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Jak správně 
silážovat kukuřici
Průvodce správným silážováním kukuřice: 
jak vyrobit co nejhodnotnější siláž



Plánování

Vysoký obsah energie a škrobu v kukuřici znamená velkou variabilitu 
výsledné siláže. Ale kukuřičná siláž je take nejrizikovější pící z hle-
diska zachování kvality a živin.

Metody používané k minimalizaci aerobního znehodnocení (zahřívání, 
plísně) u kukuřičné siláže

Dva hlavní soupeři klepou na dveře: 
(1) aerobní znehodnocení (zahřívání) 
způsobené kvasinkami a plísněmi 
za přítomnosti vzduchu; a (2) riziko 
kvašení, zejména při použití vlhčí 
hmoty -stačí  jeden chybný krok, aby 
se významně snížila kvalita  krmiva 
nebo množství sušiny (DM) v jámě.

Výsledky dvouletých průzkumů 
na mléčných farmách ve Velké Britá-
nii skutečně naznačují, že existuje ob-
rovský prostor pro zlepšení způsobu 
výroby kukuřičné siláže.

Například, zatímco dobré udusání  
a  uzavření jámy byly nejčastější 

Používání techniky k odebírání hmoty, která udržuje jednolitou stěnu

???

Rychlé odebírání přední stěny

Dobré utěsnění

Dobré dusání

Plnění v tenkých vrstvách

Rychlé plnění

Úzké jámy

Procento respondentů

Source: Ecosyl survey of UK dairy farmers growing forage maize, 2017

metody používané proti aerobnímu 
znehodnocení – podle průzkumu 
z roku 2017 to uvádělo 60 až 70% 
respondentů, stále zůstává velká část 
producentů, kteří se těmito zásadami 
neřídí.

Při plánování sklizně kukuřice se ujis-
těte, že dobrá konzervace píce je pro 
vás prioritou a pokud sklizeň bude 
provádět služba, tak bude pro vás 
dostupná v potřebný čas a bude mít 
k dispozici daný konzervant. Pokud 
používáte moderní stálezelené odrů-
dy, ty nesmí před sklizní uschnout.



Sklizeň

Sklizeň v optimální sušině Optimální výška sečení a délka 
řezanky

Sklizeň kukuřice, jejíž celá rostlina 
neobsahuje optimální sušinu může 
vést ke snížení kvality siláže. Ne-
nechávejte kukuřici seschnout před 
sklizní, jak to mnoho zemědělců dělá. 
Sklízejte podle správné sušiny - na-
příklad, když má celá rostlina kolem 
30–33% sušiny. Pokud je hmota příliš 
suchá, ztěžuje to dusání.

Abychom mohli určit obsah sušiny 
na poli, pomůže nám korelace zralos-
to klasu a zrna s celkovým obsahem 
sušiny v rostlině.

1. Nasbírejte alespoň pět klasů 
a odstraňte vnější listy. Nehtem se 
snažte rozmáčknout zrna v horní 
části klasu. Textura zrna by měla 
být jemná, sýrovitá. Zrna ve střed-
ní a spodní části klasu by měla 
tlaku odolat.

2. Rozlomte klas v polovině a sleduj-
te linii kde část mléčně zbarvené-
ho cukru přechází do žluté pevné 
části. Jedna třetina až polovina 
zrna by měla být žlutá.

Tento hrubý odhad optimální sušiny by 
měl být potvrzen laboratorním testem.

Kromě sklizně při optimální sušině, 
bychom měli dodržet I správnou 
délku strniště. Spodní část stonku 
má malou živinovou hodnotu. Většinu 
energie a sušiny obsahuje zrno v kla-
su. Přizpůsobte tedy výšku sečení 
podle obsahu sušiny a energie, kterou 
chcete dosáhnout. Každopádně, strni-
ště by mělo mít výšku alespoň 15 cm, 
abychom se vyhnuli kontaminaci 
půdou. Spodní část stonku take ob-
sahuje vysoké množství fusarií, proto 
dodržení minimální výšky strniště je 
nezbytné, abychom se vyhnuli myko-
toxinům.

Kratší délka řezanky umožňuje snaž-
ší dusání hmoty, ale také si musíme 
uvědomit, že délka řezanky má přímý 
vliv na trávení v bachoru. Dbáme 
na správné seřízení řezacího ústrojí, 
aby řezanka byla také podélně naru-
šena. 

Délka řezanky by měla být od 1,5 
do 2 cm. Větší délka znamená horší 
dusání, do hmoty se dostane více 
vzduchu a riskujeme aerobní znehod-
nocení siláže. U sklízecích řezaček vy-
bavených rýhovanými válci na 2–3 cm. 
U řezanky je třeba sledovat i stupeň 
podélného narušení stonků a zrna 
(metoda CSPS).



