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1. ÚVOD
Cílem konzervace objemných krmiv silážováním je prodloužení jejich 
trvanlivosti s co nejmenšími ztrátami hmoty i kvality. Každý způsob 
sklizně pícniny a jejího silážování nese určité ztráty, ať již sušiny a ener-
gie, tak i výživné, dietetické a hygienické kvality.

Od okamžiku oddělení rostliny od kořenů, až pod dobu, kdy se siláž 
dostane do zažívacího traktu zvířete, dochází ke ztrátám, převážně roz-
kladnými procesy organické hmoty. Ztráty organické hmoty jsou způso-
beny nejen její biochemickou přeměnou (hlavně provzdušněním a fer-
mentací bez přístupu vzduchu), ale také jejím fyzickým odstraněním 
(odrolem, úletem, mechanickým odstraněním nějaké části rostlin, chyb-
ným procesem úpravy, odtokem silážních tekutin, odstraněním zkažené 
siláže ze silážního žlabu, zbytky v krmném žlabu). Naším úkolem je ty 
ztráty minimalizovat.

Polní a sklizňové ztráty jsou způsobené aerací při zavadání (trav a le-
guminóz) a nedodržením technologické kázně při sklizni a odvozu ře-
zanky na místo skladování. Další ztráty vznikají při výrobě siláže, tj. při 
ukládání řezanky do silážních prostor, fermentací v silážních prostorách, 
případně odtokem silážních tekutin. Hodně lze ztratit i v procesu zkr-
mování hotové siláže hospodářským zvířatům, tj. aerobní degradací při 
jejím odběru ze silážních prostor, převozem a dávkováním do krmného 
žlabu, případně odstraňováním zkažené siláže či krmných zbytků.

Při výrobě siláže je nutné se vyhnout znehodnocování, které nastává 
namnožením nežádoucích mikroorganizmů a přimícháním nežádoucích 
látek (např. prachem). Mikroorganizmy, které způsobují kažení čerstvé, 
nebo již hotové konzervované píce, obvykle nejsou samy o sobě pro 
zvířata patogenní, mohou však nebezpečné látky (metabolity) sekun-
dárně produkovat. Vyrobit siláž s vysokým množstvím plísňových toxi-
nů, biogenních aminů, či nebezpečných bakterií je celkem jednoduché. 
Stačí, když se do siláže dostane vzduch nebo voda. V takovém případě 
pak většinou nepomůže ani použití vyvazovačů mykotoxinů, ani aplikace 
drahých silážních přípravků; tyto vícenáklady nepříznivou situaci mohou 
jen částečně zmírnit.
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Silážování se neobejde bez kompromisů. Volba správné strategie 
je často hledáním té nejlepší varianty mezi danými možnostmi. Ztrá-
ty vznikají špatným odhadem doby sklizně pícniny, zvolením špatného 
technologického postupu, použitím nevhodné mechanizace, nebo jejím 
neprofesionálním využíváním. Proces silážování je spojen s množstvím 
mechanických operací s hmotou, a ovlivňuje ho mnoho faktorů, které 
třeba nelze ovlivnit (počasí), ale lze je např. organizačně řešit.

Mezi faktory, které ovlivnit lze, patří volba plodiny (trávy, kukuřice, 
vojtěška, jetel), podmínky fermentace (kvalita hmoty, její sušina, do-
daná aditiva), vhodné strojní vybavení, správné technologické postu-
py a zvládnutý management sečení, zavadání, řezání, převozu, plnění, 
dusání, zakrytí a krmení. Správnost zvolené strategie se pozná podle 
změřených či odhadnutých ztrát, ale i podle výsledných hodnot bioche-
mických analýz reprezentativních vzorků siláže, a ve finále pak podle 
zbytků krmiva při krmení (to ukazuje, jak siláž zvířatům chutná), a podle 
užitkovosti a zdraví (to ukazuje, kolik bylo v siláži živin a jak byly zvířaty 
využity).

V úvodu je třeba vysvětlit, proč v dalším textu nebude rozlišována 
siláž a „senáž“. Odborná terminologie česká, ani zahraniční, totiž nezná 
slovo „senáž“, zná pouze slovo siláž. V praxi se slovo „senáž“ běžně po-
užívá pro druh siláže, vzniklé ze zavadlé píce. (Poznámka: slovo „senáž“ 
vzniklo špatným překladem slova „haylage“, což je označení pro fermen-
tované krmivo se sušinou větší než 50 %, ale není to seno).

V dalším textu jednotlivé ztráty, včetně způsobů jejich zjišťování 
a hodnocení, podrobněji představíme. Cílem knihy je nejen popsat, jak 
ztráty zjišťovat a hodnotit, ale především doporučit, jak jim předchá-
zet, zabránit jim, nebo je alespoň omezit.
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2. SILÁŽOVATELNOST
Silážovatelnost je schopnost rostlinné biomasy 
fermentovat, resp. biochemicky se měnit tak, 
aby bez přístupu vzduchu byla dlouhodobě 
skladovatelná. Je to schopnost fermentovat 
s nízkými ztrátami hmotnosti, kvality, výživ-
ných a dietetických vlastností. Čím efektivněji 
a rychleji proběhne počáteční fáze fermenta-
ce a vytvoří se dostatečné množství fermen-
tačních kyselin (hlavně kyseliny mléčné, čímž 
dojde k okyselení, resp. snížení pH), tím bývá 
siláž kvalitnější a stabilnější.

2. 1. Koeficient fermentace

Silážování je komplex interakcí různých bio-
chemických a mikrobiálních procesů, ovlivňo-
vaných velkým množstvím faktorů, které jsou 
navíc vzájemně provázané. Špatný výsledek 
silážování, způsobený nevhodným zpracová-
ním silážované pícniny, nízkým zhutněním, ne-
dostatečným uzavřením sila, kontaminací pů-
dou nebo hnojem, lidským nebo mechanickým 
selháním jakéhokoli druhu, se již většinou nedá 
vrátit. Dá se tomu ale příště vyhnout. Avšak i za 
předpokladu dobrých technik sklizně a silážo-
vání, nemusí fermentace proběhnout optimál-
ně. Může to být způsobeno nízkou silážova-
telností pícniny. Ta je dána podle Weissbacha 
(1996) pro každou pícninu (kromě vedlejších 
produktů potravinářského průmyslu) o sušině 
25 až 50 % následující rovnicí:

   FC = DM (%) + 8WSC / BC    

Kde FC = koeficient fermentace, DM = suši‑

na; WSC = ve vodě rozpustné sacharidy (water 
soluble corbohydrates); BC = pufrační kapacita 
(bufer capacity)

Rovnice se nevztahuje na plodiny s nízkým 
obsahem dusičnanů, jako jsou extenzivně 
obhospodařované trávy a nezralé celozrnné 
obiloviny, protože tyto plodiny jsou více ná-
chylné k fermentaci klostridií než plodiny se 
středním obsahem dusičnanů.

Když je FC větší než 45, mělo by se jednat 
o dobrou fermentaci, pokud je FC menší než 
35 lze předpokládat, že fermentace bude ob-
tížná. Obecně lze mezi obtížně silážovatelné 
pícniny zařadit například vojtěšku, snadno 
silážovatelný je například jednoletý jílek (při-
čemž v první seči má lepší FC než v druhé seči) 
a také kukuřice.

Podle tohoto vzorce Martinez ‑Fernandez 
a kol. (2013) modelovali vztahy mezi suši-
nou, WSC a BC s využitím analýz z 208 siláží 
plodin různého druhu, ale pro oblasti vlhkého 
a mírného pásma. Zjistili, že i tam tato rovni-
ce platí, i když jsou plodiny většinou sklízeny 
s nižší sušinou. K hodnocení pak přistoupili 
trochu jinak a definovali tzv. Kvantitativní in-
dex silážovatelnosti (EI; Ensilability Index), 
který údajně lépe vystihuje poměrně vysoké 
(P < 0,001) korelace mezi těmito třemi vlast-
nostmi (sušina x WSC = 0,72; sušina x BC = 
–0,66, WSC x BC = –0,79). Index EI je vlastně 
rozdílem mezi vysokou a nízkou silážovatelností.
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Pak je možné rozdělit pícniny se silážovatel-
ností:
• vysokou (EI> +28),
• středně vysokou 

(+9 <EI ≤ +28),
• střední (–28 <EI ≤ +9),
• středně nízkou (–47 ≤ EI ≤ –28),
• nízkou (EI < –47).

Podle tohoto rozdělení měla například ku-
kuřice vysokou silážovatelnost, v průměru se 
pohybovala mezi EI = 46 až 73, největší rozptyl 
měly monokultury jílku mnohokvětého EI = –81 
až +87. Tedy některé porosty jílku měly silážo-
vatelnost vysokou, jiné nízkou (pravděpodobně 
byla ovlivněna hnojením, protože BC hodno-
ty byly naměřeny v rozsahu 184 – 562 mmol 
NaOH/kg sušiny).

2. 2. Vhodná vodní aktivita

Dostupnost vody pro mikroorganizmy v rost-
linných buňkách je více než na sušině silážo-
vaného materiálu závislá na jeho vodní aktivitě 
(Aw). Je nepřímo úměrná osmotickému tlaku 
- čím vyšší je osmotický tlak, tím nižší je vod-
ní aktivita. Látky s nízkou vodní aktivitou jsou 
nevhodné pro růst mikroorganismů. Aw vody 
je 1. Vhodné podmínky pro množení jsou při 
vodní aktivitě 0,91 – 0,99 pro klostridie, při 
0,95 – 0,99 pro enterobakterie, při 0,91 – 
0,95 pro bakterie mléčného kvašení (BMK), při 
0,87 – 0,91 pro kvasinky, při 0,80 – 0,87 pro 
listerie, stafylokoky a plísně rodu Penicilium, při 
0,75 – 0,80 pro skladové plísně. Růst mikro-
organizmů se zastavuje, když je vodní aktivita 
nižší než 0,6.

Při zavadání píce se zvyšuje turgor (osmo-
tický tlak) v buňkách a stávají se pro některé 
mikroorganizmy méně dostupné. Zmoknutí 
zavadlé píce většinou výrazně turgor nesníží, 
ale snižuje hodnotu píce vyluhováním živin. 
BMK se mohou množit i při sušině cca 60 % 
(především ty, označované jako osmotolerant-
ní), čím je však biologický materiál sušší, tím se 
snižuje jejich intenzita množení.

2. 3. Kritické hodnoty sušiny

Pro zajištění úspěšné fermentace stanovil 
Weisbach (1996) minimální obsah sušiny 
v konzervované hmotě. Při dusitanovém mini-
mu jeden gram NO3 na kilogram sušiny platí 
rovnice:

    DMmin (%) = 45 – 8 WSC/BC    

Kde DMmin = minimální sušina; 
WSC = ve vodě rozpustné sacharidy; 

BC = pufrační kapacita

Pro bílkovinné a polobílkovinné pícniny je 
požadavek na minimální sušinu vázán na ky-
selost, kterou bakterie v siláži vytvoří. Pokud se 
při fermentaci nedostane pH pod stanovenou 
hranici (uvedenou v tabulce 1), tak lze s vel-
kou pravděpodobností předpokládat, že dojde 
k tzv. druhotné anaerobní fermentaci v důsled-
ku namnožení klostridií. Siláž se pak začne kazit.

Existují však výjimky. Některé rostliny mají 
specifické vlastnosti, které způsobují horší či 
lepší výsledky silážování, než lze předpokládat 
podle poměru WSC/BC, obsahu sušiny, nitrátů 
či přítomnosti epifytní mikroflóry. Lze to přičítat 
jejich sekundárním metabolitům, taninu, nisinu 
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a dalších. Některé rostliny tak mají antibiotický 
efekt, jiné odolávají mikrobiální degradaci bíl-
kovin ve fázi kvašení, jiné jsou schopny zlep-
šit aerobní stabilitu siláží. U běžných pícnin za 
normálních podmínek bývá podíl čpavku z cel-
kového obsahu dusíkatých látek kolem osmi 
procent, u některých rostlin tento podíl nepře-
kročí tři procenta. Tyto rostliny, které většinou 
patří mezi byliny používané v lékařství, jsou 
předmětem výzkumu. Trendem je nacházení 
nových možností silážování ve využití aplika-
ce přirozených antimikrobiálních látek jako je 

lysozym ve vejcích, brusinky, cibule, česnek, 
ředkvičky, křen a mnohé další rostliny, z nichž 
některé lze vyrábět synteticky.

V tabulce 2 (převzaté z německého systé-
mu hodnocení DLG) jsou koeficienty silážo-
vatelnosti, řazené podle sušiny a poměru 
WSC/Bc. Z tabulky je patrné, jak se silážo-
vatelnost mění v závislosti na sušině. Velmi 
obtížně silážovatelná vojtěška je při obsahu 
sušiny 40 % srovnatelně silážovatelná jako jetel 
červený při sušině 35 %, trávy v první seči při 

Tabulka 1: Kritické hodnoty pH pro tvorbu kyseliny máselné (Weissbach, 1996)

Sušina 
(%)

20 25 30 35 40 45 50

Aw 0,980 0,975 0,971 0,966 0,961 0,956 0,952

pH 4,20 4,35 4,45 4,60 4,75 4,85 5,00

Kde Aw = vodní aktivita, resp. dostupnost vody pro mikroorganizmy

Tabulka 2: Koeficienty silážovatelnosti pícnin sklízených v běžné fázi zralosti; pro trávy při 
hnojení 150 kg N/ha (DLG, 2016)

Plodina (seč) WSC/BC Obsah sušiny %

20 25 30 35 40

Jílek vytrvalý 1. seč 3,5 48 53 58 63 68

Jiné trávy 1. seč 2,0 36 41 46 51 56

Jílek vytrvalý 2. seč 2,4 39 44 49 54 59

Jiné trávy 2. seč 1,5 32 37 42 47 52

Jetel červený 1,2 30 35 40 45 50

Vojtěška 0,8 26 31 36 41 46

Deklarované účinky pro: a b c

Kde a = obtížně silážovatelné pícniny; b = středně nebo snadno silážovatelná krmiva s nízkým 
obsahem sušiny; c = pícniny s vysokým obsahem sušiny; WSC = ve vodě rozpustné sacharidy; BC = 
pufrační kapacita
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sušině 30 % nebo jílek vytrvalý ve druhé seči 
při sušině 25 %.

