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Młóto na dłużej
W artykule dotyczącym młóta browarnianego („HiChB” nr 2/2012) przedstawiono
wartość pokarmową tej paszy oraz jej praktyczne wykorzystanie w żywieniu bydła.
Wielu hodowców przekonało się, że po zastosowaniu młóta „było więcej mleka
w zbiorniku”. Mimo tego pasza ta nie cieszy się popularnością dorównującą jej
wartości.
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▪

Warto wiedzieć

▪

W literaturze spotyka się różne informacje dotyczące
zaszeregowania młóta do określonego rodzaju paszy.
Część autorów zalicza młóto do pasz objętościowych,
ponieważ ma pewne cechy pasz objętościowych. Normy INRA klasyfikują młóto jako paszę treściwą: brak
określonych jednostek wypełnieniowych, znikoma
ilość włókna, pochodna paszy treściwej. Dla przeciętnego hodowcy nie ma to większego znaczenia pod
warunkiem, że będzie uwzględniał fakt, że przy wykorzystaniu wozu paszowego duża ilość młóta „psuje”
strukturę TMR, zwłaszcza przy wilgotnej, krótko pociętej kiszonce z traw.
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