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  REKLAMA

O
becnie hodowla zwierząt 
różni się od tej, która by-
ła jeszcze kilkadziesiąt 
lat temu – uważa dr Ar-
kadiusz Michalak, głów-
ny technolog w Firmie 

„Lira” Krzywiń. – Układając dawki po-
karmowe, hodowcy oczekują, aby były 
zbilansowane, składały się z najlep-
szych surowców oraz gwarantowały 
jak najtańszą produkcję. Produktem, 
który spełnia te wszystkie kryteria, 
jest komponent do pasz Golden Pro-
tein, wytwarzany przez naszą mieszal-
nię, na bazie poekstrakcyjnej śruty 
rzepakowej.

Część rolników przez lata obawiała 
się stosować w żywieniu śrutę rzepa-
kową. Występują w niej bowiem związ-
ki antyżywieniowe. Ponadto zawiera 
ona wysoką zawartość włókna, które 

podawane w nadmiarze ogranicza 
strawność pozostałych komponentów. 
Zdaniem dr Arkadiusza Michalaka, 
współczesna nauka i technologia 
poradziły sobie z tymi problemami.

– Wieloletnia praca hodowlana 
prowadzona w nasiennictwie spo-
wodowała, że aktualnie stosowane 
odmiany rzepaku są bezpieczne dla 
ludzi i zwierząt – tłumaczy dr Arka-
diusz Michalak. – Natomiast dzięki 
nowoczesnej technologii potrafi-
my dziś uszlachetnić poekstrak-
cyjne śruty rzepakowe w taki spo-
sób, aby były cennym narzędziem 
żywieniowym.

Metodą, służącą do uszlachetnia-
nia śruty rzepakowej, jest ekstruzja 
polegająca na obróbce hydro-baro-

-termicznej. Krzywińska Wytwórnia 
Pasz „Lira” jest krajowym liderem 

w jej stosowaniu. Dzięki wysokiemu 
ciśnieniu panującemu w ekstrude-
rze następuje rozerwanie ścian 
komórkowych, co przyczynia się 
do zwiększenia strawności produk-
tu. Jest to istotne przede wszyst-
kim w przypadku zwierząt mono-
gastrycznych. W wyniku obróbki 
w ekstruderze zawarte w śrucie 
rzepakowej włókno zmienia swoją 
strukturę i staje się przyjazne dla 
zwierząt. Tak przetworzone zda-
niem specjalistów przyjmuje postać 
prebiotyczną i usprawnia pracę prze-
wodu pokarmowego. Poprawia po-
nadto perystaltykę i motorykę jelit. 
Można ją stosować także w przypad-
ku młodych zwierząt.

– Mieszalnia pasz „Lira” wytwarza 
produkt Golden Protein będący skład-
nikiem wielu gotowych rozwiązań 

żywieniowych – tłumaczy dr Arka-
diusz Michalak. – Jest to komponent 
paszowy charakteryzujący się wysoką 
smakowitością, bardzo dobrą straw-
nością oraz znaczną ochroną białka 
w żwaczu, co jest istotne w przypadku 
przeżuwaczy. Stosując Golden Protein 
hodowcy dostarczają zwierzętom wię-
cej metioniny niż przy zastosowaniu 
śruty sojowej. Dodatkowo pozwala 
na zastosowanie go w dawce pokar-
mowej w większej ilości kosztem soi, 
zmniejszając tym samym koszt żywie-
nia. Można go stosować w hodowli 
nie tylko przeżuwaczy, ale też trzody 
chlewnej.

Golden Protein to komponent, 
występujący w wielu produktach 
Wytwórni Pasz Lira. Jest obecny 
prawie we wszystkich skierowanych 
dla bydła. Występuje m.in. w nowym 

produkcie krzywińskiej mieszalni – 
linii pasz dla bydła opasowego „By-
sio”. Łączy w nim białkowe surowce 
ekstrudowane, niezbędne kompleksy 
witaminowo-mineralne i wzbogaco-
ną formułę antystresową. Pozwala 
to uzyskać maksymalne przyrosty 
masa ciała w połączeniu ze spokoj-
nymi zwierzętami. Golden Protein 
może być także dodatkiem pasz dla 
zwierząt, które we własnym zakresie 
wytwarzają rolnicy.

– Istotne jest też, że Golden Protein 
produkowany jest na bazie krajowej, 
niemodyfikowanej genetycznie śru-
ty rzepakowej, co obniża koszty ży-
wienia zwierząt – dodaje Arkadiusz 
Michalak. – Poddana obróbce śruta 
zwiększa strawność i gwarantuje bez-
pieczeństwo jej stosowania.

 Gerwazy Konopczyński

Cudze chwalicie, swego nie znacie  
– produkty nowej generacji 
z wykorzystaniem rodzimych surowców