2. 4. Dostatek rozpustných sacharidů

Úspěšnost procesu fermentace závisí hlavně 
na obsahu fermentovatelných sacharidů, ale 
i na způsobu a rychlosti jejich rozkladu. Každý 
druh a kmen mikroorganizmů je naprogramo-
ván na rozklad jiného spektra sacharidů. Proto 
také některé kmeny bakterií jsou v rychlosti 
rozkladu sacharidů pro danou rostlinu účin-
nější, jiné méně. Rozdíly ve spektru sacharidů 
mohou být i u rostlin stejného druhu, záleží to-
tiž i na místě pěstování a intenzitě slunečního 
svitu v dané oblasti. Proto se také doporučuje 
využívat bakteriální silážní přípravky, obsahu-
jící kmeny bakterií, namnožených na rostli-
nách přibližně stejného zemského a klimatic-
kého pásma. Výkonnost různých kmenů BMK 
ve zkvašování různých sacharidů představuje 
jedno ze základních kritérií, určující hodnotu 
a kvalitu přidaných BMK, tzv. inokulantů, které 
se používají na usměrnění fermentace siláže.

Jelikož mléčné bakterie dokáží pro svoji ak-
tivitu využívat i složitější polysacharidy, nejsou 
jen odvislé od základní molekuly glukózy. Silá-
žovatelnost podle chemického složení je tedy 
nejen suma vodorozpustných jednoduchých 
sacharidů, ale i suma strukturálních polysacha-
ridů (hemicelulóza, i když je využitelnost vý-
razně nižší) dělena obsahem pufrujících látek 
(N–látky).

Samotný dostatek sacharidů však pro 
úspěch silážování nestačí, proces nesmí být 
utlumen. Důležitý je tedy poměr sacharidů 
k tlumivé kapacitě (WSC/BC). Je dobře známo, 

že luskoviny mohou mít poměrně nízký poměr 
WSC/BC; v důsledku toho je nezbytné zvýšit 
koncentraci fermentovatelných sacharidů 
v plodině, aby se zabránilo ztrátám sušiny v dů-
sledku špatné fermentace. Lze to ovlivnit denní 
dobou sekání. Podle Brito a kol. (2008) je totiž 
odpoledne v rostlinách více fermentovatelných 
sacharidů než dopoledne. Krávy, krmené siláží 
vojtěšky, sečené odpoledne, měly významně 
vyšší příjem krmiva a produkci mléka. To ale 
neplatí pro sušinu 40 % a více, při ní již rozdíly 
významné nebyly.

2. 5. Pufrační kapacita

Pufrační látky (pufry) fermentační kyseliny 
neutralizují, čímž „tlumí“ (zpomalují) rychlost 
snížení pH siláže. Pufrační kapacita (BC) je 
vlastnost, která říká, kolik kyseliny musí vznik-
nout nebo kolik jí musíte přidat, dokud nedojde 
k výrazné změně pH. Má -li siláž vyšší pufrační 
kapacitu, pH se snižuje pomaleji. Silážova-
ný materiál pufrační látky buď přímo obsahu-
je (rozpustné dusíkaté látky), nebo jimi může 
být kontaminován (především zeminou, pra-
chem, olejem při navážení nebo dusání řezan-
ky). I zbytkový obsah hnojiv nebo přípravků na 
ošetření pícnin pufrační kapacitu zvyšuje a fer-
mentace je pak složitější.

Zpomalení fermentace, spojené s vyšší pro-
dukcí kyseliny octové, mívá za následek vyšší 
rozklad bílkovin a vyšší ztráty sušiny. Navíc na 
každý gram vyprodukované kyseliny octové 
připadá 0,733 g CO2 (Davies a kol., 1998). Pro 
farmu, která produkuje 250 tun sušiny siláže, 
by byl rozdíl v produkci CO2 mezi neošetřenou 
a naočkovanou siláží 3,1 tun (Winters a kol., 
2001), což je nutné brát jako ztrátu, i když „jen“ 
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1,25 % z celkového množství siláže. Ve stu-
dii Danner a kol. (2003) byl v siláži, ošetřené 
bakteriemi L. buchneri, zjištěn obsah acetátů, 
rovnající se 55,3 g/kg sušiny, což bylo více než 
šestinásobkem jejich obsahu v siláži ošetřené 
bakteriemi druhu L. plantarum a více než dvoj-
násobkem jejich hladiny v neošetřené siláži 
kontrolní.

Pufrační kapacita se stanovuje titračně. 
Uvádí se v g kyseliny mléčné na 100 g sušiny 
při titraci 0,05 N NaOH do slabě růžového za-
barvení na pH 4.

2. 6. Dusitanové minimum

Jakmile se obsah dusíkatých látek sníží pod 
tzv. dusitanové minimum, začne se v siláži zvy-
šovat přímo úměrně obsah kyseliny máselné. 
Souvisí to s tím, že dusík selektivně tlumí roz-
voj klostridií. Některá aditiva jsou na tlumení 
klostridií přímo zaměřena, v německém sys-
tému Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft 
(DLG, 2016) jsou evidována pod značkou WR5. 
Pro schválení silážního přípravku v DLG systé-
mu však nestačí, že přípravek zabraňuje šíření 
klostridií, musí současně zlepšovat fermentaci 
(WR1) a aerobní stabilitu (WR2).

Pro potlačení růstu klostridií je nutné, aby 
v silážované píci byl alespoň jeden gram NO3 

na kilogram sušiny. Nelze se tedy domnívat, 
že snížením dávek dusíkatých hnojiv při hno-
jení pícnin dojde ke zvýšení obsahu sacharidů 
a snížení tlumivé kapacity, tedy ke zlepšení 
silážovatelnosti nehnojených porostů, v porov-
nání s hnojenými. Je -li pícnina hnojena se zna-
lostí požadavků na její potřeby živin, je i lépe 
silážovatelná.

2. 7. Epifytní mikroflóra

Aby se mohly BMK začít množit, musí být pří-
tomny buď na rostlinách v podobě „žádoucí“ 
epifytní mikroflóry nebo musí být ve startova-
cím množství a požadované aktivitě do silážo-
vané hmoty dodány.

Stav epifytní mikroflóry na rostlinách i vý-
voj mikroflóry v silážích jsou v přímém vzta-
hu k počasí, stanovišti, kde rostlina roste (jeho 
poloze, bonitě půdy, úrovni hnojení) a způsobu 
agrotechniky. Stále častěji se lze nyní setkat 
s tím, že epifytní mikroflóra je potlačená. 
Na rostlinách se nachází vhodné epifytní mi-
kroorganizmy v mnohem nižším počtu a méně 
vhodném zastoupení než dříve. Navíc zdaleka 
nejsou vždy jen k silážování příznivé. To je také 
hlavní důvod, proč se mnohem více než dříve 
přidávají do silážované hmoty biologické pří-
pravky. Mají nahradit chybějící mikroorganizmy 
a fermentační proces rychleji nastartovat žá-
doucím směrem. Při znalosti stavu epifytní mik-
roflóry na rostlinách lze selektivně použít siláž-
ní přípravky, hlavně jejich „startovací“ množství.

Osazení rostlin druhy a počty mikroor-
ganizmů i jejich umístění na rostlinách úzce 
souvisí hlavně s počasím. Deštivější sezóna 
bývá charakterizována až extrémním zvýšením 
počtu klostridií, enterobakterií a zejména 
kvasinek. V průběhu deštivého roku klesá 
počet laktobacilů v nižších patrech rostlin, 
naopak se tam může dařit plísním. Poměrně 
malý vliv má vývoj počasí na sporulující 
zárodky enterobakterií a kvasinek. Obecně je 
na rostlinách více kokovitých bakterií (které 
bývají většinou osmotolerantní, odolné suchu) 
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než tyčinkovitých laktobacilů (BMK), v sušších 
letech se poměr koků k tyčinkám ještě zvyšuje. 
Jinak řečeno, počty žádoucích BMK jsou 
nižší, než počty nežádoucích mikroorganismů 
(klostridií, plísní a kvasinek).

Stav epifytní mikroflóry bývá pro silážování 
nepříznivý, když:
• počasí je deštivé (navíc když jsou deště ješ-

tě tzv. kyselé),
• sklizeň probíhá z hlediska vegetačního stá-

dia rostlin příliš brzy nebo příliš pozdě,
• sklizeň probíhá brzy po vydatném dešti (mi-

kroorganizmy jsou z velké části smyty, vzni-
ká i větší nebezpečí kontaminací půdními 
organismy, vnesenými do silážované hmoty 
blátem),

• píce je sklízena z pozemku, ležícího v mra-
zové kotlině,

• píce je zaplísněná či smyslově změněná,
• píce je kontaminovaná (prachem v blízkos-

ti prašných cest, velkým spadem popílku, 
v blízkosti silnice zplodinami při spalování 
pohonných hmot),

• použije se nevhodná, nebo špatně seřízená 
mechanizace, nebo se zvolí špatný způsob 
práce (např. při déletrvajícím suchu se to 
projeví vyšším zastoupením pufrujících půd-
ních mikroorganismů, obsažených v prachu, 
vzdouvajícím se za pracujícím strojem),

• porost je polehlý, případně narušený po kru-
pobití,

• porost je přehnojený kejdou nebo chemiká-
liemi,

• porost je ošetřený pesticidy krátce před 
sklizní (ochranná lhůta je podle použitého 
ošetření a podmínek při něm zhruba 14 dní).

Kvalitní fermentační proces při silážování je 
podmíněn rychlým vytvořením anaerobního 

prostředí pro dominantní růst homofermenta-
tivních BMK, které zkvašují sacharidy na kyse-
linu mléčnou z více než 85 %. K inhibici klost-
ridiální aktivity u vojtěškových siláží je třeba, 
aby bylo v siláži BMK minimálně 105 KTJ (ko-
lonií tvořících jednotek) na gram čerstvé píce. 
BMK jsou studenomilné, nejlépe rostou při tep-
lotách 20 – 30 °C. Při těchto teplotách jsou pak 
ztráty kvašením nižší. Udává se, že při zvýšení 
teploty mikrobiální činností o 10 °C nad hodno-
tu 20 °C, představují ztráty aerobním kažením 
denně celkem 1,7 % sušiny. Výhodou BMK je, 
že mají omezenou schopnost fermentovat ami-
nokyseliny, na rozdíl od enterobakterií a klost-
ridií, takže v konečném krmivu je potlačen roz-
klad proteinů. Při úplné absenci kyslíku, vhodné 
sušině (resp. vodní aktivitě) konzervovaného 
substrátu, jeho nízké tlumivé kapacitě, dostat-
ku dostupných živin pro homofermentativní 
BMK a přítomnosti minima dusitanů, vytvoří 
BMK vhodné podmínky (kyselé prostředí) pro 
potlačení růstu většiny nežádoucích a škodli-
vých mikroorganismů.

2. 8. Jiná stanovení silážovatelnosti

Byly navrženy i jiné systémy stanovení silážo-
vatelnosti. Všechny systémy mají jeden hlavní 
cíl: zemědělcům poskytnout návod, zda pou-
žívat aditiva a když ano, tak jaká a v jaké apli-
kační dávce.

Ostatní navržené systémy jsou většinou 
podstatně složitější, zahrnují informace o dru-
hu sklízené plodiny, její fázi růstu, jejím obsahu 
dusíkatých látek, povětrnostních podmínkách, 
stupni zavadnutí, délce řezanky a dalších po-
drobnostech. Jejich podstatou je posouzení 
celé řady faktorů a jejich vzájemného spolu-
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působení. Účinky povětrnostních podmínek by 
například mohly změnit až 1 % obsahu rozpust-
ných sacharidů v trávě, což ovlivní podíl WSC/
BC a tím pravděpodobně i průběh fermentace. 
Faktorů, ovlivňujících silážovatelnost, je při ta-
kovém hodnocení většinou tolik, že se nakonec 
pracovník, který má silážování na starosti, spo-
léhá hlavně na svoje zkušenosti a znalosti.

2. 9. Silážovatelnost vedlejších produktů

Konzervují se i vedlejší produkty potravinář-
ského průmyslu. Pro odhad a hodnocení jejich 
silážovatelnosti je nutné použít jiná kritéria než 
pro klasické pícniny.

Vyloužené vyslazené cukrovarské řízky 
jsou prakticky bez obsahu zkvasitelné ener-
gie (0,2 – 0,4 % sacharidů). Obsahují pouze 
vysoké množství pektinu. V případě vytvoření 
dokonalého anaerobního prostředí (silážování 

ve vacích) u nich probíhá pouze slabé mléčné 
kvašení, obsah kyseliny mléčné se pak pohy-
buje do 0,7 %.

Silážovatelnost a aerobní stabilita řízkových 
siláží nebo pivovarského mláta je dána přede-
vším dokonalou anaerobní izolací a zamezením 
jakékoliv kontaminace mikroorganizmy. Cuk-
rovarské řízky i pivovarského mláto odcházejí 
z továrny ještě teplé, pasterované. Pokud se 
tyto produkty kontaminují nežádoucími mikro-
organismy z prostředí (např. z důvodu prodlevy 
v silážování, hlínou, zkaženým krmivem, zbyt-
ky krmiv), po několika dnech dochází k jejich 
velmi rychlé zkáze, nastupují hnilobné procesy, 
které jsou také charakteristické změnou kon-
zistence siláže, je tzv. mazlavá. Pro zajištění 
rychlé izolace se doporučuje tyto produkty 
silážovat do vaků.
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3. ZTRÁTY A CO JE OVLIVŇUJE
3. 1. Obecný přehled

Ztráta je, když od „brutta“ odečteme zůsta-
tek, tedy „netto“. Brutto je výraz, který se 
mezinárodně používá pro vyjádření celkové 
nebo hrubé hmotnosti. Netto se významově 
překládá jako čistá hmotnost. Cílem je získat 
více „netto“ z „brutto“, tedy méně toho, co ne-
potřebujeme (tára; hmotnost obalu; hmotnost 
toho, co odstraníme, nebo se samo nenávratně 
oddělí), což lze označit jako ztrátu!

V našem případě při vyčíslení celkové ztrá-
ty sušiny se z hmotnosti sušiny vyrobené píce 
(brutta) odečte hmotnost sušiny zkrmené silá-
že (netta). Při vyčíslení fermentační ztráty su-
šiny se z hmotnosti sušiny řezanky navezené 
do silážních prostor (brutta) odečte hmotnost 
sušiny siláže ze silážních prostor vyvezené 
(netta). Protože při silážování dochází ke změ-
ně produktu (z řezanky siláž) a vzniká při tom 
voda, doporučuje se ztráty vyjadřovat v suši-
ně, nebo v organické hmotě (organická hmota 
vznikne po odečtení popelovin ze sušiny).

Ztráty sušiny lze rozdělit a přibližně vyčíslit 
následovně:
• sklizňové (polní), 2 - 22 %,
• skladové (při výrobě a skladování siláže), 

5 – 26 %,
• krmením (v silážním a krmném žlabu),  

1 - 12 %.

Rozsah výše uvedených ztrát je velký, 
v některých případech mohou být ale ztráty 

ještě vyšší. Záleží na mnoha faktorech. Mož-
ností, jak pícniny sklízet, je celá řada. Jedno-
značné doporučení není možné, neboť lze volit 
z řady postupů a jejich kombinací a navíc pod-
mínky v každém podniku jsou specifické.