Odhad. % sušiny 
v celé rostlině

Vzhled 
klasu/zrna

Odhadovaný čas 
do sklizněMnožství škrobuPopis zrna

Zralost klasu

Méně než 18%

18-25%

25-28%

Odhad. 30%

Více než 35%

1 měsíc+

2-3 týdny

7-10 dní

Optimální sklizeň

Combine

Žádný škrob

Viditelný škrob 
v zrnu

Dobře viditelný 
škrob-linie škrobu

Malé kapičky 
vody lze 

pozorovat při 
zmáčknutí zrna

Moučný škrob

Světlé (čiré)
zrno

Mléčná zralost

Jemná těstovitá

Pevná těstovitá

Tvrdé, zralé
zrno



 (Lactobacillus plan-
tarum MTD/1) které 
pomáhají překonat vy-
soké obsahy škodlivých 
bakterií (vyskytujících se 
na úponech listů, na po-
škozených či mrtvých 
listech). Bylo prokázáno, 
že pokud podpoříme fer-
mentaci siláže zvýší se 
I užitkovost zvířat, proto 
každá siláž by měla být ošetřena 
správným aditivem.

Pokud se obáváme zahřívání siláže, 
použijeme produkt, který kromě 
MTD/1 obsahuje ještě druhou bak-
terii, Lactobacillus buchneri PJB/1 
(přípravek Ecocool), nebo použijeme 
chemický konzervant, který nám po-
může udržet optimální teplotu v jámě 
déle. 

Ošetření

Kukuřičná siláž může být náchylná ke ztrátám neefektivní fermen-
tací.  Pokud kukuřici sklízíme v doporučené sušině, mohou být tyto 
těžko rozpoznatelné ztráty cca 8% . Nicméně, v některých případech 
mohou být tyto ztráty vyšší.

Je zřejmé, že k velkým ztrátám do-
chází při zahřívání siláže. Tyto ztráty 
vznikají, když přirozeně se vyskytující 
kvasinky na plodině přežijí fermen-
tační proces a zahájí process aerobní 
fermentace při kterém se siláž začíná 
zahřívat. Toto se děje většinou po ote-
vření silážní jámy. Kvalita siláže se 
pak hůře udržuje a prostředí v siláži 
umožňuje růstu plísní, které mohou 
prostřednictvím mykotoxinů negativ-
ně ovlivnit kvalitu krmné dávky.

Zelenější kukuřice s vyšším obsahem 
vlhkosti bude potřebovat pomoc 
s fermentací. To znamená, dokonce 
I když je sklizeň provedena v optimál-
ní sušině a báze rostliny už začíná 
schnout, tak se stejně  na rostlině 
budou vyskytovat plísně a kvasinky, 
které se pak mohou dostat do jámy. 

Výběr správného aditiva.

Jakmile přijde čas na výběr silážní-
ho aditiva, je třeba se zaměřit na dvě 
oblasti : fermentace a aerobní zne-
hodnocení (zahřívání) Ošetření siláže 
za účelem zlepšení fermentace je 
jistě přínosné, pokud použijeme velmi 
výkonné bakterie v přípravku Ecosyl,

 



Výhody velmi nízkého 
množství aplikace (ULV) 

Některá silážní aditiva lze ap-
likovat ve velmi malém množ-
ství vody – dokonce již při 20 
ml/tunu píce.

Při srovnání s tradičním aditi-
vem s větším množstvím vody, 
ULV nabízí vice benefitů, jak 
pro dodavatele přípravku, tak 
pro farmáře, jehož siláž má 
být ošetřena:

-  Méně času stráveného 
transportem vody – vice 
času např. Pro dusání hmoty 
v jámě. 

-  Méně míchání a zastávek 
na poli kvůli plnění – úspora 
času 

- Více sklizené plochy za den 
- větší šance, že sklidíme 
plodinu v optimální kondici 
za optimálního počasí. 

Pokud chcete použít metodu 
ULV, nejprve ověřte, jestli vámi 
zvolené aditivum je pro tuto 
aplikaci vhodné.. Přípravek 
Ecocool lze pro tuto ultraníz-
kou aplikaci použít.  

