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Téma: Sestavováni krmných dávek

Analytické ukazatele vedlejších
produktů potravinářského průmyslu
Společnost Mráz Agro CZ, s. r. o. je lídrem na trhu v oblasti využití vedlejších produktů
potravinářského průmyslu. Snaží se být stále o krok napřed a nabízet pro chovatele levnější,
ale účinná krmiva s letitou tradicí v novém pojetí. Každé z těchto krmiv je specifické a má
své zastoupení ve výživě a krmení i z pohledu nových požadavků, např. non GMO. Jde o
to, využít u těchto krmiv jejich pozitiva v co největší míře i kvalitě.

P

ro maximalizaci účinku je potřeba
optimalizovat krmnou dávku
s ohledem na ostatní zastoupená krmiva. Ze zkuš enosti víme,
že údaje o složení a analytické hodnoty jednotlivých krmiv pocházejících
z potravinářství se leckdy liší u jednot
livých zdrojů informací. Chceme proto
přispět k tornu, aby široká zemědělská
veřejnost, výživářské firmy i jednotliví
odborníci a poradci ve výživě a krmení
hospodářských zvířat měli k dispo
zici přesné a aktuální informace.
I potravinářský komplex se vyvíjí a používá
moderní technologie, které maximalizují efek
tivitu výroby jejich hlavního produktu a sa
mozřejmě, že i vedlejší produkty mají odlišné
kvalitativní ukazatele než v minulosti.Nesmí-

me to ale chápat tak, že by výsledný vedlejší
produkt byl horší, naopak např.v pivovarském
mlátě se průměr N-látek v sušině zvýšil během
posledních deseti let z 24 na 29 %.Proto vás
chceme seznámit s aktuálními analytickými hodnotami, které průběžně zjišťujeme
a necháváme rozborovat při jejich odběrech.
Analytické složky v sušině krmiv, které jsou
dodávané společností Mráz Agro CZ,s.r.o.,
jsou uvedeny v tabulce pod textem.
Věříme, že uvedené aktuální hodnoty při
spějí ke správnému zařazení těchto krmiv
do krmných dávek. Nejen tato krmiva,
ale i mnoho dalších
najdete v portfoliu nabídky naší společnosti.
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MrazAgro
Plvova1s�.f ml�to / Komodity

Pivovarské mláto
Mráz Agro CZ, s. r. o.

Pivovarské kvasnice sušené
Mráz Agro CZ, s. r. o.

Sušina .................22,5 %
Hrubý protein ........290 g/kg
Hrubé tuky a oleje .....85 g/kg
Hrubý popel ..........47 g/kg
Hrubá vláknina ......163 g/kg
Sacharidy ............ 4,1 g/kg
škroby ............ 33,00 g/kg
NEL ..............5,81 MJ/kg
NEV ..............5,51 MJ/kg
SNL.................220 g/kg
PDIN ............... 196 g/kg
PDIE ................162 g/kg
ADF ................237 g/kg
NDF ................600 g/kg
Ca ....................3 g/kg
P ................... 6,8 g/kg
Lysin ............... 10,3 g/kg
Metionin ..............5 g/kg
Cystin............... 4,7 g/kg
Treonin ............. 8,8 g/kg

Sušina .................. 96 %
Hrubý protein .......... 43 %
Hrubé tuky a oleje ......2,15 %
Hrubý popel ............4,5 %
Hrubá vláknina .........0,1 %
Celkové cukry ..........1,45 %
škroby .................. 7 %
PDIN ...............285 g/kg
PDIE ................139 g/kg
NEL ...............7,2 MJ/kg
NEV .............. 7,51 MJ/kg
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Doplňkové krmivo
krmné kvasnice

Doplňkové krmivo s obsahem
kvasnic

Krmné kvasnice
Mráz Agro CZ, s. r. o.
Sušina .................. 90 %
Hrubý protein........... 46 %
Obsah nebílkovinného dusíku
NPN ...........max. 150 g/kg
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