Při rozhodování o technologických postu-
pech sklizně a konzervace je nutné především 
respektovat reálné možnosti a potřeby země-
dělských podniků pro současné i nadcházející 
období a přihlížet k tomu:
• jaké krmné plodiny z hlediska hospodaření 

budou sklízené a konzervované tak, aby 
zajišťovaly předpoklady pro vysokou 
produkční účinnost,

• pro jaké kategorie zvířat a intenzitu užit-
kovosti budou krmiva určena a kdy a jak 
budou zkrmována,

• jaké je technologické, technické a per-
sonální vybavení podniku, popřípadě do-
stupnost a ekonomická výhodnost využití 
služeb.

Kvalitu silážování, a potažmo i druh a množ-
ství ztrát, může ovlivnit i mnoho vnějších fakto-
rů, patří k nim zejména:
• vývoj počasí (někdy předpověď nevyjde; 

jindy prší, právě když je pro sklizeň optimál-
ní termín),

• stav strojů (seřízení, připravenost, spoleh-
livost, poruchovost), přístrojů a potřeb pro 
silážování,

• kvalita práce (s tím spojená informovanost 
lidí, zapojených do procesu silážování a ná-
sledné manipulace se siláží při krmení zvířat),
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• legislativa (předpisy, zákony, místní zvyk-
losti),

• volba kritéria hodnocení (odběr vzorků, 
laboratorní stanovení a hodnocení kvality, 
výnos, využití podmínek).

Významným negativním vlivem na silážo-
vání bývá špatné počasí. Pomalé zavadání 
způsobuje hlavně ztráty prodýcháváním 
(biochemickými a enzymatickými reakcemi 
s využitím kyslíku) jednoduchých sacharidů, 
déšť způsobuje ztráty vyluhováním živin.

Čím rychleji píce na pokosu zavadne, tím 
obtížněji se epifytní mikroflóra dostává dovnitř 
buněk, spotřebovává se tak méně sacharidů 
a ztráty jsou nižší. Zavadání cca 48 hodin 
představuje ztráty živin asi 10 %, při zavadání 
cca 72 hodin se odhadují ztráty již dvojnásobné. 
Proto byl vytvořen systém tzv. minimálního 
zavadání.

Při obracení zavadající píce a jejím sběru je 
nutné sledovat prašnost a eventuální zahli-
nění. To je příčinou zvýšené pufrační kapacity 
a tedy i zhoršené silážovatelnosti a namnožení 
enterobakterií a klostridií. Při hodnocení píce 
se pak bere v úvahu množství minerálních látek 
(popelovin) ve vyrobené siláži.

Při silážování a krmení zvířat silážemi po-
važujeme za ztrátu nejen úbytek hmotnosti 
(čerstvé hmoty, sušiny, organické hmoty), ale 
i ztrátu kvality (rozklad živin, vznik sekundár-
ních metabolitů, jedovatých či antinutričních 
látek, snížení stravitelnosti, zhoršení chutnosti).

3. 2. Sklizňové ztráty

Sklizňové ztráty se občas označují jako „pol-
ní“, jindy se rozdělují na ty, vznikající na poli 
a ty, které přímo souvisí se sklizní, tedy sběrem 
a odvozem silážované píce k silážnímu prosto-
ru – pak již hovoříme o ztrátách skladových.

Sklizňové ztráty lze ovlivnit ještě před skliz-
ní, a to:
• správným výběrem pícniny a její odrůdy,
• způsobem pěstování a výživy pícniny,
• sklizní pícniny v optimální vegetační fázi.

Vhodnou volbou druhů, odrůd na zákla-
dě jejich růstových schopností, odolnosti vůči 
chorobám a škůdcům, jejich ranosti a mnoha 
jiných vlastností lze kvalitu píce zvyšovat, po-
tažmo ztráty snižovat.

U kukuřice, i když je obecně dobře silážova-
telná, je volba hybridu velmi důležitá. Ovlivňuje 
především dobu a způsob sklizně, a tím samo-
zřejmě i ztráty. Mezi silážovatelností trav jsou 
velké rozdíly, velmi dobře silážovatelné jsou 
jílky a lipnice, podstatně hůře ostatní trávy, 
především porosty srhy. Polobílkovinné pícniny 
(např. jetele) patří mezi středně silážovatelné, 
bílkovinné pícniny (např. vojtěška) jsou silážo-
vatelné obtížně. U bylin záleží na tom, zda jsou 
jemnolistnaté nebo hrubostonkové; jemnolist-
naté se silážují podstatně lépe než hruboston-
kové. Hodně záleží i na způsobu sklizně, resp. 
výšce strniště.

Silážovatelnost jetelotrav, vojtěškotrav a je-
telovojtěškotrav je většinou střední. Velmi zá-
leží na tom, který druh ve směsi převažuje, 
což většinou znamená, že je ho v porostu více 
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než 70 %. Významným ukazatelem využitel-
nosti (výživné hodnoty) porostu může být i pří-
tomnost plevelů, hlavně pampelišky.

Mezi polobílkovinné pícniny lze počítat 
i hrách, bob, lupinu, čirok, obiloviny sklízené 
systémem GPS (Ganz Pflanzen Schrott). Jsou 
většinou silážovatelné se střední obtížností. 
Většinou se sklízejí napřímo, některé ale i dvoj-
fázově se zavadáním. Zvláště oblíbené v po-
slední době je silážování žita ještě před metá-
ním a systémem se zavadáním. Po jeho sklizni 
brzy na jaře lze ještě zasít čirok a ve vyšších po-
lohách na vhodných místech i kukuřici. Pokud 
se leguminózy pěstují ve směskách s obilovi-
nami nebo trávami, podstatně se zlepší jejich 
silážovatelnost a tím i využití v živočišné výrobě 
jako částečná náhrada za drahá, dovozová bíl-
kovinná krmiva jako je sója.

Sklizňové ztráty lze ovlivnit rozhodnutím 
o způsobu sklizně. Zásadní rozdíl v druhu 
a výšce ztrát je v tom, zda se pícnina sklízí 
napřímo nebo se zavadáním. Při přímé skliz-
ni, kdy je např. kukuřice sklízena samochodnou 
řezačkou a ihned navážena do silážních pro-
stor, ztráty znamenají jen hmotu, která zůstane 
na poli díky špatnému nasměrování metače 
píce do přívěsu, který odváží řezanku k siláž-
ním prostorám.

Je otázkou, zda za ztrátu považovat také 
zvýšení sklizňového strniště. Většinou za ztrátu 
považováno není, protože se za vstupní hod-
notu při vyčíslování celkových ztrát sušiny bere 
až sklizená hmota. Přitom ale výška strniště je 
velmi důležitým faktorem, významně ovlivňují-
cím výnos. Za cenu vyšší sklizně se často výška 
strniště sníží, ale tím současně dochází ke kon-

taminaci pícniny hlínou. Záleží hlavně na tom, 
jaký je cíl a o jakou pícninu jde. Technologický 
postup sklizně kukuřice s vyšším strništěm je 
většinou zvolen záměrně za účelem zvýše-
ní koncentrace energie u vyrobeného krmiva. 
I když se zvýšením strniště sníží celkový výnos 
sušiny z hektaru, tak se vyrobí koncentrovaněj-
ší krmivo, které je nezbytné ve výživě dojnic 
s vyšší užitkovostí.

O tom, že silážovatelnost není ovlivněna jen 
chemickou skladbou, ale zejména mikrobiálním 
složením, svědčí skutečnost, že všechny plodi-
ny, které se sklízejí napřímo, tedy bez proce-
su zavadání, jsou lépe silážovatelné než při 
dvoufázové sklizni, kdy se plodiny nechávají 
zavadat. Platí to ale jen tehdy, pokud je i bez 
zavadání dosažena sušina alespoň 30 %. Typic-
ký příklad je při silážování luskovin. Např. bob, 
který je silážován bez zavadání, má i při obsahu 
sušiny cca 30 % dobrou silážovatelnost, přes-
tože má nízký podíl zkvasitelné energie a vyso-
ký obsah pufrujících látek (N-látky a alkalické 
minerálie). Pokud je však bob posečen a leží 
na pokose, tak jako u každé pícniny se u něho 
zvyšuje výrazně obsah klostridií a enterobak-
terií. V tomto případě se z bobu stává těžce 
silážovatelná plodina.

Obdobné je to u křížence čiroku a súdán-
ské trávy. Podle chemického složení je velmi 
snadno silážovatelnou plodinou bez zavadání, 
při nevhodném zavadání ale může dojít k vý-
raznému zhoršení fermentace. Zvýšený obsah 
klostridií a enterobakterií vlivem zavadání je 
tedy technologický faktor, který silně zhoršuje 
silážovatelnost pícniny. Zavadání tedy nese ri-
ziko kontaminace nevhodnými mikroorganizmy 
a tím zvýšení ztrát.
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Je zřejmé, že například v průběhu nárůstu 
hmoty travního porostu, zejména v první seči, 
můžeme vyrobit píci s velice rozdílnou kva-
litou, od vysoce kvalitní, sklízené na počátku 
metání, až po podřadnou, sklízenou po odkvětu 
(s velmi vysokým obsahem vlákniny). Význam-
né rozdíly v kvalitě bývají i při porovnání sečí 
mezi sebou. Záleží i na tom, která seč bude 
sklizena na seno a která na siláž.

Kvalitu píce můžeme výrazně zvýšit i způ-
sobem využívání, například u travních poros-
tů většinou získáme vícesečným využitím kr-
mivo s vyšší produkční účinností, a to i když 
zvýšením počtu sečí klesne výnos. Vždy ale 
platí: „všeho s mírou“. Pokud se porost při ví-
cesečném využívání tzv. „podrazí“, produkční 
účinnost vyprodukovaného krmiva může být 
naopak nižší.

Důležité je také vhodně zvolit termín skliz-
ně s ohledem na zralost plodiny. Trefit se do 
optimálního termínu sklizně bývá velkým oříš-
kem nejen z pohledu počasí, ale i z hlediska 
přesnosti určení změn v chemickém složení 
pícniny a stravitelnosti, což ovlivňuje nejen 
výživnou hodnotu siláže, ale i silážovatelnost. 
Doporučení v tomto směru je celá řada, vždy 
však záleží hlavně na konkrétních podmínkách. 
Zpožděním sklizně dochází ke ztrátám využitel-
né energie (NEL) u trav o 0,26 MJ/kg sušiny. 
U jetelovin je to ještě výraznější, může se ztratit 
až 0,78 MJ/kg sušiny.

Správným výběrem odrůdy, způsobem pěs-
tování a sklizní v optimální vegetační fázi se 
dá dosáhnout vyššího výnosu i kvalitnější píce. 
Tento benefit lze ale promrhat chybami při její 
sklizni.

Ztráty při sklizni jsou způsobeny zejména:
• stavem pícniny,
• použitím nevhodné mechanizace,
• neprofesionálním seřízením nebo využívá-

ním mechanizace.

Stav pícniny je charakterizován silážo-
vatelností, vegetačním stádiem, obsahem 
sušiny, živin a epifytní mikroflóry, případně 
rozsahem kontaminace škodlivými látkami.

Použitím nevhodné mechanizace dochází 
především k fyzickým ztrátám, např. nepo-
sekáním polehlých rostlin, odrolem, opadá-
váním lístků, ponecháním částí rostlin na poli 
(při špatném sběru), vypadáváním zrn na zem, 
úletem řezanky při nakládání do odvozových 
prostředků nebo při jejich jízdě k silážním 
prostorám. Neprofesionální využívání mecha-
nizace se projevuje např. špatným seřízením 
stroje, špatnou volbou výšky strniště, (ne)na-
broušením nožů, příliš rychlým pojezdem me-
chanizace, příliš velkým záběrem mechanizace 
v nerovném terénu, nepravidelným uložením 
píce v řádcích, nebo rozmetáním krtinců (a tím 
kontaminace píce hlínou).

Sklizňové ztráty lze rozdělit na:

fyzické
• při sekání, při špatném použití kondicionéru,
• manipulací při zavadání,
• sběrem a odvozem k silážnímu prostoru,

biochemické
• respirací při zavadání,
• rozkladem bílkovin,
• vyluhováním při dešti.
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3. 2. 1. Fyzické ztráty

Mezi hlavní sklizňové procesy patří sečení, roz-
hoz, obracení, shrnování, nahrnování, lisování, 
sběr, metání (přepad řezanky z odvozového 
prostředku při jeho plnění) a odvoz, přičemž 
během každého z těchto procesů dochází ke 
ztrátám sušiny, což snižuje množství i kvalitu 
konečného produktu. Prakticky při každé ma-
nipulaci dochází k nějakým fyzickým ztrátám 
hmoty, menším např. při sekání, větším např. při 
shrnování a sběru již zavadlé píce.

Aby rostlina po sklizni dobře obrůstala, měl 
by při jejím sečení být řez rovný a hladký. 
Když řez při sečení není rovný a hladký, do-
chází ke ztrátám, které jsou vyvolány mikrobi-
ální činností ve sklízené hmotě.

Aby rostlina dobře zasychala, měla by být její 
struktura narušena, ale ne natolik, aby se zvý-
šily ztráty manipulací s pící při jejím zavadání 
a sběru (např. odrolem), nebo aby na ni mohly 
více působit aerobní mikroorganizmy z epifytní 
mikroflóry. Proto i každý druh pícniny vyžadu-
je specifický přístup ke způsobu manipulace, 
např. při sečení a dalších operacích s vojtěškou 
je nutné pracovat mnohem šetrněji, než s tra-
vami.

Všechna krmiva, která nejsou sklízena napří-
mo, potřebují období vadnutí na poli, aby se 
snížila jejich vlhkost (vodní aktivita) a zvýšila se 
koncentrace ve vodě rozpustných sacharidů. 
Důvodem je také zabránění ztrátám odtokem 
silážních tekutin ze sila. Zásadní pro snížení 
ztrát sušiny a výživných hodnot je rychlé za-
vadnutí. Ovlivňuje ho hlavně sečení s kondi-
cionérem a rozmetání pícniny bezprostředně 

po posekání. Aby se zabránilo nadměrné ztrátě 
listů a bílkovin, seká se vojtěška žacím strojem 
s kondicionérem z pryžových válců. Při sekání 
trav se používá prstový kondicionér, který má 
za úkol posečenou hmotu co nejvíce polámat 
a rozmělnit.

Zavadání se zpomalí za deštivého počasí. 
Nejvíce ohrožené jsou nestrukturální sacharidy, 
u kterých dochází v procesu zavadání při deš-
ťových srážkách k rychlému prodýchání i vylu-
hování. Odhaduje se, že 1 mm srážek způsobí 
ztráty sušiny v průměru 0,8 – 1,1 %. Zavadání 
naopak může zrychlit vítr.

