byla zvířatům

PIVOVARSKÉ
MLÁTO SUŠENÉ
Tradiční krmivo v netradiční formě
www.mrazagro.cz
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