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Młóto w praktyce
W numerze 12/2011 „HiChB” w artykule o młócie browarnianym podano na podstawie danych literatury, że maksymalna dawka młóta dla krów wynosi 20 kg.
Praktyka często takie dane weryfikuje. To stanowczo za duża dawka.
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 Młóto browarniane to pasza mlekopędna, która jest doskonałym
źródłem białka jelitowego.
 Jest to pasza poprawiająca smakowitość całej dawki.
 Młóto trudno zakisza się, ale
przy spełnieniu pewnych wymogów ta metoda konserwacji jest
opłacalna.
 Nie należy stosować młóta w dawce dla krów zasuszonych.
 Maksymalna dawka młóta dla krów
dojnych wynosi 6-8 kg na sztukę.
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Według systemu wartościowania pasz INRA
kilogram świeżego młóta browarnianego ma
w żywieniu krów mlecznych wartość 0,19 JPM
(JPM - jednostka produkcji mleka). Białko młóta
tylko w około 45 proc. rozkłada się w żwaczu,
co jest bardzo korzystne. Rzeczywista strawność
w jelicie cienkim białka młóta nie ulegającego rozkładowi w żwaczu jest wysoka i wynosi
około 85 proc. Produkt ten nie zwiększa zatem
koncentracji azotu amoniakalnego w żwaczu
(nie wpływa znacząco na poziom mocznika
w mleku). W przełożeniu na praktykę: młóto
nie zawiera białka tzw. żwaczowego, dlatego
nie jest odpowiednią paszą do "podniesienia
mocznika w mleku". Jeżeli analiza mleka pokaże niski poziom mocznika, co świadczy o niedoborach białka żwaczowego w dawce, lepsze
efekty uzyska się przez dodanie śruty rzepakowej lub makuchu rzepakowego.
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