Některé příklady benefitů bakterie 
Lactobacillus plantarum MTD/1, která 
zajišťuje rychlejší, efektivnější fer-
mentaci:

•	 Produkce	lépe	využitelných	dostup-
ných cukrů

•	 Zachování	vice	dusíku	jako	pravého	
proteinu

•	 Omezení	ztrát	sušiny	fermentací

•	Minimalizace	nežádoucí	mikrobiální	
aktivity 

•	 Vyšší	produktivita	zvířat

Některé příklady benefitů bakterie 
Lactobacillus buchneri PJB/1, která in-
hibuje aktivitu kvasinek a plísní, které 
mohou způsobovat aerobní ztráty:  

•	Menší	zahřívání
•	 Nižší	ztráty	sušiny
•	Méně	fyzického	odpadu
•	 Více	zkrmitelné	energie
•	 Omezení	výskytu	 

mykotoxinů

Příkladem aditiva 
obsahujícího obě 
tyto prospěšné 
bakterie je

Ecocool.



 Jáma musí být naplněna a uzavřena 
do dvou dnů od sečení, aby se za-
hájil co nejdříve fermentační proces 
a minimalizoval se co nejvíce přístup 
vzduchu. 

Dusání

Píce by se měla v jámě plnit maxi-
málně po 15 cm vrstvách, dusání je 
tak dostatečně efektivní. 

Dusání musí být kontinuální, aby se 
vyvíjel co nejvyšší tlak a zároveň je 
potřeba dodržet návaznost navážení 
nové hmoty a okamžitého dusání, což 
je nezbytné pro vytěsnění vzduchu ze 
silážovené hmoty.

V ideálním případě by bylo vypočítat 
hmotnost dusací techniky potřebné 
k dosažení optimální objemové hmot-
nosti čerstvé kukuřičné hmoty, která 
je cca 750 kg / kubický metr. Pro pří-
klad, nestačili by ani dva 14-ti tunové 
traktory, které by kontinuálně praco-
vali při běžné rychlosti při sklizni 120 
tun za hodinu. 

Stěny a povrch jámy jsou náchylná 
místa  k aerobnímu znehodnocení, 
proto po naplnění jámy aplikujte 
do horní vrstvy hmoty a ramen jámy  
kyselinu propionovou nebo sorban 
draselný/benzoan sodný.

Plnění jámy

Příprava 

Silážní jámy musí být před plněním  
čisté. 

Stěny jámy pokryjeme polyethyleno-
vou folií s dostatečným přesahem, 
aby mohl být dobře zakryt I povrch 
jámy. Pečlivá příprava a instalace 
folie je nezbytná pro zabránění vniku 
kyslíku do jámy, což by umožnilo růst 
kvasinek a tím aerobní znehodnocení 
(zahřívání). Je důležité tyto kroky 
dodržet během celého procesu plnění 
jámy, abychom se vyvarovali pozděj-
ších problémů.

Udržujte čisté I okolí jámy, odstra-
ňujte hlínu, která by se mohla dostat 
do jámy díky pohybující se technice. 
Půda je bohatým zdrojem nežádou-
cích mikroorganismů, které v siláži 
nechceme.



Zakrytí 

Pečlivě zvažte jakou použijete kyslí-
kovou bariéru.  Doporučuje se použít 
dvě polyethylenové folie o tloušťce 
500, pokud chcete využít nepoškoze-
nou folii z minulého roku, dejte ji jako 
druhou vrstvu. Novou folii aplikujte 
přímo na silážovanou hmotu.  Po-
případě lze použít pouze jednu folii 
o tloušťce 1000.  

Na jámu zakrytou plastovými foliemi 
položte ještě tkanou plachtu a dobře 
zatižte. Použijte rohože, pytle s ka-
mením, pneumatiky či silážní balíky. 
Čím větší bude plocha a hmotnost 
zatížení tím lépe. Tento poslední krok 
nepodceňujte, předejdete tak mnoha 
problémům s výslednou kvalitou silá-
že.  Nakonec je dobré položit síť proti 
ptactvu, aby nerozklovali folie a také 
zvážit použití návnad na hlodavce.



Nenechávejte folii či plachtu viset 
přes čelo jámy, mohlo by se tak vy-
tvořit mikroklima pro růst plísní. Buď 
folii odřízněte nebo přehněte přes 
okraj jámy.  Také uklízejte siláž, která 
zůstane ležet na zemi při odebírání, 
mohla by také být zdrojem plísní 
a kontaminovat jámu. 

TMR

Pokud se siláž krmí jako součást 
směsné krmné dávky, můžeme tak 
využít aditiva konzervujícího siláž 
jako složku inhibující kvasinky a plís-
ně. Ošetřená siláž nám tedy pomáhá 
udržet kvalitu TMR.

Krmení

Odebírání siláže 

Jakmile jednou jámu otevřeme, 
nevyhneme se expozici vzduchu. Mů-
žeme ale omezit znehodnocení siláže 
šetrným odebíráním hmoty pomocí 
řezačky či drapáku, ale tak aby stěna 
byla rovná a celistvá. Využijeme ra-
ději úzké jámy, pokud je jáma příliš 
široká, raději ji rozdělíme. 

