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Moderní trendy
ve využití tradičních krmiv
V oblasti využití vedlejších produktů potravinářského průmyslu především pro dojnice představuje společnost
Mráz Agro CZ, s. r. o. vždy nové pohledy. Snaží se být 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.
Pivovarské mláto

Krmné kvasnice

Jedná se o tradiční české krmivo s vysokým obsahem proteinů, vysokou
stravitelností živin, příznivými dietetickými účinky a specifickou výživovou hodnotou. Pro své laktogenní
účinky je vhodné pro výživu a krmení zejména vysokoužitkových dojnic.
V novém pohledu dokonce zjišťujeme vyšší obsah proteinu díky modernějším technologiím v pivovarech.

Jako levnější alternativu pivovarských kvasnic lze pro dojnice úspěšně
použít doplňkové krmivo osahující
biomasu mikroorganismů kvasinek
Saccharomyces cerevisiae, které jsou
kultivované na lihovarských výpalcích. Obsahují řadu vitamínů (převážně skupiny B) a dalších potřebných
látek. Kvasinky Saccharomyces cerevisiea obsahují esenciální aminokyseliny (lyzin, metionin, cystin, treonin,
tryptofan aj.).

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

Pivovarské kvasnice sušené
Jsou vynikajícím zdrojem esenciálních
aminokyselin, zvláště lyzinu, metioninu, cystinu, treoninu, tryptofanu
a dalších. Zvyšují biologickou hodnotu obsahem vitamínů skupiny B,
doplňují makroprvky, obzvláště fosfor a mikroprvky, jako je železo, měď
a zinek. Mají příznivý vliv na mléčnou
i masnou produkci a zároveň na vitalitu a reprodukci zvířat. Pozitivně
ovlivňují vývoj kůže, paznehtů, kopyt,
spárků, peří, paroží a srsti. V neposlední řadě zchutňují krmnou dávku
a podílí se na zajištění maximálního
příjmu krmiva. Jsou vhodné především pro vysokoužitková zvířata, mláďata a zvířata v rekonvalescenci.
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Bachorová mikroflóra
Vhodným doplňkem na podporu rozvoje bachorové mikroflóry se může
kromě vedlejších produktů zařadit
i doplňkové krmivo, zdroj nebílkovinného dusíku s obdukovanou močovinou NUTRIBOS. Obsahuje mikrokapslovanou ureu obalenou tukovým
potahem. Pomalým uvolňováním je
zajištěn dusík bakteriím v bachoru
i mezi krmením. Dochází k lepšímu
trávení a maximální využitelnosti živin, čímž napomáhá vyšší produkci
mléka s větší koncentrací proteinů
a tuků v něm.

Laktogenní účinky

V současné době nabývá využití vedlejších produktů stále většího významu. Potvrzuje se, že se jedná
o plnohodnotná krmiva, která splňují
náročné podmínky nařízení EU (non
GMO) a cenově předčí dražší dovozové produkty (např. sójové šroty).
Jako ryze českou firmu nás zajímá
také to, že využíváním těchto surovin napomáháme k podpoře domácí
produkce, protože se jedná o krmiva
pocházejí především z tuzemského
zemědělsko-potravinářského komplexu.

Vysoký obsah proteinu
Vysoká stravitelnost živin
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