Ztráty sečením a zavadáním u jetelovin 
a vojtěšky jsou poměrně vysoké. I když je při 
sečení použit pryžový kondicionér, který píci 
mačká mezi rýhovanými pryžovými válci, mo-
hou ztráty odlamováním lístků činit až 10 % 
sušiny. Vysoušení posečených travních porostů 
je rychlejší po úpravě prstovým kondicionérem 
(píci láme). Ztráty sečením a zavadáním u trav 
bývají do 3 %.

Ideální je, pokud probíhá zavadání za slun-
ného a větrného počasí, kdy není nutné píci 
rozhazovat a obracet (to platí především pro 
jeteloviny a vojtěšku). K většímu odrolu do-
chází úměrně se zvyšováním sušiny. Vysychání 
nebývá rovnoměrné ani uvnitř řádku, jemnější 
části rostlinné hmoty (lístků) vysychají rychleji 
než lodyhy a stonky, horní část řádku vysychá 
rychleji než ta spodní u země. S tím je třeba po-
čítat. Podstatně menší polní ztráty jsou u pruž-
né píce trav (v průměru kolem 5 %).

Před sběrem řezačkou nebo senážním vozem 
s řezným ústrojím je potřeba píci shrnout do 



18

řádků. Ztráty neshrnutím by neměly být vyšší 
než 3 %. Tomuto požadavku musí být podříze-
na výkonnost stroje, tj. pojezdová rychlost (6 – 
10 km/h) i rychlost pracovních orgánů. Dopo-
ručuje se použít pásový shrnovač píce. Díky 
unikátnímu systému sběru materiálu lze rychle 
a přitom velmi šetrně shrnout řádky posečené 
píce (zejména vojtěšky, jetele či trávy). Pásový 
shrnovač svými technickými parametry daleko 
předčí v současné době nejrozšířenější rotoro-
vé shrnovače píce. Princip činnosti pásového 
shrnovače je postaven na systému prstového 
sběracího zařízení, který je k materiálu šetrněj-
ší. Největší přínos pro živočišnou výrobu spo-
čívá v tom, že u tohoto typu stroje nedochází 
k nahrabování kamení, hlíny, písku a dalších 
nečistot do sbíraného materiálu. Tyto nečistoty 
se tak nedostanou zvířatům do krmení. K vý-
znamným úsporám dochází také u následného 
sběru shrnutého materiálu řezačkou, kdy se 
prodlužuje životnost dopravních cest, řezacích 
nožů a protiostří. Dochází nejen ke zlepšení pa-
rametrů užitkovosti, ale i ke snížení nákladů na 
medikaci. V neposlední řadě šetrný sběr mate-
riálu, například u vojtěšky, velice výrazně ome-
zuje oddělování lístků od stonků.

Samojízdné sklízecí řezačky slučují opera-
ce sečení nebo sbírání píce i odlamování pa-
lic a jejich pořezání, případně i drcení, včetně 
jejího naložení do dopravního prostředku. Jsou 
ale energeticky náročné, takže jsou stále více 
vytlačovány sběracími vozy s velkým ložným 
prostorem. Pro sklizeň kukuřice na siláž však 
nemají v žádném stroji konkurenta. U kukuřice 
je novinkou použití procesoru Shredlage (nebo 
podobného procesoru u jiných značek sklíze-
cích řezaček), který umožňuje delší řezanku 
(cca 26 mm) než při klasickém řezání (10 mm) 

a použití corncrackeru. Z pohledu fermentace 
silážované hmoty v sile by měla být řezanka 
co nejkratší a nejvíce narušená (tj. stébla po-
délně rozštípnutá, kolénka a zrna rozdrcená), 
z pohledu fermentace v bachoru se požaduje, 
aby strukturálnost krmné dávky umožňovala 
zachovat základní fyziologickou funkci přežvý-
kavců - přežvykování. V případě použití těch-
to nových technologií, které umožnují použití 
delší řezanky, je ale třeba více kontrolovat míru 
udusání řezanky v silážním žlabu, aby došlo 
k vytěsnění vzduchu a zkrácení aerobní fáze 
fermentace.

Předsušená píce se sbírá sklízecími řeza-
čkami se sběracími adaptéry, sběracími vozy 
s řezným ústrojím a sběracími lisy. Fyzické ztrá-
ty sběrem a odvozem silážované píce k silážní-
mu prostoru nelze podceňovat, neměly by být 
vyšší než 3 %, často ale bývají vyšší. Jsou to 
však ztráty, které lze dobrou organizací práce 
a dobrou prací podstatně snížit. Sběrací lisy 
sbírají ze shrnutých řádků zavadlý materiál, 
dále jej řežou, lisují a svážou do balíků, seřidi-
telné velikosti a slisovanosti. Při balení balíků 
do fólie již nedochází k žádným kvantitativním 
ztrátám. Aby nedocházelo k vyšším ztrátám 
fermentačním, je třeba balíky co nejrychleji za-
balit do fólie. Z tohoto důvodů se více osvědči-
ly lisy s balícím ústrojím.

3. 2. 2. Biochemické ztráty při zavadání

Buněčné dýchání (respirace) je biochemic-
ký proces, při kterém se za přispění enzymů 
(především NADH) uvolňuje chemická energie 
vazeb organických sloučenin (typicky sachari-
dů) za vzniku pohotového energetického zdroje 
pro buňku (ATP, nukleotid adenositrifosfát). Po 
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posečení v píci probíhá ještě buněčné dýchá-
ní – začnou se rozkládat sacharidy (především 
glukóza, C6H12O6) za vzniku oxidu uhličitého 
(CO2) a vody (H2O), což je doprovázeno pro-
dukcí tepla. Únik CO2 do ovzduší představuje 
ztrátu sušiny. Názorně je to uvedeno v násle-
dující schématické rovnici:

180 g C6H12O6 + 192 g O2

→ 264 g CO2 + 108 g H2O + 2870 kJ   

K ohřátí 1 litru vody o 1 °C je potřeba 
1 kilokalorie (kcal) tepla = 4,186 kJ. Rovnici lze 
napsat i jinak (Buxton a kol., 2003):

  C6H12O6 + 6O2 
→ 6CO2 + 6H2O + 0,69 Mcal/mol glukózy  

Jeden gram CO2 údajně představuje ztrátu 
0,69 g glukózy. Ta pak může chybět při výživě 
bakterií mléčného kvašení na začátku fermen-
tačního procesu v sile. Pro průběh reakce na 
poli je zásadní rychlost při zavadání a vzni-
kající teplota, která je ale rychle předána do 
okolí. Ztráty energie při zavadání píce, dopro-
vázené nárůstem teploty, jsou patrné měřením 
(nebo pohmatem, teplota by neměla být vyšší 
než 37 °C) až ve větším objemu, tedy po jejím 
shrnutí do řádků, po naložení do nákladního 
prostoru aut nebo po navezení do silážního 
prostoru. Pro průběh reakce v silážním žlabu 
je zásadní dostatek dostupných sacharidů 
a rychlost nárůstu teploty. Teplota by neměla 
být vyšší než 40 °C. To je totiž teplota, při kte-
ré se snižuje aktivita bakterií mléčného kvašení 
(pro ně je optimální teplota 27 °C) a narůs-
tá teplota, vhodná pro aktivitu enterobakterií 
a klostridií (Buxton a kol., 2003).

Limitující teplota, při které hynou žádoucí 
bakterie, je pro L. plantarum 42 °C, L. buchneri 
45 °C, Enterococcus faecium 50 °C, Pediococ‑
cus pentosaceus 60 °C a P. acidilactici 65 °C. 
Limitující teplota, při které hynou nežádoucí 
bakterie, je pro Escherichia coli 45 °C, Listeria 
monocytogenes 63 °C, Shigella spp. a Salmo‑
nella spp. 65 °C. Pro sporotvorné mikroorga-
nismy, jako Clostridia ssp. a Bacillus spp., není 
limit uveden (Marley, 2017).

V posečené píci probíhají při zavadání fyzio-
logické a biochemické procesy, které ovlivňují 
její krmnou hodnotu. Jakmile se poruší při skliz-
ni ochranné struktury rostlinných buněk, tedy 
jakmile se píce rozřeže, naláme, rozdrtí nebo 
jiným způsobem mechanicky naruší, začíná 
se v důsledku úbytku vody v buňkách nejen 
zvyšovat její sušina, ale na uvolněný obsah 
poškozených buněk začnou působit rostlinné 
a mikrobiální enzymy v podstatně větší míře 
než na neporušené buněčné struktury. V prů-
běhu zavadání je možno rozlišovat dvě hlavní 
fáze. V první fázi zavadání dochází k odumírání 
buněk vlivem ztráty vody průduchovou a ku-
tikulární transpirací. Když rostliny odumřou, 
nastává druhá fáze (u trav přibližně při zvýšení 
obsahu sušiny na 45 až 55 % (podle druhu), 
a u jetelovin už při zvýšení na 40 %, u vojtěšky 
na 45 %), charakteristická jednoduchým fyzi-
kálním vypařováním. Během sušení na slunci 
vznikají ztráty některých vitamínů.

Při zavadání dochází také k rozkladu bíl-
kovin. Za první 3 dny může být degradováno 
až 20 % bílkovinného dusíku (Buxton a kol., 
2003).
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3. 2. 3. Ztráty vyluhováním při dešti

Při případných dešťových srážkách v době 
zavadání píce, přesahujících nasávací schop-
nost zasychající píce, vznikají ztráty vyluhová-
ním nestrukturálních sacharidů, rozpustných 
frakcí některých živin a vitamínů. Jsou tím 
větší, čím jsou srážky intenzivnější a dlouhodo-
bější, čím je píce sušší a čím je více naruše-
ná, např. kondicionérem. Kromě toho dochází 
ke změně barvy (píce je vybledlejší), struktury 
(píce je narušená, její řezná plocha je roztřepe-
ná a mazlavá) i aroma (působí spíše zatuchle).

3. 3. Skladové ztráty

Skladové ztráty se počítají od doby, kdy je 
řezanka přivezena ke skladovému prostoru 
a končí obnažením čela silážního prostoru, 
resp. zpřístupněním hotové siláže vzduchu. 
Ztráty vybíráním siláže ze silážního prostoru již 
patří mezi ztráty krmením.

Skladování probíhá ve třech hlavních eta-
pách. V prvních dnech po naplnění sila je ještě 
umožněno určité prodýchávání silážovaného 
rostlinného materiálu, doprovázeného ztrátou 
sušiny, ale zastaví se. Při kvašení (druhé skla-
dovací fázi), které trvá několika týdnů, se rychle 
spotřebuje zbytkový kyslík, klesá pH, rozkládají 
se sacharidy a hemicelulóza, dokončují se enzy-
matické procesy. Dochází sice k další ztrátě su-
šiny, ale již mnohem menší. Třetí fázi lze nazvat 
jako „klidovou“. Při ní se biochemické pocho-
dy téměř zastaví, mikrobiální dýchání je velmi 
omezené a tak mikroorganizmy sice přežívají, 
ale jsou neaktivní. Jejich aktivita se obnoví, po-
kud se do siláže dostane kyslík, což se obvykle 
stane, až se siláž začne zkrmovat zvířatům.

Doba skladování závisí na mnoha faktorech, 
údajně může siláž, pokud nepřijde do styku 
s kyslíkem, zůstat kvalitní i několik let. Čím 
rychleji je dokončena fáze fermentace, tím 
více živin zůstane v siláži. Většina vědců se 
přiklání k doporučení siláž „otevřít“ po uplynu-
tí 60denního fermentačního období, např. již 
Jakobe a kol. (1987) a v poslední době Mohd‑
‑Setapara a kol. (2012). Ve své studii dokonce 
uvádějí, že 60denní skladovací období pro 
siláže je uváděna ve většině vědeckých publik-
ací. I v českých Normativech pro zemědělskou 
a potravinářskou výrobu (www.agronormativy.cz) 
je požadované 60denní fermentační období 
uvedeno pro většinu pícnin, pro siláž drtí obi-
lovin je tato doba stanovena na 90 dnů a pro 
kukuřičnou siláž dokonce 120 dnů. Doba trvání 
studie pro uznání silážního přípravku organizací 
DLG (DLG, 2016) je obvykle 90 dnů nebo déle 
(použití kratší doby trvání musí být zdůvodně-
no). Pouze u testu na aerobní stabilitu (WR2) 
stačí doba skladování 49 dnů.

Kritická doba pro úplné dokončení silážního 
procesu není nikde zmíněna, uvádí se jen, že 
závisí na typu siláže a použité přísady. V praxi 
je ale trendem spíše opačný problém, zvláš-
tě významný u kukuřice, tedy snaha „otevřít“ 
a začít zkrmovat siláž již po 14 dnech po za-
ložení. Pro zvířata je to však velké dietetické 
riziko, v případě kukuřice velká ztráta ve využití 
škrobu.

Skladové ztráty vycházejí ze skutečnosti, 
že siláž je v podstatě živý organismus, jehož 
mikrobiální aktivita je potlačena snížením pH 
a teploty (nižší než 21 °C). Bakterie jsou tak 
udržovány v latentním stavu. Pokud se v siláži 
díky druhotnému průniku vzduchu a zvýšené 
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teplotě (v letním období), případně nedosta-
tečnému snížení pH, rozvine mikrobiální činnost 
(např. kvasinky používají jako zdroj energie ky-
selinu mléčnou, čímž dochází ke snížení jejího 
obsahu), dojde k následnému druhotnému ka-
žení siláže. V případě zjištění tohoto problému 
je nutné takovou siláž co nejdříve zkrmit, aby 
se skladovací ztráty minimalizovaly.

Skladové ztráty mohou vznikat následujícími 
způsoby:
• respirací (za přístupu vzduchu),
• fermentací (bez přístupu vzduchu),
• rozkladem bílkovin (resp. aminokyselin),
• silážními tekutinami (pokud vznikají).

3. 3. 1. Ztráty respirací

Čím rychleji se v píci s porušenou strukturou 
vytvoří anaerobní prostředí, tím více se omezu-
je aktivita rostlinných proteáz a rozvoj někte-
rých nežádoucích mikroorganismů (zkracuje se 
období proteolytických a respiračních bioche-
mických reakcí), což je pro fermentační proces 
příznivé, a pak biologická hodnota silážované-
ho krmiva bývá lépe a dlouhodoběji uchována.

Mikrobiální procesy za přítomnosti kyslíku 
jsou spojeny s produkcí tepla. Na začátku ak-
tivní fermentační fáze silážování zbytkový kyslík 
v řezance píce aktivuje biochemické procesy, 
které způsobí zvýšení teploty. Rees (1982) uvádí, 
že při každém zvýšení teploty o 10 °C se v la-
boratorních silech zvýšily ztráty sušiny o 1,7 %.