Siláži je potřeba dát čas aby se konsolidovala a plně stabilizovala, 
proto jámu otevřete nejdříve po 3 týdnech. 



Co je to aerobní 
znehodnocení?



Po zahájení aktivity kvasinek se 
připojí plísně. Ty jsou schopné využít 
širší spektrum látek a siláž se kazí 
o to rychleji. Taková siláž má velmi 
sníženou chutnost.

Co znamená aerobní
znehodnocení?

Aerobní znehodnocení je iniciováno 
zejména kvasinkami, které k růstu 
využívají různé substance, hlavně 
zbytkové cukry a kyselinu mléčnou. 

V případě, že se k siláži dostane kyslík, zahájí se nežádoucí  procesy, 
siláž se začne zahřívat a dochází ke ztrátám sušiny. Tento stav je 
znám pod pojmem aerobní znehodnocení. 

Příklad aerobně znehodnocené siláže 



Za přístupu kyslíku kvasinky štěpí cukry a kyselinu mléčnou, tím se 
zvyšuje pH v siláži a umožní se tak růst plísní.

Růst kvasinek a plísní generuje teplo a CO
2
, c o ž  vede   k vysokým 

ztrátám sušiny, snižuje chutnost a nutriční hodnotu a take zvyšuje 
riziko mykotoxinů. 

Aerobní znehodnocení – proces

Siláž

Zahřívání 
siláže

Cukry & 
Kyselina mléčná

CO2 + teplo

Kyslík + kvasinky 
&plísně

SUŠINA

Ztráty sušiny

Aerobní znehodnocení: proces

Důsledky



Co nejvíce ovlivňuje aerobní 
znehodnocení ?

@ Plnění jámy

@ Odebírání siláže

•	Kvasinky	a plísně	
vyskytující se při plnění 
jámy 

•	Některé	faktory	ovlivňující	
expozici vzduchu:

- Sušina plodiny

- Rychlost plnění

- Dusání

- Efektivita utěsnění

•	Množství		siláže	a technika	
odebírání 

•	Siláže	s vysokým	obsahem	
kvasinek při otevření jámy 

•	Siláže	s vysokým	obsahem	
cukrů 

•	Siláže	krmené	v teplém	
počasí 

•	Provzdušněné	siláže	jako	
součást TMR  



Inokulant Ecocool pomáhá 
vytvořit aerobní stabilitu 

Inhibuje znehodnocení 
siláže mikroorganismy 

Dobrý management jámy 

Péče o stěnu jámy 
a technika odebírání

Jak minimalizovat ztráty aerobním 
znehodnocením ? 

Krátká řezanka

Pomáhá usnadnit dusání 
a vytěsnění vzduchu 

Dobré utěsnění 
& Zatížení

Pro vytěsnění vzduchu        

Omezení aerobních ztrát od sklizně po krmení:



Co je  Ecocool?

Speciálně formulovaný pro řízení fermentace a kontrolu aerobního 
znehodnocení.

Poskytuje dva speciálně selektované 
a velmi účinné kmeny bakterií PJB/1 
a MTD/1

PJB/1 pro aerobní stabilitu: PJB/1 je 
unikátní kmen bakterie Lactobacillus 
buchneri

MTD/1 pro  fermentaci: MTD/1 je 
unikátní kmen bakterie Lactobacillus 
plantarum

Jak  Ecocool minimalizuje 
aerobní znehodnocení?

Ecocool obsahuje L. buchneri, která 
produkuje kyselinu octovou. 

Kyselina octová velmi účinně reduku-
je kvasinky a plísně. 

Snížení množství kvasinek omezuje 
zahřívání siláže a snižuje aerobní  
ztráty sušiny při expozici vzduchu. 

Snižuje riziko mykotoxinů. 



Ecocool – Účinek

Ecocool -
L. buchneri PJB/1

Kyselina octová 
stabilizuje siláž

Přírodní rostlinné cukry

Mléčná a octová kyselina



PJB/1 pro aerobní stabilitu

Kukuřice (37% sušiny)

•	 Ecocool	prokazatelně	snižuje	zahřívání	v porovnání	
s neošetřenou siláží

•	 ošetřená	přípravkem	
ECOCOOL byla 
během pokusu zcela 
stabilní*

Aerobní stabilita
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Kukuřice (37% sušiny)

Ecocool vs neošetřená siláž – pokus

•	 L. buchneri v přípravku 
Ecocool produkuje 
vice kyseliny octové 
ve srovnání s neošetřenou 
siláží

•	 Vyšší	obsah	kyseliny	
octové v siláži ošetřené 
přípravkem Ecocool 
výrazně redukuje množství 
kvasinek. 

