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Każdy z nas wie że, największym 
kosztem w hodowli zwierząt jest ży-
wienie. Według różnych kalkulacji 
stanowi ono 40-70% wszystkich po-
noszonych nakładów. Dlatego stara-
my się, aby pasze były zbilansowa-
ne oraz w pełni zaspokajały potrze-
by bytowe i produkcyjne zwierząt. 
Co więcej, nieustannie poszukuje-
my nowych surowców, za pomocą 
których będziemy mogli jeszcze 
bardziej efektywniej wykorzystać 
ich potencjał. Mimo to panuje czę-
sto niesłusznie przekonanie o wyż-
szości jednych surowców kosztem 
innych. Przykładem może być ne-
gatywny stosunek hodowców do 
poekstrakcyjnej śruty rzepakowej. 
Przez lata mówiono nam o jej złym 
wpływie na zdrowie i wydajność 
prawie wszystkich zwierząt gospo-
darskich. Tam gdzie było to możliwe 
zastępowano ją poekstrakcyjną śru-
tą sojową. Czy postępowanie takie 
jest dzisiaj uzasadnione? Dawniej 

nie polecano jej ponieważ posiada-
ła szereg związków antyżywienio-
wych: kwasy erukowe, glukozyno-
lany oraz wysoki poziom włókna. 
Dzisiaj jest inaczej. Jedynym ogra-
niczeniem żywieniowym jest wspo-
mniane włókno, którego nadmiar 
ogranicza strawność pozostałych 
składników pokarmowych. Czy ist-
nieje zatem jakaś technologia za po-
mocą której można poradzić sobie 
i z tym ograniczeniem?

Jednym z rozwiązań jest ekstru-
zja. Dzięki niej wspomniana poeks-
trakcyjna śruta rzepakowa poddana 
temu procesowi może być stosowa-
na w żywieniu większości zwierząt. 
Aby jednak ją bezpiecznie stosować 
proces obróbki musi być ściśle kon-
trolowany i musi być zachowywany 
odpowiedni reżim technologiczny. 
Ważne jest aby produkt finalny cha-
rakteryzował się wysoką strawno-
ścią, ochroną białka w żwaczu oraz, 

żeby pozbawiony był związków an-
tyżywieniowych. Żeby uchronić się 
przed produktami, określanymi czę-
sto mianem ekstrudowanych, a nie 
mających z tym procesem nic wspól-
nego Wytwórnia Pasz Lira wprowa-
dziła wspomniany surowiec pod na-
zwą własną Golden Protein. Liczne 
badania i obserwacje terenowe po-
kazały celowość jego stosowania, 
praktycznie dla wszystkich gatun-
ków i grup technologicznych zwie-
rząt gospodarskich. Wspomniane 
włókno (będące w surowcu wyjścio-
wym poważnym problemem) po ob-
róbce nie ma już tak negatywnego 
znaczenia. Co więcej, przez zmianę 
struktury i wzrost strawności popra-
wia się jego jakość. Szczególnie za-
uważalne jest to u trzody chlewnej 
i drobiu gdzie działa prebiotycznie. 
Obserwujemy poprawę motoryki 
jelit oraz tzw. efekt suchej ściółki. 
Analizując skład aminokwasowy 
Golden Protein zauważymy znacz-

nie większy udział aminokwasów 
siarkowych, zwłaszcza metioniny, 
w porównaniu do poekstrakcyjnej 
śruty sojowej. Jest to szczególnie 
istotne dla przeżuwaczy, gdzie jak 
wiadomo, jest ona pierwszym ami-
nokwasem limitującym. Wspomnia-
ny efekt by-pass umożliwia wpro-
wadzenie Golden Protein do dawki 
kosztem poekstrakcyjnej śruty so-
jowej, bez negatywnego wpływu na 
wydajność mleczną. Rewelacyjna 
strawność oraz wysoka smakowi-
tość umożliwia zastępowanie dro-
giej poekstrakcyjnej śruty sojowej 
wspomnianym produktem w żywie-
niu świń oraz drobiu. Mając na uwa-
dze ciągle zwiększające się koszty 
produkcji warto zastanowić się nad 
nowymi i, jak się okazuje, zdecydo-
wanie tańszymi rozwiązaniami ży-
wieniowymi. Jednych z nich bez wąt-
pienia jest Golden Protein.
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