Za přístupu kyslíku už při zvýšení teploty nad 
40 OC začíná v silážované hmotě i hotové siláži 
probíhat neenzymatická Maillardova reakce, při 
níž reaguje karbonylová skupina redukujících 

sacharidů s aminokyselinami za vzniku charak-
teristické karamelové vůně, chuti a zbarvení. 
Vytvoří se pevné chemické vazby, doprováze-
né nevhodnými fyzikálními vlastnostmi, jako je 
zmazovatění a karamelizace, siláž se stává málo 
stravitelnou a zdraví škodlivou. Dlouhodobé 
zvýšení teploty nad 40 °C způsobuje denatu-
raci (poškození struktury) proteinů, dochází ke 
ztrátě jejich rozpustnosti a snižuje se dostupnost 
aminokyselin, zejména u siláží z luskovin a trav. 
Rychlost denaturace se pak zdvojnásobuje 
s každým zvýšením teploty o 14 °C. Proteolýzu 
snižuje rychlá a účinná fermentace, podpořená 
inokulací rychle rostoucích homofermentativ-
ních bakterií mléčného kvašení. Ty rostou nej-
rychleji při teplotách mezi 27 až 38 °C, většina 
fermentací by měla být při těchto teplotách 
dokončena mezi sedmým až desátým dnem od 
uzavření sila.

Vzduch (kyslík) způsobuje ztráty v průbě-
hu plnění silážních prostor, v prvních několika 
dnech po anaerobním uzavření silážních prostor, 
ale i v průběhu skladování, pokud k siláži nějakým 
způsobem kyslík proniká. Obsah kyslíku v siláži 
záleží na její pórovitosti, která je funkcí zhutnění, 
resp. objemové hmotnosti. Pórovitost je množství 
dutin v tuhém tělese (udává se v procentech ob-
jemu pórů k objemu tělesa), schopných propou-
štět kapaliny a plyny. Dostatečné zhutnění silá-
žované hmoty je nezbytné. Aby tomu tak bylo, 
řezanka v horních vrstvách by měla být kratší 
a vlhčí, dusat by se měla intenzivněji než ve vrst-
vách pod ní. Rychlé spotřebě kyslíku v silážované 
hmotě pomáhají i některé heterofermentativ-
ní bakterie, které připraví vhodné prostředí pro 
množení těch více užitečných, tedy bakterií ho-
mofermentativního mléčného kvašení.
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Řezanka zavadlé hmoty o sušině asi 35 % musí 
být udusaná alespoň tak, že objemová hmotnost 
siláže je pak 250 kg/m3. Za dobře udusanou se 
považuje siláž s objemovou hmotností 450 kg/
m3 a vyšší. Způsob dusání musí vycházet nejen 
z délky a stupně narušení řezanky, z její sušiny, 
frekvence navážení řezanky do silážních prostor 
v návaznosti na práci řezačky, ale i ze způsobu 
rozvrstvování a výšky vrstev. Důležité je, aby se 
navážela hmota v cca 15 cm (maximálně 30 cm) 
vysokých vrstvách. Rozvrstvenou řezanku je 
nutné udusat opravdu důkladně. Nezáleží jen 
na hmotnosti dusacího prostředku a tvaru kol, 
ale i na systému dusání. Tlak by měl být vyvíjen 
delší dobu (pomalou jízdou) a měl by být opa-

kovaný (pojíždění sem a tam alespoň dvakrát 
v krátkém sledu). Dusat by se mělo po celou 
dobu prodlevy mezi odjezdem jednoho vozu 
a příjezdem dalšího vozu s řezankou. K dusání 
řezanky osvědčil speciální dusač, který je vy-
roben z kol železničních vozů. Pozor na dusání 
v blízkosti silážní stěny, i tam by se mělo dusat 
intenzivně. Pokud se práce musí přerušit a druhý 
den se začíná znovu, je třeba silážovanou hmotu 
zakrýt. Ráno se doporučuje dusat až po nave-
zení další vrstvy píce. V opačném případě totiž 
dojde k vytlačení oxidu uhličitého, který se ve 
hmotě nahromadil přes noc při začínající fer-
mentaci a místo něho se do silážované hmoty 
nasaje vzduch s kyslíkem.

Nedostatečné zakrytí je neodpustitelnou 
technologickou chybou. Kyslík se do siláže 
může druhotně dostat skrz silážní fólie, pod 
nimi, skrz silážní stěny, nebo infiltrací po „ote-
vření“ siláže za účelem vybírání. Jakákoliv pro-
dleva s anaerobním utěsněním silážované 
hmoty se projevuje ztrátou. Při jednodenním 
zpoždění v utěsnění se v pokuse se silážováním 
kukuřice zvýšily v horních 45 cm siláže ztráty or-
ganické hmoty o 27 %. Při zpožděném utěsnění 
se nastartuje nejen Maillardova reakce, ale také 
se vytvoří ethylester kyseliny octové, který může 
mít negativní vliv na příjem krmiva u přežvýkav-
ců (Borreani a kol., 2018).

Aerobní stabilitou u kukuřičných siláží, u nichž 
bylo silo anearobně uzavřeno pokusně po 48 
hodinách prodlevy, se zabývali Uriarte a kol. 
(2001). Výsledek je v tabulce 3.

Obě siláže anaerobně uzavřené se zpoždě-
ním (ať již bez konzervantu nebo s ním) byly 
o 48 hodin méně stabilní než siláže uzavřené 
okamžitě po naskladnění řezanky. Zhoršení ae-
robní stability siláží po expozici vzduchu bylo 
doprovázeno zvýšením teploty a pH, snížením 
obsahu kyseliny mléčné a rychlým nárůstem 
populace kvasinek. Ošetření biologickou přísa-
dou z mixu bakterií a enzymů výrazně zlepšilo 
aerobní stabilitu, ale mechanismus účinku ne-
byl zřejmý. Okamžité uzavření sila mělo větší 

Tabulka 3: Aerobní stabilita (v hodinách) siláže při opožděném (o 48 hodin) uzavření sila 
(Uriarte a kol., 2001)

 Kontrola bez konzervantu Inokulovaná siláž

Okamžité uzavření Opožděné uzavření Okamžité uzavření Opožděné uzavření

113 65 137 89
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efekt, než přidání biologického aditiva z mixu 
bakterií a enzymů.

Silážní fólie by měly být zatíženy tak, aby 
pod ně nikde nepronikal vzduch. V posled-
ní době se stále více uplatňuje dvouvrstevný 
i třívrstevný systém zakrývání, případně systém 
Silostop. Vždy záleží na tom, kdo silážování řídí, 
jaký systém zakrytí zvolí. Ani drahá fólie s mi-
nimální propustností pro kyslík nemůže silá-
žovanou hmotu ochránit před kyslíkem, není-
-li zatížena tak, aby pod ní neproudil vzduch. 
Ochranou proti perforaci fólie při kladení zátě-
že je dobře udusaný podklad a vhodný způsob 
rozvinutí fólie (od středu žlabu). Velmi důležité 
je, že všechny spoje a okraje plachet musí být 
zatíženy po celé délce tak, aby vzduch nemohl 
pod fólie (plachtu) pronikat. Pneumatiky, i když 
jsou položeny jedna vedle druhé, to nezajistí. 
Jejich nevýhodou je také, že se v nich drží deš-
ťová voda, která se kazí a rozmnožují se v ní 
komáři a mouchy.

Nejlepší zkušenosti jsou se zátěžovými pyt-
li. Při jejich pokládání na plachtu se ale dělají 
opravdu velké chyby. To, že poutko na přená-
šení zátěžového pytle je na jeho spodní straně, 
svádí k tomu, že se pytle pokládají za sebou 
a nepřekrývají se. Pokud se zanedbá polože-
ní zátěžových pytlů byť jen na jednom místě, 
vzduch se pod fólii nasává. Vzdouvání fólie na-
víc může způsobit její popraskání. Při běžném 
zakrytí jsou typické ztráty sušiny mezi 0,5 až 
1,5 % za měsíc. U nezakryté siláže, nebo vel-
mi špatně zakryté siláže, se odhadují ztráty na 
zhruba 18 %, v literatuře jsou i údaje o změře-
ných ztrátách ve výši 49 %.

Predikční rovnice fermentačních ztrát, od-
hadované podle obsahu sušiny, jsou odlišné 
pro bílkovinné a glycidové pícniny (Buxton 
a kol., 2003). U vojtěškové siláže jsou ztráty 
odhadovány podle rovnice:

    ZS (%) = 100 * [0,0156 – 0,0364 * (DM – 0,20)]    

Kde ZS = ztráta sušiny; DM = sušina

Typická vojtěšková siláž má sušinu 35 % (DM 
= 0,35). Fermentační ztráty sušiny (DM) u ta-
kové siláže by nemusely převýšit 1 %.

U kukuřičné siláže jsou ztráty odhadovány 
podle rovnice:

   ZS (%) = 100 * [0,00864 – 0,0193 * (DM – 0,15)]    

Kde ZS = ztráta sušiny; DM = sušina

Fermentační ztráty kukuřice při stejné sušině 
35 % mohou představovat pouze 0,5 %.

Podle Buxton a kol. (2003) jsou ztráty závis-
lé také na době a intenzitě plnění sila. Nevy-
rovnané plnění a nerovnoměrné dusání silážo-
vané hmoty způsobuje nejen velké ztráty živin 
a energie, ale také snižuje hygienickou jakost 
výsledných siláží. I po naplnění sila a udusání 
řezanky dochází ještě určitou dobu k reakcím 
za přítomnosti vzduchu, dokud se vzduch plně 
nespotřebuje. Ztráty sušiny lze odhadovat po-
mocí rovnice:

  ZS (%) = 3,22 * [U*(YO - YBO) / (Pw * DM * H)]   

Kde ZS = ztráta sušiny; U = propustnost za‑
krytí (kPa/h) – při špatném má hodnotu 0,1, 
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při výborném a rychlém 0,4, YO = koncentra‑
ce kyslíku vně sila, YBO = koncentrace kyslíku 
uvnitř sila bezprostředně po zakrytí, Pw = ob‑
jemová hmotnost silážované hmoty po udusá‑
ní, DM = sušina silážované hmoty, H = hloubka 
sila, resp. výška naskladňované hmoty

Jako příklad Buxton a kol. (2003) uvádějí 
silážování do silážního žlabu s výškou nasklad-
ňování 3 metry po dobu 10 dnů. Objemová 
hmotnost byla odhadnuta na 600 kg/m3 a su-
šina na 35 %. Koncentrace kyslíku v horní na-
skladňované vrstvě byla ve srovnání s venkov-
ním prostředím třetinová u neudusané řezanky 
a jedna desetina u udusané. Celkové respirační 
ztráty byly odhadnuty na 3 – 4 % sušiny. Pod-
le Buxton a kol. (2003) siláže s nižší sušinou 
mívají vyšší ztráty (2 – 3 %) než siláže s vyš-
ší sušinou (menší než 1 %), a při stejné sušině 
např. 35 % mají vyšší ztráty vojtěškové siláže 
(1 %) než siláže kukuřičné (0,5 %). Při nasklad-
ňování řezanky po 30 cm vrstvách bývají ae-
robní ztráty v horní vrstvě 1,1 % za den, s kaž-
dou další nižší vrstvou pak o 1 % nižší.

Procedura takto zjišťovaných ztrát je složitá 
a závislá na mnoha faktorech, které je nutné 
posuzovat v komplexu; pro praxi je to procedu-
ra až příliš složitá a tudíž téměř nevyužitelná.

Jednodušší je ztráty odhadovat podle ob-
jemové hmotnosti, jak to doporučuje Bolsen 
(2003). Jeho doporučení je uvedeno v tabulce 4.

O úspěchu silážování do značné míry rozho-
duje také délka a stupeň zpracování řezanky 
(processing). Čím je vyšší sušina, tím musí 
být řezanka kratší (aby došlo k účinnému st-
lačení hmoty a vytěsnění vzduchu) a více 
narušená (zejména to platí pro stébla, kolén-
ka a zrno). Velmi důležitá je doba od začátku 
naskladňování do zamezení přístupu vzduchu 
k silážované hmotě. Je požadován co nejry-
chlejší postup bez zbytečných prostojů, které 
vedou k snížení kvality siláže.

V současné době jsou klasické silážní žlaby 
nahrazovány technologií plnění do balíků či 
vaků. Píce, uskladněná ve vaku, pokud je dobře 
slisována, je dokonale chráněna před vnikáním 
kyslíku ke vznikající siláži. Ztráty plněním ře-
zanky do lisů jsou minimální. Krátce po na-
plnění se většinou vak vlivem produkce CO2 

poněkud nafoukne. Aby vak neprasknul, CO2 
se vypouští pomocí speciálních ventilů či na-
říznutím fólie. Unikající plyn představuje ztrátu. 
Otvor ve fólii je nutné po krátké době opět uza-
vřít nebo neprodyšně zacelit pomocí speciální 
lepicí pásky.

Pro balení jednotlivých hranolových nebo 
válcových balíků jsou používány baličky. Mo-
hou být řešené jako nesené na tříbodovém zá-
věsu traktoru nebo jako přívěsné za traktorem. 
Tyto baličky lze použít jak přímo na poli, tak 
u skladu balíků, kde je nižší riziko poškození 
balící folie při přepravě. V poslední době se vy-
rábějí i kombinované stroje, kdy součástí lisu 

Tabulka 4: Ztráty sušiny v závislosti na objemové hmotnosti silážované hmoty 
(Bolsen, 2003)

Objemová hmotnost (kg sušiny/m3) 160 224 257 289 321

Ztráty sušiny po 180 dnech fermentace (%) 20,2 16,8 15,1 13,4 10,0
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je také balička a balík opouští stroj již zabalený 
a stačí ho pouze dopravit na stanoviště jeho 
skladování.

3. 3. 2. Ztráty fermentací bez přístupu vzduchu

Fermentace je biochemický proces, probíhající 
v anaerobním prostředí za účasti mikroorgani-
zmů a enzymů, které pomáhají rozkládat sa-
charidy hydrolytickým štěpením jejich vazeb. 
Fermentují také vznikající kyseliny a aminoky-
seliny. McDonald a kol. (1991) popsali 20 zá-
kladních reakcí při silážování, při nichž se bio-
chemicky definované ztráty sušiny pohybují od 
nuly až po 67,2 % (tj. když 2 molekuly kyseliny 
jablečné (C4H6O5) se za přispění heterofermen-
tativních bakterií rozloží na acetoin (C4H8O2),  
4 molekuly CO2 a 2 molekuly vody).

Vybíráme jen ty hlavní reakce:

180 g C6H12O6 → 180 g C3H6O3

Při tomto typu fermentace homofermenta-
tivní bakterie dokáží rozložit jednoduché sa-
charidy (glukózu a fruktózu) na 2 molekuly ky-
seliny mléčné s nulovými ztrátami sušiny.