Neošetřená siláž

%
su

%
su

Neošetřená siláž

Kyselina octová Kyselina octová



Jak lépe silážovat kukuřici
Volac nyní přichází s novými podněty 
k efektivnímu silážování kukuřice.

okud zasilážujeme 
100 tun kukuřičné 
hmoty, musíme počí-
tat pro krmení pouze 
se 1000 tunami siláže, 

říká Jackie Bradley, produktová 
manažerka společnosti Volac.

Většina ztrát siláže je  spotře-
bována nežádoucími mikroor-
ganismy a to na vaše náklady, 
říká Jackie.

Základním bodem jak snížit 
ztráty, je porozumět tomu co 
je způsobuje.

Jackie :“Úspěšnost silážování 
začíná rychlým okyselením 
prostředí v jámě prostřednic-
tvím fermentace. Toto kyselé 
prostředí „zakonzervuje“ píci.

Fermentace je přirozený pro-
ces, ale pokud se děje oprav-
du přirozeně, jsou přítomny 
„dobré“ i „zlé“ bakterie.

Špatné bakterie fermentují 
cukr sice na kyselinu mléč-
nou, kterou požadujeme, ale 

Cílem sklizně je dosažení 
optimální sušiny, výšky sečení 
a délky řezanky.

Optimální sušina
Ideální sušina pro sklizeň 
je 30 – 33% v celé rostlině. 
Pokud sklízíme příliš brzy, 
škrob v zrnu není ještě plně 
formován. Naopak, pokud 
sklízíme pozdě, bude se nám 

P
„Tyto ztráty jsou zapříčiněny 
neefektivní bakteriální fermen-
tací v jámě, ale zejména jsou 
to ztráty aerobním znehodno-
cením, které mají na svědomí 
kvasinky a plísně, přičemž tento 
proces je detekován zahříváním 
hmoty. Bohužel, ztráty mohou 
být daleko vyšší.

Samozřejmě,  farmáři by ne-
chtěli tyto typické ztráty v dob-

také na oxid uhličitý, který spo-
třebovává silážní hmotě energii.

Tyto bakterie rovněž produkují  
nežádoucí kyseliny, které do-
volují nežádoucím mikroorga-
nismům déle profitovat v siláži.

Pro srovnání, dobré, žádoucí 
bakterie jako je Lactobacillus 
Plantarum MTD/1 produkují 
pouze silnou kyselinu mléčnou, 
která rapidně inhibuje nežádou-
cí mikroorganismy. Nevytváří 
žádný oxid uhličitý, který by 
mohl způsobovat ztráty sušiny.

Nutno říci, že je to pouze „část 
skládačky“, protože kukuřice 
je také náchylná k aerobnímu 
znehodnocení (zahřívání), při-
čemž kvasinky, přeživší začátek 

hůře dusat hmota, nedojde 
k optimálnímu vytěsnění 
vzduchu a budeme riskovat 
zahřívání hmoty.

     K odhadnutí sušiny na-
sbírejte pět klasů. Palcem 
rozmáčkněte zrno na vrcholu 
klasu, mělo by mít texturu 
měkkého sýra. Potom rozlomte 
zrno v polovině. Pozorujte linii, 
která indikuje, kde se mléčně 
bílý cukr mění v nažloutlý pevný 
škrob. Potřebujeme 1/3 až ½ 
zrna s obsahem škrobu. Pro 

rém roce, natož ve špatném, či 
suchém, tak jak je to poslední 
dobou. Navíc v sázce není jen 
množství, ohrožená je i kvalita.“

Přestože ztráty nelze zcela 
eliminovat, lze je snížit. A právě 
o tom je  nový program Volac : 
Cut to Clamp.

Jackie :“Neexistuje jednoduchá 
a jediná odpověď, ale tento 

fermentace spotřebovávají kyselinu 
mléčnou za přístupu vzduchu, pro-
dukují oxid uhličitý a dochází tak 
ke ztrátám sušiny a zahřívání. Siláž 
se také stává méně chutnou a do-

jistotu použijte test obsahu sušiny 
pomocí mikrovlnné trouby.

     Pokud pěstujeme stálezelené 
variety kukuřic, zrna v klasu už 
mohou mít optimální obsah škro-
bu, i když rostlina je ještě zelená.

Optimální výška sečení
Pokuste se odolat pokušení 
mít o nějakou tunu siláže navíc 
a dodržte minimální délku sečení. 
Dolní část stonku má nízkou 
nutriční hodnotu a často se zde 
vyskytují spóry plísní a mohlo by 

Umístění silážních fólií podél stěn  
před plněním jámy je klíčové pro 
zamezení přístupu vzduchu.

nový program či průvodce 
má v pěti důležitých krocích  
farmářům pomoci : plánování, 
sklizeň, ošetření, zasilážování 
a krmení.

