Téma: Produkce mléka

Různé varianty skladování
a krmení pivovarského mláta
Společnost Mráz Agro CZ je již dostatečně známá ve využití vedlejších produktů potravinářské výroby jako krmiv pro
hospodářská zvířata, a proto bychom se s vámi rádi podělili o další zkušenosti z praxe. Pivovarské mláto úspěšně krmí
zemědělské podniky v Čechách i na Moravě, a to jak v podobě čerstvé, tak silážované, anebo sušené. Jaké s ním mají
konkrétní zkušenosti, jsme se zeptali hlavního zootechnika a zároveň místopředsedy ZD Křižanovsko, Křižanov (okres
Žďár nad Sázavou) Jiřího Jurka. Společnost chová 370 kusů dojnic holštýnského plemene.
Jak dlouho krmíte mláto?
Mláto krmíme už šestým rokem. Nejdříve jsme mláto skladovali volně ložené,
ale občas se vyskytly problémy s kazivostí, proto jsme v loňském roce přešli na
mláto v autovaku a od té doby je skladování bezproblémové. Návoz čerstvého mláta do vaku máme každý týden,
druhým rokem navíc děláme i siláž.

Silážování mláta do vaku pomocí
vakovače

ZD Křižanovsko chová 370 dojnic
holštýnského plemene

Volně ložené pivovarské mláto
připravené k silážování
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Silážování mláta

Proč máte mláto zařazené v krmné dávce?
Mláto máme zařazeno do krmné
dávky pro zchutnění krmné dávky.
Následné zvýšení příjmu objemného
krmiva vede k navýšení užitkovosti
asi o 1,5 l mléka ks/den.

Na významu nabývá silážování mláta
především pro dlouhodobé uchování
na zimní měsíce, kdy je tohoto krmiva
podstatně méně. Mezi výhody 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 nyní už převažují siláže mláta do vaku. V současné
době je již i řada podniků, které

A jak je vaše krmná dávka sestavená?
Obsahuje 21 kg kukuřičné siláže,
8 kg vojtěškové senáže, 8 kg směsi (jádro), 6,5 kg mláta, 6 kg travní senáže,
3 kg cukrovarských řízků, 2 kg kukuřičných vloček a 0,4 kg slámy.
Z jakého důvodu jste se rozhodli
pivovarské mláto silážovat, když
krmíte mlátem čerstvým?
Především z důvodu rizika výpadku dodávky mláta v období menší
produkce pivovarů. Ze zkušenosti
víme, že jakmile k výpadku mláta
v krmné dávce dojde, po 2–3 dnech
se to projeví na dojivosti. Tomu se
chceme vyhnout, proto jsme vloni
zkusili udělat poprvé siláž a letos
v tom pokračujeme. Určitě se nám
to vyplatí.

Čerstvé
Silážované
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Jaké množství mláta silážujete
a pro jaký systém silážování jste
se rozhodli?
Poslední týden v dubnu jsme zasilážovali 175 t a v následujícím týdnu
dalších 175 t. Silážujeme s přídavkem
konzervantu do vaku o průměru 3 m.

upřednostňují zkrmování silážovaného mláta po celý rok. Výhodu vidí
především v tom, že krmná dávka je
po celou dobu víceméně stálá a nedochází k výkyvům. Silážované mláto
je k dispozici ve stabilní kvalitě, která
je zajištěna i použitím konzervačních
prostředků.
Odborní zástupci společnosti Mráz
Agro CZ jsou schopni nejen pomoci
s výběrem vhodného místa pro siláž,
ale i zajistit potřebné stroje a prostředky pro její uskutečnění.
Tým Mráz Agro CZ
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V jakém období budete silážované mláto využívat?
Během zimního období, kdy může
dojít k zmiňovanému výpadku mláta.
Krmili jsme ho od prosince do února,
takže jsme se možným problémům
úspěšně vyhnuli.
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