180 g C6H12O6 → 
90 g C3H6O3 + 46 g C2H5OH + 44 g CO2

Tato rovnice představuje rozklad glukózy za 
vzniku kyseliny mléčné, etanolu a oxidu uhli-
čitého vlivem působení heterofermentativních 
bakterií. Ztráty při tomto způsobu rozkladu jsou 
vyčísleny na 24,4 %.

180 g C6H12O6 → 92 g C2H5OH + 88 g CO2

Tato rovnice představuje rozklad glukózy po-
mocí kvasinek za vzniku etanolu a oxidu uhliči-
tého. Ztráty sušiny dosahují 48,9 %.

180 g C3H6O3 → 88 g C4H8O2 + 88 g CO2  
+ 4 g H2

Rozklad kyseliny mléčné klostridiemi za vzni-
ku kyseliny máselné, oxidu uhličitého a vodíku 
představuje ztrátu 51,1 % sušiny.
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Pravá fermentace (anaerobní kvašení) probí-
há bez přístupu vzduchu, přesto při ní mohou 
vznikat ztráty, především produkcí oxidu uhli-
čitého (CO2). To ukazuje tabulka 5.

BMK, které fermentují glukózu homofermen-
tativně, produkují pouze kyselinu mléčnou, 
takže nedochází ke ztrátě sušiny, zatímco BMK, 
které fermentují glukózu heterofermentativně, 
produkují kromě kyseliny mléčné a ethanolu 
ještě 1 mol oxidu uhličitého, což vede k 24% 
ztrátě sušiny a 1,7% zvýšení teploty (každé 
zvýšení teploty indikuje ztrátu energie). Pokud 
mikroorganismy jiné, než BMK, hrají význam-
nou roli při fermentaci, ztráta sušiny ve formě 
oxidu uhličitého je vyšší. To platí zejména pro 
kvasinky, produkující ethanol z glukózy nebo 
klostridie, produkující kyselinu máselnou. 

Část ztráty sušiny z klostridiální fermentace 
je z produkce plynného vodíku.

Homofermentativní bakterie mléčného 
kvašení dokáží rozložit jednoduché sacharidy 
(glukózu a fruktózu) na 2 molekuly kyseliny 
mléčné téměř s nulovými ztrátami sušiny 
a zhruba dvouprocentními ztrátami energie. Při 
anaerobní fermentaci glukózy vzniká jen 118 kJ 
tepla. To je zhruba 24 násobně méně tepla, 
než když reakce probíhá za přítomnosti kys-
líku. Protože takto probíhá rozklad sacharidů 
jen v laboratorních podmínkách, pro provozní 
podmínky se odhadují u této reakce ztráty su-
šiny a energie na 2 až 4 %. Fermentační ztráty 
u obtížně silážovatelných pícnin bývají zhruba 
dvakrát vyšší než u kukuřice.

Tabulka 5: Ztráty sušiny a energie podle druhu mikroorganizmu, substrátu a produktů 
(adaptováno podle McDonald a kol., 1991; Buxton a kol., 2003; Borreani a kol., 2018)

Organizmus Druh Substrát Produkty Ztráty

sušiny energie

BMK Ho Glukóza 2 laktát 0 0,7

BMK He Glukóza 1 laktát + 1 ethanol + 1 CO2 24 1,7

BMK He 3 Fruktóza 1 laktát + 1 acetát + 2 mannitol 
+ 1 CO2

4,8 1,0

BMK Ho/He 2 Citrát 1 laktát + 3 acetát + 3 CO2 29,7 −1,5

BMK Ho/He Malát 1 laktát + 1 CO2 32,8 −1,8

Entero- 
bakterie

2 Glukóza 2 laktát + 1 acetát + 1 ethanol + 
2 CO2

17 11,1

Klostridie 2 Laktát 1 butyrát + 2 CO2 + 2 H2 51,1 18,4

Kvasinky Glukóza 2 ethanol + 2 CO2 48,9 0,2

Kde BMK = bakterie mléčného kvašení; Ho = homofermentativní; He = heterofermentativní; 
Citrát = kyselina citrónová; Malát = kyselina jablečná; Laktát = kyselina mléčná; 
Acetát = kyselina octová
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Přidáme -li k silážované píci bakterie L. buch‑
neri, glukóza se rozloží na kyselinu mléčnou, 
octovou a oxid uhličitý, přičemž L. buchne‑
ri jsou schopné, nemají -li již zdroj sacharidu, 
rozložit kyselinu mléčnou na kyselinu octovou, 
1,2-propandiol (propylenglykol) a oxid uhli-
čitý. Energetická hodnota kyseliny mléčné je 
23,6 MJ / kg, energetická hodnota propylen-
glykolu je 28 MJ / kg (Davies a Orosz, 2014).

Působením bakterií se rozkládají i další mo-
nosacharidy (manóza, galaktóza, arabinóza, 
ribóza, xylóza) a disacharidy (sacharóza, mal-
tóza laktóza, celobióza) a některé vyšší sacha-
ridy, ovšem s trochu vyššími energetickými 
nároky. Využití sacharidů může zlepšit přidání 
hydrolytických enzymů, které naruší lignoce-
lulózové vazby a sacharidy jsou tak lépe pří-
stupné BMK.

3. 3. 3. Ztráty rozkladem bílkovin

Bílkoviny jsou vysokomolekulární přírodní 
látky, složené z aminokyselin. Vlastní bílkoviny – 
proteiny mají více než 100 aminokyselin. Pokud 
jich mají méně, jsou označovány jako peptidy. 
Proteolýza je částečná (na peptidy) nebo úplná 
(na aminokyseliny) degradace proteinů. Během 
zavadání píce a zhruba prvních 10 dnů po nave-
zení řezanky do sila probíhá proteolýza pomocí 
rostlinných lysozomálních enzymů, tzv. proteáz.

Pokud se však v sile namnoží klostridie nebo 
enterobakterie, proteolýza probíhá za účasti 
mikrobiálních proteáz a může trvat mnohem 
déle, prakticky až do zkrmení nebo zlikvidování 
siláže. Aminokyseliny pak mohou podlehnout 
činností různých bakterií dvěma typům pře-
měn – deaminaci a dekarboxylaci.

Při deaminaci dochází ke vzniku těkavých 
mastných kyselin (TMK) a amoniaku, přede-
vším se to děje v silážích s vysokým obsahem 
bílkovin, nízké jakosti (s nižší sušinou a poma-
lejší fermentací), v nichž se prosadily entero-
bakterie, schopné rozkládat bílkoviny. V tako-
vých silážích může podíl amoniakálního dusíku 
(N–NH3) z dusíku celkového činit i více než 
15 %. Vznikající čpavek otupuje kyselost a tak 
vytváří podmínky pro další rozkladné procesy. 
Kromě čpavku vzniká z lysinu kyselina octová 
a máselná, ze serinu kyselina pyrohroznová 
a z kyseliny glutamové kyselina pyrohroznová 
a kyselina octová. Klostridie se pak podílejí i na 
oxido -redukčním rozkladu glycinu a ornitinu, 
při rozkladu alaninu a leucinu navíc vzniká CO2.

Při rozkladu aminokyselin dekarboxylací 
vznikají biogenní aminy, označované též jako 
„mrtvolné jedy“. Vysoce toxické jsou ty hete-
rocyklické (histamin a tyramin). Silně páchnou-
cí diaminy (putrescin a kadaverin) synergicky 
zesilují účinky předchozích aminů; jejich vlastní 
jedovatost je nižší. Na dekarboxylaci se podílejí 
hlavně klostridie. Při degradaci aminokyselin 
dekarboxylací vzniká vždy CO2 a amin, z ami-
nokyseliny histidinu vzniká histamin, z tyrosinu 
tyramin, z argininu putrescin a z lysinu cadave-
rin (Buxton a kol., 2003).

Při hodnocení siláží bílkovinných a polobílko-
vinných je proteolýza významným ukazatelem. 
Hodnotí se stupeň proteolýzy, který se vypo-
čte jako podíl dusíku amoniakálního z obsahu 
dusíku celkového, přičemž se ještě přihlíží k pH 
(mělo by být nižší než 4,2) a k obsahu kyseliny 
máselné (mělo by jí být méně než 0,25 g/kg). 
Některé laboratoře při hodnocení proteolýzy 
k čpavkovému dusíku připočítávají ještě dusík 
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zjištěný formolovou titrací. To je pak nutné při 
hodnocení zohlednit.

3. 3. 4. Ztráty silážními tekutinami

Obecně platí, že v silážním žlabu siláže o su-
šině 28 % už silážní tekutiny uvolňují jen mini-
málně. Silážní tekutiny ze silážního žlabu neod-
tékají rovnoměrně, odtok je nejvýraznější první 
hodiny a dny po zasilážování. Záleží na výšce 
naskladněné vrstvy v silážním žlabu nebo sile 
a na stupni zhutnění (které bývá ovlivněno 
i délkou řezanky a stupněm jejího narušení). 
Čím vyšší je naskladněná vrstva a intenziv-
nější i zhutnění, tím se vytváří ve spodní části 
větší tlak a může odtékat více silážních teku-
tin. Množství uvolněné tekutiny a odhad ztrát 
jejich odtokem ze siláže o různé sušině uvádí 
tabulka 6.

Uvolňování silážních tekutin lze regulovat 
také použitím silážních aditiv. Aplikace většiny 
biologických silážních přípravků (inokulantů) 
produkci silážních tekutin podporuje. Avšak 

silážní přípravky s oxidoredukčním enzymem 
(oxidoreduktázou) částečně sníží odtok siláž-
ních tekutin i u siláží s nižší sušinou než 28 %.

Odhaduje se, že ztráty odtokem silážní te-
kutiny při běžné sušině 35 % nebudou v ho-
rizontálním sile vyšší než 0,4 % i při plném 
naplnění. Problém se silážními tekutinami je 
hlavně v jejich škodlivosti k životnímu prostředí 
a korozivnosti.

Ještě stále jsou v zemědělských podnicích 
vidět žlaby, které mají ve spodní části stěny 
štěrbiny pro odtok silážních tekutin. Těmito 
štěrbinami se do siláže dostává nejen vzduch, 
ale i plísně a hnilobné bakterie. Tyto štěrbiny je 
nutné dobře utěsnit.

Doporučuje se silážovat při sušině, kdy se 
silážní tekutiny netvoří. Jsou jen zdrojem ztrát 
a způsobují problému při jejich likvidaci. Přitom 
v silážní tekutině jsou cenné živiny, které jsou 
rozpustné a tedy lehce využitelné zvířaty.

3. 4. Ztráty při krmení

Jakmile dojde k otevření sila, začne na siláž 
působit kyslík a postupně dochází k množe-
ní kvasinek, plísní a nežádoucích aerobních 
bakterií. To je doprovázeno zvýšením teploty, 
a tedy i ztrátou energie, která uniká do ovzduší. 
Podle Honiga (1990) na každé zvýšení teploty 
o 10 °C připadá 1 % ztrát NEL za den.

Ztráty v procesu krmení lze dělit na:

fyzické
• odstraněním zkažené siláže ze silážních prostor,
• vyvezením zbytků z krmného žlabu (udržo-

Tabulka 6: Odhad ztrát odtokem silážních 
tekutin ze silážního žlabu 
(Buxton a kol., 2003)

Sušina 
siláže 

(g / kg)

Objem silážních 
tekutin 

(litr / tuna)

Ztráty 
sušiny 

(%)

140 203 8,7

200 73 2,2

220 45 1,2

240 25 0,63

260 11 0,25

280 6 0,13
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vání čistoty v silážním či krmném žlabu je 
indikátorem úrovně chovu),

biochemické
• rozkladem organických látek za vzniku ply-

nů či jedovatých látek,
• přeměnou látek v jiné, méně stravitelné 

nebo méně chutné.

Ztráty při krmení lze rozdělit na několik samo-
statných problémů:
• ztráty aerobní degradací na obnažené ploše 

siláže,
• odhrnutí plachty a případné odstranění zka-

žené siláže,
• způsoby vybírání siláže a míchání TMR 

v krmném voze,
• přihrnování TMR a odstraňování zbytků 

z krmného žlabu.

3. 4. 1. Ztráty aerobní degradací na obnaže-
né ploše siláže

Hotové siláže jsou aerobně stabilní, dokud 
nepřijdou do styku s kyslíkem. Bakterie, kva-
sinky a plísně v nich přežívají v latentním sta-
vu. Jakmile se však do siláže dostane vzduch, 
začnou se aktivovat a množit. Rychlost jejich 
množení pak záleží na množství pronikajícího 
vzduchu, sušině siláže, obsahu pufračních látek 
v siláži a teplotě (jak siláže, tak okolního pro-
středí). Jejich růst bývá většinou exponenciální 
v čase. Znamená to, že jakmile se proces roz-
běhne, zhoršení kvality se zrychluje a ztráty 
mohou dosáhnout i několik desítek procent. 
Siláže bílkovinné a polobílkovinné mívají vyšší 
aerobní stabilitu, než siláže glycidové; siláže 
konzervované s přidáním chemických kon-
zervantů mívají vyšší stabilitu než konzervova-

né bez přísad nebo s biologickými inokulanty. 
Hodně záleží na tom, kolik zbytkových sacha-
ridů v siláži zůstalo a jsou zdrojem živin pro 
mikroorganizmy, především pro kvasinky, které 
využívají sacharidy ze siláže a přeměňují je na 
aceton a etanol a přitom produkují teplo.

Inokulace kukuřice homofermentativními 
bakteriemi mléčného kvašení vede ke zhorše-
ní aerobní stability siláže, zatímco inokulace 
heterofermentativními bakteriemi mléčné-
ho kvašení, jako je Lactobacillus brevis nebo 
Lactobacillus buchneri, zvyšuje stabilitu. Oba 
druhy bakterií produkují mnohem více ky-
seliny octové, než homofermentativní BMK. 
Kyselina octová se ukázala jako látka, která 
nejvíce zlepšuje aerobní stabilitu siláže. Tato 
kyselina působí jako inhibitor růstu organismů, 
které způsobují kažení siláže po otevření sila. 
Aerobní stabilita se exponenciálně zvyšuje 
s koncentrací kyseliny octové. Pouze kyseli-
na máselná má podobný účinek. Ukázalo se, 
že jiné sloučeniny, jako je kyselina mléčná, 
1,2-propandiol a 1-propanol aerobní stabilitu 
neovlivňují, zatímco fruktóza a mannitol aerob-
ní stabilitu snižují (Danner a kol., 2003).

Je však třeba připomenout, že kyselina octo-
vá sice zlepšuje aerobní stabilitu, ale zvyšuje při 
fermentaci ztráty organické hmoty a při krmení 
siláže snižuje její chutnost. Snížení degradace 
siláže lze však řešit i jinak, např. odebráním vět-
ší vrstvy siláže.