„Tento průvodce či rady jsou 
dostupné v tiskové formě, 
na webových stránkách 
a prostřednictvím našich kon-
zultantů.“

chází k produkci mykotoxinů.

Stejně důležité jako je dosažení 
dobré fermentace, je zastavit 
růst kvasinek, omezit jejich 
množství a zamezit přístupu 
vzduchu, který potřebují.

Plánování je jako položení 
základů. Znamená to pečlivě 
vyčistit jámu a okolí od loň-
ských plesnivých zbytků siláže, 
abychom se vyhnuli kontamina-
ci. Řádně položit polyetylenové 
folie i na stěny jámy pro co 
nejlepší bariéru proti vzduchu.

Pokud budeme využívat služeb 
či jinou firmu, je dalším úkolem 
v plánování řádné domluvení 
termínu sklizně, abychom vše 
stihli včas.

tak snadno dojít ke kontaminaci 
mykotoxiny.

Optimální délka řezanky
Stejně jako stanovení ideál-
ního data sečení je i délka 
řezanky o určité rovnováze. 
Kratší řezanka se bude lépe 
dusat a efektivněji vytěsníme 
vzduch, ale v bachoru by příliš 
krátké částice mohly znamenat 
problém. Doporučená délka 
řezanky je mezi 1,5 a 2 cm.

Plánování

Sklizeň



Jak lépe silážovat kukuřici

Během silážování  chceme do-
sáhnout co nejlepší fermentace 
a snažíme se zamezit přístupu 
vzduchu, který by povzbudil 
nežádoucí mikroorganismy.

 Jáma by se měla plnit maxi-
málně v 15 cm vrstvách, což 
umožňuje efektivní dusání. 
Stále můžeme vidět plnění 
do klínu, při kterém je obtížné 
udržet 15 cm vrstvu a dobře 
hmotu udusat.

Ověřte hmotnost vašich 
strojů, budete potřebovat při 
dusání vyvinout tlak alespoň 
750 kg/m krychlový čerstvé 
hmoty.

Pro odebírání siláže používejte 
blokovou řezačku, aby stěna 
zůstala rovná a čistá a co nejvíce 
se omezil přístup vzduchu do ote-
vřené jámy.

Nikdy nenechávejte vrchní folii 
viset přes okraj jámy, aby nedo-
cházelo v teplém počasí k ex-
trémnímu zahřívání siláže, riskovali 
byste rozvoj plísní. Raději odhrňte 
folii zpět nahoru, aby dešťová 
voda nestékala po odkryté stěně 
siláže. Pokud by voda zatékala 
do siláže, způsobila by měnící se 
obsah sušiny.

Kontrola mikrobiálních procesů 
v siláži, to je důvod, proč ji 
ošetřujeme.

Jsme zvyklí kontrolovat různé 
fáze, provádíme analýzy 
silážované hmoty, máme 
vybalancovanou krmnou dávku. 
Ale většinou se tolik nevěnujeme 
samotnému procesu konzervace.

Rozhodnutí, která učiníme při 
silážování ovlivní kvantitu i kvalitu 
siláže, základ celoroční krmné 
dávky našeho stáda.

Pro maximální kontrolu vybírejte 
silážní aditivum, které bude cílit 

Pro ilustraci, dva 14-ti tunové 
traktory, které by se nepřetr-
žitě pohybovaly, by nestačily 
k dosažení tohoto cíle při běž-
né rychlosti sklizně 120 t / h.

Jakmile je jáma naplněna 
a uzavřena, začíná na jejím 
vrcholu silážní proces.

Na zakrytí jámy použijte buď 
jednou polyetylenovou folii 
o tloušťce 1000, nebo dvě 
500 -folie. Folie pevně napně-
te a přeložte přes boční folie, 
aby utěsnění bylo co nejlepší.

Přes polyetylenové folie 
položte tkanou textilii proti 
poškození a pro zatížení 
použijte rohože, pytle se 
štěrkem, pneumatiky či balí-
ky. Nakonec můžete položit 
sítě proti ptactvu a návnady 
na hlodavce.

Veškerá siláž, která spadne při 
odebírání by měla být uklizena, 
abychom zabránili šíření plísní.

jak na perfektní fermentaci, tak 
na prevenci zahřívání.

Ecocool nabízí dva kmeny 
účinných bakterií, které efektivně  
zvládnou oba tyto úkoly. Během 
polních pokusů siláž ošetřená 
aditivem Ecocool nevykazovala 
žádné zahřívání po dobu 9 dnů, 
zatímco u neošetřené siláže se 
teplota zvýšila o 8 °C nad okolní 
teplotu po 55 hodinách po expo-
zici vzduchu.

V procesu krmení musí být za-
jištěna kvalita siláže a udržení její 
teploty po expozici vzduchu, čili 
po otevření jámy.

Používejte aditivum, které zefek-
tivní fermentaci a omezí zahřívání

odstraňte z jámy i z okolí 
zbytky staré siláže, abyste 
minimalizovali riziko 
kontaminace.

Dobrá siláž je základním kamenem mléčné farmy.

ošetření

krmení 

Silážování 

Pro více informací navštivte

agrobest.cz
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Produkce mléka a kukuřičná siláž

Očekáváte od vaší kukuřičné siláže více 
mléka ? Mikrobiální procesy v silážní 
jámě mají obrovský vliv na nutriční 
hodnotu siláže. Porozumět těmto 
procesům je proto klíčové.

čekáváte od vaší 
kukuřičné siláže 
více mléka ? Mi-
krobiální procesy 
v silážní jámě mají 

obrovský vliv na nutriční hod-
notu siláže. Porozumět těmto 
procesům je proto klíčové.

Představte si, jak přívěsy plné 
čerstvé kukuřičné řezanky 
vjíždí na váš dvůr. A dva až tři 
z každých deseti přívěsů, místo 
toho, aby vyklopili sladce vonící 
řezanku do jámy, vyloží svůj ná-
klad na hnojiště. Přitažlivé?

Podle Dr. Marka Leggetta, 
mikrobiologa jež se zabývá 
silážními procesy, je rozsah 
ztrát způsoben kombinací 
neefektivní fermentace a aerob-
ního znehodnocení (zahřívání). 
Oboje je způsobeno nežádou-
cími mikroorganismy, vysvětluje 
Dr.Leggett.

Do pěstování kukuřice se 
mnoho investuje, proto není 
žádný důvod plýtvat její nutriční 
hodnotou. 

Skryté ztráty
Existují skryté ztráty, které ne-
jsou detekovatelné, jako např. 
zahřívání či viditelné poškození, 
ale přitom mohou způsobovat 
vážné problémy.

Stejně tak nejde pouze o množ-
ství siláže. Krmná kvalita siláže 
se snižuje pokud zaplísnění sníží 
její chutnost a krávy ji odmítají, 
dodává Dr.Leggett. Co můžeme 
udělat?

Zaprvé, je důležité, porozumět 
mikrobiálním procesům, 
abychom je mohli kontrolovat 
a řídit.

Vysvětluje: Ztráty během 
fermentace, které se pohybují 
okolo 8 %, což odpovídá ztrátě 
cca jednoho přívěsu z deseti, 
jsou zapříčiněny nedostatečně 
efektivní primární fermentací. 
Tato primární fermentace je 
velmi důležitá, iniciuje proces 
„nakládání“ silážní hmoty, čili 
konzervaci.

Ztráty díky aerobnímu znehod-
nocení dosahují 20 %, a vznikají, 
pokud kvasinky a plísně, které 
se přirozeně vyskytují na rostli-
ně, přežijí v jámě a za přístupu 
vzduchu se množí. To vede 
k zahřívání, doslova se „pálí“ 
energie silážní hmoty. Pokud 
vidíme rozvoj plísní v silážní 
hmotě, ztráty budou pravděpo-
dobně ještě vyšší.

To nejlepší co můžeme udělat 
pro ochranu siláže je řešit oba 

Účinné bakterie L.Plantarum MTD/1

ztráty
sušiny

Méně účinné bakterie

Kys. mléčná + Kys. mléčná

Kys. mléčná + Kys. octová

tyto problémy formou preven-
tivních opatření.

Jak zlepšit fermentaci

Klíčovým krokem k úspěšnému 
silážování je rychlé snížení pH 
v silážované hmotě.

Tento proces fermentace řídí 
bakterie mléčného kvašení 
a je nezbytný pro inhibici 
nežádoucích bakterií. Nicméně, 
ne všechny bakterie mléčného 
kvašení jsou stejné.

Zatímco některé bakterie 
fermentují cukry čistě jen 
na žádoucí kyselinu mléčnou, 
jiné mohou fermentovat cukry 
na další látky. Například na oxid 
uhličitý, který je nežádoucí, 
jelikož uhlík v něm obsažený je 
přímou ztrátou sušiny.

Jakmile ztrácíme kontrolu nad 
bakteriemi vyskytujícími se 
přirozeně na rostlině během 

sklizně, můžeme podniknout 
kroky k lepší konzervaci (viz 
obr.vpravo). Zejména použitím 
vhodných bakterií, které budou 
dominovat fermentaci.