Ztráty aerobní degradací lze stanovit labo-
ratorně (podle Honiga, 1990) ponecháním vzor-
ku siláže v izolované dóze s možností přístupu 
vzduchu k siláži. V poměrně krátkých, předem 
stanovených intervalech, se měří teploty v la-
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boratoři a v siláži po dobu nejméně 7 dnů.  
Aerobní stabilita se pak vyjadřuje počtem ho-
din, za které se teplota siláže zvýší ve srovnání 
s vnější teplotou o 2 °C, respektive podle Wil‑
kinsona a Daviese (2012) o 3 °C.

Skutečné změny lze měřit i přímo v provoz-
ních podmínkách. Na základě našich měření 
v provozu lze konstatovat, že kvalita siláže, 
zkrmované během teplého a vlhkého počasí, 
se zhoršuje rychleji, než během počasí chlad-
nějšího a suššího. Z toho vyplývá doporučení 
plánovat otevření siláže, u které se předpoklá-
dá horší aerobní stabilita, na dobu, kdy jsou 
venku nižší teploty. Ztráty aerobní degradací 
je možné stanovit v silážních prostorách také 
měřením teplot termokamerou, či kontaktními 
teploměry. K dispozici jsou i teploměry s data-
-loggerem, což umožňuje kontrolovat změny 
teplot i z velké vzdálenosti na mobilu.

Doporučení ohledně denního množství 
odebrané siláže ze silážní stěny se někdy až 
diametrálně liší případ od případu. Kromě ae-
robní stability siláže ovlivňuje doporučení 
minimálního denního odběru siláže několik 
faktorů. V zimním období lze údajně tolero-
vat i denní odběr do hloubky 25 cm na jeden 
odběr, v letním období po celém profilu. Při 
postupném zkrmování siláže z velkých siláž-
ních žlabů (s velkou čelní plochou) se stabilně 
zkrmuje zkažená (zvětralá) vrstva siláže. Proni-
kání kyslíku do silážované hmoty je v přímé 
závislosti na udusání siláže a na způsobu jejího 
vybírání ze silážních prostor. Čím kompaktnější 
siláž (čím bude mít vyšší objemovou hmotnost) 
bude, tím obtížněji do ní bude kyslík pronikat. 
V hloubce 50 cm od čela siláže již kyslík nebý-
vá. Je také nezbytné, aby siláž byla odebírána 

z rovné, pevné stěny a ta aby nebyla vystavena 
vzduchu déle než pět dní. Větší ztráty jsou vět-
šinou u siláží vyšší kvality, které obsahují více 
vodorozpustných sacharidů. Aerobní degrada-
ce u každé siláže začíná v jinou dobu, několik 
hodin i dnů. Jakmile se však rozběhne, ztráty 
sušiny dosahují 0,5 až 2 % za den, maximálně 
však 10 až 15 %. Záleží také na tom, jaký silážní 
přípravek byl při zakládání siláže použit.

3. 4. 2. Odhrnutí plachty a případné odstra-
nění zkažené siláže

Vybírání siláže ze silážních prostor je nároč-
né zejména v rozhodnutí, jak daleko odhrnout 
plachtu, aby nedocházelo ke znehodnocování 
horní vrstvy siláže, protože ta je k degradaci 
mnohem náchylnější, než siláž z čela siláže, 
resp. odběrové plochy. Doporučení je jiné pro 
letní období a jiné pro období zimní. Borreani 
a kol. (2018) doporučují při záběru vybírače 
20 cm odhrnout v zimním období maximálně 
1,75 m na týden a v letním období maximálně 
1,1 m na týden. To údajně odpovídá hloubce 
(resp. rychlosti) průniku kyslíku dobře udusa-
nou kukuřičnou siláží o průměrné sušině 35 %. 
Při těchto podmínkách zjistili, že ztráty sušiny 
u odebírané siláže nebyly větší než 3 %.

U stěn silážního žlabu, na povrchu po odhr-
nutí plachty a někdy i u dna (pokud se vytvoři-
ly silážní tekutiny a neodtekly) lze občas vidět 
zkaženou siláž. Tu je nutné odstranit. Pokud 
odstraněna není, následky mohou být dost bo-
lestivé.

Hlavní rizika zkažené siláže jsou:
• horší využití živin, vyšší spotřeba krmiva, 

přítomnost sekundárních jedovatých metabolitů,



31

| JAK OMEZIT ZTRÁTY u siláží

• snížení kvality života zvířat,
• snížení množství a kvality mléka a výrobků 

z mléka,
• ohrožení zdraví zvířat i lidí (salmonela, plísně…).

Velmi důležité je, co se stane se siláží, kte-
rá sice není viditelně plesnivá, ale představuje 
zdravotní riziko svým obsahem toxinů. Nesta-
čí totiž, když se odstraní jen plesnivá část, je 
třeba počítat s tím, že pod plísňovým ložiskem 
může být i podhoubí, kde se většinou nachá-
zí mykotoxiny. Doporučuje se odebrat alespoň 
30 cm siláže pod ložiskem. Tento materiál je 
v podstatě buď úplnou ztrátou (když je odstra-
něna), nebo pokud je krmen, představuje pro 
farmáře ztrátu ve formě snížené výkonnosti 
hospodářských zvířat a potenciálně škodlivých 
účinků na jejich zdraví.

Plísně potřebují sice pro své množení dosta-
tek vzduchu, ale mohou přežívat v podmín-
kách, které jsou pro ostatní mikroorganizmy 
nepřijatelné, např. při pH až 2,5 a teplotě od  
0 po 60 °C. V anaerobním prostředí a v ex-
trémních podmínkách přežívají ve formě spór. 
Jakmile se siláž dostane do styku se vzduchem, 
mohou se začít množit. Dá se říci, že jsou všu-
dypřítomné v krmivech, a tedy i v silážích. 
Mohou být nebezpečné pro zdraví zvířat, způ-
sobovat ztráty produkce (což může mít velký 
ekonomický dopad) a významně zhoršovat 
bezpečnost potravin živočišného původu.

Jen malou útěchou je, že z hlavních my-
kotoxinů v silážích se do potravního řetězce 
dostává pouze aflatoxin. Do siláží se prostřed-
nictvím rostlin dostávají plísně rodů Fusarium 
a Alternaria. Důležitými producenty myko-
toxinů, s nimiž se pravidelně setkáváme při 

skladování siláží, jsou rody Aspergillus, Fusa‑
rium a Penicillium. Při nevhodném skladování 
a nedodržení obecně platných hygienických 
podmínek dochází k jejich mohutnému rozvo-
ji – tzv. zaplísnění. Skladové plísně potřebují 
k životu relativně vysokou teplotu – jejich ži-
votní optimum je 28 °C – a také vysokou rela-
tivní vlhkost substrátu.

Tyto plísně produkují několik toxinů. Za 
zmínku stojí aflatoxiny, produkované plísněmi 
Aspergillus flavus a A. parasiticus. Aflatoxin 
B1 je jedním z nejsilnějších dosud popsaných 
přírodních karcinogenů, s výrazným toxickým 
účinkem na játra a ledviny. Další skupinou ne-
bezpečných toxinů jsou ochratoxiny. Produkce 
ochratoxinů A, B a C je popsána především 
u druhů Aspergillus ochraceus, Penicillium vi‑
ridicatum a P. verrucosum. Nejtoxičtější ochra-
toxin A má karcinogenní účinky, způsobuje 
poškození ledvin, imunitního systému a poru-
chy trávení. Dobrou zprávou je, že ochratoxiny 
jsou pro přežvýkavce relativně neškodné (Kalač 
a Míka, 1997). V průběhu bachorové fermen-
tace dochází k poměrně výrazné degradaci 
toxinů (to ale neplatí pro koně a monogastry). 
Přesto za maximální přípustnou hranici toxinu 
u přežvýkavců lze pokládat koncentraci 5 mg/
kg krmiva.

Ve špatně zakryté siláži lze detekovat plís-
ně jako je Penicillium roqueforti a Penicillium 
paneum, Aspergillus fumigatus, Monascus ru‑
ber, Byssochlamys nivea, Rhizopus nigricans 
a Chrysonilia sitophila. S výjimkou R. nigricans 
a C. sitophila jsou všechny výše uvedené for-
my schopné produkovat mykotoxiny (Driehuis 
a kol., 2017).
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Siláž může obsahovat několik mikroorgani-
zmů či látek, které jsou potenciálně nebezpeč-
né pro zdraví zvířat, bezpečnost mléka a/nebo 
jiných produktů živočišného původu. Mikroor-
ganizmy, které způsobují kažení siláže, obvyk-
le nejsou samy o sobě pro zvířata patogenní, 
mohou však nebezpečné látky produkovat. 
Mezi nebezpečné bakterie, které se vyskytu-
jí v silážích, patří Bacillus cereus, Clostridium 
tyrobutyricum, Clostridium botulinum, Listeria 
monocytogenes, Escherichia coli (produkuje 
Shiga toxin (STEC), způsobuje těžké zažívací 
potíže a poškozuje ledviny), Mycobacterium 
bovis (způsobuje tuberkulózu u skotu) a Salmo‑
nella enterica (Queiroz a kol., 2018).

Mezi rizika rostlinných toxinů patří alkaloidy, 
fytoestrogeny, pyrrolizidin, kyselina prusová 
a mimosin. Jsou to většinou sloučeniny, které 
se přirozeně vyskytují v určitých druzích rostlin, 
a které mohou při sklizni kontaminovat hlavní 
plodiny. Mohou způsobit otravy, které mohou 
končit i úhynem zvířat. Škodí např. Durman obec-
ný (Datura stramonium), který se stále častěji 
vyskytuje v porostech kukuřice. I při vysokém 
zaplevelení má tato rostlina na silážovatelnost 
kukuřice jen nepatrně zhoršující vliv. Jedovatá je 
ale celá rostlina, obsahuje několik silných jedů, 
tzv. tropanových alkaloidů (název je odvozen od 
atropinu). Další nebezpečnou skupinou toxinů 
jsou námelové alkaloidy, které jsou produkovány 
endofytickými houbovými druhy v krmivech, jako 
je porost kostřavy (starší, vysoký), čiroku nebo 
žita. Byly hlášeny různé účinky silážování na 
degradaci rostlinných toxinů, ale s jejich úplnou 
degradací nelze počítat. Např. toxické alkaloidy, 
jako hyoscyamin a skopolamin, je možné proce-
sem silážování zredukovat pouze na zhruba 15 % 
původního výskytu.

Za zmínku stojí fytoestrogeny. V přírodě se 
nacházejí v rostlinách, kde slouží jako ochrana 
před býložravci. Rostliny tyto hormony vyluču-
jí a regulují tak plodnost býložravců. Tato re-
gulace plodnosti vede k tomu, že zvířata pak 
danou rostlinu konzumují v menší míře. Mezi 
fytoestrogeny patří zejména kumestany a iso-
flavony. Nejběžnějším kumestanem je kumest-
rol, nejběžnějšími isoflavony jsou genistein 
a formononetin. Vyskytují se u vojtěšky a je-
tele, lze se s nimi v menším množství setkat 
i u srhy říznačky a jílku vytrvalého, především 
u mladých porostů na jaře. Reprodukční pro-
blémy při zkrmování píce s vyšším obsahem 
fytoestrogenů jsou popisovány především 
u ovcí. Projevují se sníženým zabřezáváním, 
zvýšeným počtem potratů a poporodních kom-
plikací, úhynem prvniček při porodu, velkou 
úmrtností mláďat a podobně. Co se týče dojnic, 
jejich adaptace na zvýšený obsah fytoestro-
genů v krmivu, jejich detoxikace a vylučování 
metabolitů probíhá účinněji, proto jsou vůči 
estrogenním účinkům méně citlivé. Ačkoliv se 
zavadáním a následným silážováním může ob-
sah kumestrolu ve vojtěšce snížit, stále hrozí 
nebezpečí, že při vyšších dávkách vojtěškové 
siláže v krmných dávkách přežvýkavců může 
kumestrol negativně ovlivnit některý ukazatel 
plodnosti. Nekonzistentní výsledky v literatu-
ře lze přičíst rozdílům ve faktorech, jako jsou 
různé kultivary, fáze zralosti plodin při řezá-
ní, rozsah vadnutí, koncentrace fytoestroge-
nů před silážováním, teplota, doba silážování 
a přísady do siláže (Kalač a Míka, 1997, Morav‑
cová a kol., 2002).

Mezi chemická nebezpečí patří dusičnany, 
dusitany a toxické oxidy plynů dusíku, produ-
kovaného z dusičnanů a vysokých hladin ky-
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seliny máselné, biogenních aminů a amoniaku. 
Chemická a mikrobiologická nebezpečí jsou 
spojena se špatně fermentovanými silážemi, 
kterým se lze vyhnout použitím správných po-
stupů při výrobě siláže a vytvářením podmínek, 
které podporují rychlé a dostatečné snížení pH 
(Driehuis a kol., 2017).

V siláži mohou dokonce přežívat i parazité, 
např. motolice jaterní Fasciola hepatica meta‑
cercariae (John a kol., 2019).

3. 4. 3. Způsoby vybírání siláže a míchání 
TMR v krmném voze

Ztráty při krmení vychází ze situace, kdy 
se odebírá siláž pomocí frézy nebo blokové-
ho vykusovače a v krmném voze se všechny 
komponenty smíchají dohromady. Zde velmi 
záleží na stabilitě jednotlivých součástí krmné 
dávky (TMR). Díky tomu, že směsná TMR se 
skládá kromě konzervovaných krmiv také ze 
směsí koncentrovaných krmiv, dochází k tomu, 
že výsledná sušina TMR se zvýší a nestabilní 
krmiva se potom rychle začínají zahřívat. Tep-
lejší TMR způsobuje snížení příjmu sušiny a ná-
sledně tedy i pokles užitkovosti.

Problémem při vybírání je často, že řidič 
s vybíračem nenajíždí kolmo v čelu siláže. 
Pak se vybírač na jedné straně „zakousne“ do 
siláže více a na druhé méně. Tím není pronikání 
vzduch do siláže rovnoměrné. Je také důleži-
té, aby zbytky nezůstávaly v blízkosti siláže, 
kontaminují tak zdravou siláž. Výška siláže by 
neměla být vyšší, než kam dosáhne vybírač, 
protože pak co je nad frézou, tak padá dolů, 
což je nebezpečné a také to zvyšuje ztráty, pro-
tože po odlomení bloku siláže styčná plocha 
nebývá rovná.

Problémem při míchání TMR v krmném 
voze bývá jeho přeplnění a tím i nedostatečné 
zamíchání. Míchání lze kontrolovat pomocí vi-
dea chytrého mobilu na „selfie“ tyči. Při plnění 
míchacího vozu by se mělo dodržovat pořadí 
krmiv a hlavně množství v sušině, ne v hmot-
nosti.
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3. 4. 4. Přihrnování TMR a odstraňování 
zbytků z krmného žlabu

Je známo, že při každé manipulaci s krmivem 
v krmném žlabu (platě) se aktivuje chuť zvířat 
přijímat krmivo. Proto při častějším přihrno-
vání TMR je příjem krmiva vyšší. Doporučuje 
se používat automatické přihrnovače, omezí se 
tak rušení zvířat přítomností člověka.