Použitím kvalitního aditiva 
nerozumíme pouze dodání pro-
spěšných bakterií, ale zejména 
využití jednoho kmene bakterie 
mléčného kvašení MTD/1, který 
je speciálně selektován na efek-
tivní produkci kyseliny mléčné.

Dosažením účinnější fermenta-
ce nejenže snížíme ztráty suši-
ny, ale také rychleji inhibujeme 
nežádoucí bakterie.

Řešení aerobního 
znehodnocení

Bohužel, bez ohledu na to, jak 
účinná je fermentace, nemů-
žeme inhibovat všechny nežá-
doucí mikroorganismy v silážní 
hmotě, vysvětluje Dr. Leggett. 
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Do pěstování kukuřice se 
mnoho investuje, proto 
není žádný důvod plýtvat 
její nutriční hodnotou, říká 
mikrobiolog Dr. mark leggett.

Farmáři nemají kontrolu 
nad počtem dobrých 
a špatných mikroorganismů 
na rostlině během sklizně.

Příklad účinné a méně účinné fermentace.



Produkce mléka a kukuřičná siláž

Je to proto, že kvasinky mohou 
přežít při nízkém pH a využívají 
kyselinu mléčnou, pokud je 
silážní hmota vystavena vzdu-
chu – aerobní znehodnocení.

Pokud kvasinky spotřebovávají 
kyselinu mléčnou, snižuje se 
obsah sušiny prostřednictvím 
oxidu uhličitého a uvolňuje se 
teplo. Ale také, protože kyse-
lina mléčná je využita, pH se 
opět zvyšuje.

Toho využívají plísně, jako 
Aspergillus a Penicillium 
ke svému růstu. Dalšími 
důsledky je snížení nutriční 
hodnoty siláže a její chutnosti. 
Zvyšuje se riziko výskytu my-
kotoxinů.

Tak jako u přirozeně se vysky-
tujících bakterií na rostlinách 
kukuřic mají farmáři velmi 
malou kontrolu nad počtem 
kvasinek při samotné sklizni. 

Žádné aditivum Ecocool

Počet kvasinek (jednotky kolonií na gram píce)

Po zasilážování 1.500.000 do 1.000

Po otevření jámy 440.000.000 do 1.000

Co je ale dosažitelné, je mož-
nost limitovat jejich růst.

     Základním pravidlem jsou 
osvědčené postupy při plnění 
jámy, dusání a utěsnění tak, 
abychom co nejúčinněji zabrá-
nili přístupu vzduchu.

Dalším krokem je samozřejmě 
aplikace aditiva, buď na che-
mické bázi, jako např. sorbát, 
nebo použití vhodných bakterií, 
např. Lactobacillus Buchneri, 
která produkuje kyselinu octo-
vou, jež inhibuje růst kvasinek.

• Kukuřici na siláž sklízejte při 
celkové sušině 30-33% - 
v této fázi obsahuje optimál-
ní obsah škrobu, vyhnete se 
přeschnutí, které by ztížilo 
dusání a vytěsnění vzduchu

• Nesekejte příliš nízko, báze 
rostliny obsahuje velké 
množství spórů plísní, které 
iniciují zahřívání, aerobní 
znehodnocení

• Délku řezanky udržte mezi 
1,5-2 cm pro snadné dusání 

• Použijte duální aditivum, 
které zlepšuje fermentaci 
a inhibuje růst kvasinek 
a plísní

• Píci navážejte v horizontál-
ních vrstvách o max. 15 cm 
pro snadné dusání

• Zajistěte dusání tak, aby 
byl vyvinut tlak min. 700 kg 
na metr krychlový čerstvé 
píce a důkladně zakryjte 
kvalitní folií a utěsněte.

HlAvní BoDY 
ÚSPĚšnÉHo 
Silážování

Aktivita kvasinek při otevření jámy Siláž po zpřístupnění vzduchu

Můžete použít duální aditivum 
Ecocool, jež obsahuje jak kmen 
bakterie Lactobacillus Buchneri 
PJB/1, tak Lactobacillus Plan-
tarum MTD/1, který je prověřen 
na absolutní dominaci během 
fermentace.

Ošetření siláže přípravkem 
Ecocool poskytuje jak omezení 
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Ecocool – ošetřená siláž je stabilní po více než 10 dnech od otevření jámy

Kontrola
Ecocool

růstu kvasinek, tak udržení 
nízké teploty siláže po jejím 
vybrání z jámy a její stabilitu 
po více než 10 dní.Ecocool – inhibice kvasinek

Ecocool – udržení teploty kukuřičné siláže (37% sušiny)

Ecocool – vliv na omezení růstu plísní v různých 
částech jámy

Pro více informací navštivte
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