Krmné zbytky by v krmném žlabu neměly 
zůstávat, kontaminují tak následnou dávku kr-
miva. Nejen, že snižují jeho chutnost, ale také 
zhoršují jeho hygienickou bezpečnost.

3. 5. Celkové ztráty

U siláží trav bývají celkové ztráty sušiny 10 až 
60 %, u siláží kukuřice 8 až 50 %. Jiná čísla uvá-
dí Wilkinson (2015). Podle něj mezi vyprodu-
kovanou pícninou a tím, co krávy skutečně se-
žerou, se i při dobrém managementu silážování 
a krmení odhadují typické celkové ztráty suši-

ny na 21,3 % pro travní siláže a 20,6 % pro silá-
že kukuřičné. Podobně McGechan (1990) zjistil, 
že typické ztráty při skladování siláže jsou zhruba 
20 %, ale někdy jsou mnohem větší. V literatuře, 
i v té vědecké, se můžete setkat s různými čísly. 
Záleží totiž na konkrétní situaci, či konkrétním 
pokusu, který se může od jiného i podstatně lišit.

Při špatném počasí a nevhodném způso-
bu sklizně, odrolem, nesebráním, nevhodnou 
konzervací mohou činit ztráty sušiny na hmotě 
15 až 35 %, ztráty živin až 50 % a vitamínů až 
100 %. Vhodným sklizňovým postupem lze sní-
žit riziko počasí a zabránit znehodnocení píce 
v průběhu uskladnění a zkrmování.

Celkové ztráty je obtížné vyčíslit například 
i proto, že se prakticky nedá přesně kvantifi-
kovat vliv na zdravotní stav zvířat (náklady na 
léčení zvířat se vykazuje zvlášť). Avšak nelze se 
tomuto problému vyhýbat a předstírat, že další 
ztráty neexistují, nebo že jsou jen otázkou kal-
kulace, získané z tabulkových hodnot.

SCHÉMA 1: Ztráty v procesu sklizně, skladování a krmení

Pole Objem celkové rostlinné hmoty, resp. co na poli vyroste = 100 %

Výnos ze sklizně = 90 % Ztráty 
na poli 
10 %

Sklad Množství siláže na začátku skladování = 89 % Trans-
port
1 %

Množství siláže na konci = 80 % Skladování 
9 %

Zvíře Předkládané krmivo = 78 % Degradace
2 %

Příjem krmiva zvířaty = 75 % Zbytky
3 %

Celkové 
ztráty 
25 %
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Schéma 1 graficky ukazuje, jak se postupně 
z toho, co vyrostlo na poli, stane to, co zvířata 
sežerou, a kolik toho v procesu sklizně, sklado-
vání a krmení ubylo. Uvedená čísla jsou opět 
jen jedním příkladem. Mohou se v různých čás-
tech procesu lišit i významně, a tak i celkové 
ztráty mohou být jiné, mohou se pohybovat od 
10 do 100 %. Mohou být dokonce i vyšší, to 
když je siláž označena jako nezkrmitelná a je 
nutno ji nějakým způsobem zlikvidovat.

Schéma 2 uvádí minimální hodnoty ztrát 
sušiny, když se používají správné postupy ří-
zení procesu silážování (zelená část); žlutá 
část představuje ztráty, spojené s praktikami, 
kdy řízení procesu není optimální; hnědá část 
představuje ztráty, když se silážovaná hmota 
nezakryje; tmavě modrá část, když při zava-
dání přijde déšť. V prvním sloupci jsou ztráty 
posekáním píce, ve druhém ztráty zavadáním 
a sklizní, ve třetím ztráty v sile (respirací, fer-
mentací a eventuálním odtokem silážních teku-
tin), ve čtvrtém ztráty aerobní degradací a krm-
nými zbytky. Celkové ztráty jsou pak součtem 
všech čtyř sloupců. Tedy při dobrém manage-
mentu bývají ztráty (1+4+5+3) v průměru 13 %, 

při špatném managementu (3+11+13+18) 
v průměru 45 % (Borreani a kol., 2018).

Dříve se některé kukuřičné siláže (a také siláže 
cukrovarských řízků a pivovarského mláta) neza-
krývaly plachtou. Na povrchu silážované hmoty 
se utvořila jakási krusta, která nedovolila další 
pronikání vzduchu do spodních vrstev. Nyní se 
již tato praktika vidí v ČR jen u některých velkých 
bioplynových stanic. Je ale třeba si uvědomit, že 

aerobním procesem vzni-
kají v horních vrstvách po-
měrně vysoké ztráty (jak 
ukazuje tabulka 7).

Ztráty jsou často přímo 
úměrné dosažené suši-
ně a způsobu jejího do-
sažení. Při přímém sběru 
píce na poli bez zavadání 
bývají polní ztráty níz-
ké (cca 2 %), ale ztráty 
v silážním prostoru po-
měrně vysoké (cca 22 %). 

Zavadáním hmoty je možné ztráty sušiny 
v silážním žlabu podstatně snížit, ale na poli mo-
hou být vysoké, zejména za nepříznivého poča-
sí. Ztráty vlastní fermentací bývají nízké, daleko 
vyšší jsou ztráty, způsobené rozkladem sachari-
dů za přítomnosti kyslíku. Měnící se podíly mezi 
polními a skladovými ztrátami v závislosti na 
sušině sklízené plodiny ukazuje schéma 3 (Ball 
a kol., 2001). Polní ztráty stoupají téměř expo-
nenciálně se stoupající sušinou od 2 % při sušině 
20 % po 25 % při sušině 90 %. Skladové ztráty 
se zvyšující se sušinou stále klesají, z původních 
zhruba 22 % na 3 %. Z grafu je patrné, že nej-
nižší celkové ztráty 13 % jsou při sušině 33 %, 
z toho polní cca 5 % a skladovací cca 8 %.

SCHÉMA 2: Ztráty sušiny v závislosti na kvalitě řízení silážního procesu 
(Adaptováno podle Borreani a kol., 2018)



36

Tabulka 7: Ztráty sušiny (%) horních vrstev siláže v silážním žlabu (Bolsen a kol., 1993)

Siláž v silážním žlabu Hloubka vrstvy 
(cm)

Ztráty sušiny (%)

Vojtěška Kukuřice Čirok

Nezakrytá 25 78,8 80,4 77,0

50 23,4 29,4 53,2

75 14,6 19,2 20,2

Zakrytá 
polyethylenovou fólií

25 7,2 22,5 21,3

50 1,6 9,1 6,7

75 5,8 12,3 6,7

SCHÉMA 3: Celkové ztráty v zá-
vislosti na sušině (Adaptováno 
podle Ball a kol., 2001)

Tabulka 8:  Ztráty sušiny při různém způsobu uložení siláže (Buxton a kol., 2003)

Typ ztráty Silážní věž
horní vybírání

Silážní věž
dolní vybírání

Silážní žlab Hromada Vak

Při plnění (%/den) 0,1 0,05 0,3 0,6 1,6

Skladováním 
(%/měsíc)

0,8 0,5 1,0 1,2 1,5

Fermentací (%) 2,0 1,0 3,0 3,0 2,0

Silážními šťávami (%) 0,2 0 0,5 0,5 0

Při vyskladňování (%) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

CELKEM 9 6 13 15 16
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Ztráty mohou být závislé i na druhu siláž-
ních prostor. V tabulce 8 jsou uvedeny odha-
dy ztrát sušiny siláží uskladněných v různých 
typech skladů. Buxton a kol. (2003) uvádí pro 
tuto tabulku následující parametry: sušina silá-

žované hmoty 30 %, plnění sila 5 dnů (vaku do 
2 dnů), skladování 6 měsíců, vyskladnění ke 
krmení za 48 hodin po otevření žlabu.

4. JAK ZTRÁTY MĚŘIT A ODHADOVAT
Prvním krokem pro zemědělce ke zlepšení 

efektivity v jejich silážních systémech je znát 
skutečné ztráty, ať již sušiny nebo organické 
hmoty, ať již ztráty pouze fermentací, aerob-
ní degradací nebo v celém procesu od sklizně 
pícniny po její zkrmení zvířatům. Ztráty se vět-
šinou pouze odhadují, což bývá velmi nepřes-
né. Přesnější je změřit je s použitím jedné ze 
třech používaných metod.

Pro měření ztrát jsou k dispozici metody:
• prostým vážením (Köhler a kol., 2013),
• vážením pytle, zahrabaného de silážované 

hmoty (Borreani a kol., 2007),
• analýzou popelovin (Dickerson a kol. 1991; 

Ashbell a Weinberg, 1992).

4. 1. Metoda prostým vážením

Prostým vážením lze zjistit celkové ztráty su-
šiny. Během sklizně pícniny se váží řezanka 
z každého vozu (doporučuje se s přesností mě-
ření ± 10 kg). Z řezanky se doporučuje odebrat 
4 vzorky na hektar (nebo z každého vozu) za 
účelem zjištění sušiny. Po skončení skladovací 
fáze se váží (opět s přesností ± 10 kg) veškerá 
siláž, odebíraná ze sila. Počet vzorků siláže pro 
analýzy na sušinu není stanoven, ale doporu-
čuje se odebrat alespoň jeden reprezentativ-
ní (z několika odběrových míst po smíchání) 

vzorek za týden. Pro vážení je možné využít 
digitální vážící systém na řezačce a v krmném 
voze. Ztráta sušiny je vypočtena jednoduchým 
odečtením celkové hmotnosti sušiny siláže od 
celkové hmotnosti sušiny řezanky. Zkaženou 
a odstraněnou siláž (případně i krmné zbytky) 
je možné evidovat zvlášť.

Příklad: Hmotnost naskladněné řezanky byla 
1000 t při průměrném obsahu sušiny 33 % 
(330 t absolutní sušiny), hmotnost vyskladně‑
né siláže byla 950 t při průměrném obsahu su‑
šiny 31,5 % (299 t absolutní sušiny). Výsledná 
ztráta byla 31 t sušiny (což je 9,4 %).

Köhler a kol. (2019) zjišťovali touto meto-
dou fermentační ztráty sušiny siláží z trvalých 
travních porostů a kukuřice. Siláže byly ulo-
ženy v silážních žlabech na 64 farmách, kde 
byl zajištěn dobrý management silážování. 
Analyzovali nejen sušinu, ale i živiny. Průměr-
né hodnoty vykazovaly trend k vyšším ztrátám 
sušiny u siláží z trav (9%), než u kukuřice (7%). 
Celkové ztráty dusíku a fosforu byly nižší než 
10 %. Silážování vedlo k významnému snížení 
koncentrace NDF (u siláží trav o 11 %, kukuřice 
o 15 %), zatímco ADF nebylo silážním proce-
sem ovlivněno.
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4. 2. Metoda vážením pytle, zahrabaného de 
silážované hmoty

Fermentační ztráty sušiny lze zjistit metodou 
vážením pytle, zahrabaného de silážova-
né hmoty, kterou doporučují Borreani a kol. 
(2007). Základ je v použití tkaných pytlů z po-
lypropylenové (nebo nylonové) síťoviny, na-
plněných dobře promíchaným a pořezaným 
čerstvým materiálem (od 3 do 10 kg hmotnosti 
v pytli), zvážených a zahrabaných do řezanky 
v různých částech sila (umístění záleží na cíli, 
co má být zjištěno). Pytle by měly mít schop-
nost pojmout všechny vážené částice pícniny, 
ale zároveň by měly umožňovat výměnu plynu 
a tekutin s okolní siláží. Nejlépe se osvědčil py-
tel ze síťoviny SILONET, který se používá jako 
zátěžový na silážní plachty.

Pytle se doporučují pokládat tak (delší stra-
nou napříč), aby je bylo možné snadno vy-
táhnout, když se je podaří při odběru z čelní 
stěny siláže identifikovat. V každém případě 
je nutné pytle označit tak, aby je bylo možné 
identifikovat dříve, než k nim dorazí nože vy-
bírače siláží. Aby se podařilo získat zpět pyt-
le během odběru siláže ze sila neporušené, je 
k nim navázána páska (nejlépe plastová), která 
je položena v očekávaném směru odběru v dél-
ce asi 50 cm. Z důvodu potvrzení výsledku se 
doporučuje od každé varianty připravit 2 až 3 
pytle. Pytle se po vyjmutí ze siláže očistí, zvá-
ží a z nich se odeberou vzorky k biochemické 
analýze. Ztráta sušiny se vypočte odečtením 
celkové hmotnosti sušiny siláže z pytle, vy-
taženého ze siláže, od celkové hmotnosti su-
šiny řezanky do pytle vložené. Pokud se váží 
řezanka i s pytlem, pak je samozřejmě nutné 
z celkové hmotnosti každého naplněného pytle 

nejprve odečíst hmotnost samotného suchého 
pytle (po vysypání siláže z pytle je tedy nutné 
pytel usušit).

4. 3. Metoda analýzou popelovin

Nepřímou metodou pro odhad fermentačních 
ztrát sušiny, případně organické hmoty, je mě-
řením popelovin (organická hmota je zbytek 
po odečtení popelovin od sušiny). Vychází se 
z předpokladu, že absolutní množství pope-
lovin zůstává konstantní (Ashbell a Weinberg, 
1992). Vzorky siláže se odešlou do laborato-
ře na chemický rozbor nejdříve při plnění sila 
a pak při odběru siláže ze sila. Kromě sušiny 
je nutné ve vzorcích analyzovat také obsah 
popelovin. Přesnost odhadu ztrát sušiny závisí 
hlavně na přesnosti a reprezentativnosti odbě-
ru a analýz vzorků. I velmi malé rozdíly v obsa-
hu popelovin mohou znamenat velkou ztrátu 
sušiny.

Dickerson a kol. (1991) sestavili rovnici pro 
ztráty sušiny následovně:

   ZS (%) = [1 − (PŘ / PS)] × 100   

Kde ZS = ztráty sušiny; PŘ = obsah popelovin 
v řezance při silážování; PS = obsah popelovin 
v siláži při odběru ze sila

Ztráty organické hmoty (ZOH) pak odvodili 
z rovnice:

   ZOH (%) = [1 − (PŘ x OHS) /   
   (PS x OHŘ)] × 100   

Kde ZOH = ztráty organické hmoty; PŘ = 
obsah popelovin v řezance při silážování; 
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OHS = obsah organické hmoty v siláži při od‑
běru ze sila; PS = obsah popelovin v siláži při 
odběru ze sila; OHŘ = obsah organické hmoty 
v řezance při silážování

Ashbell a Weinberg (1992) upravili výše 
uvedenou rovnici pro odhad ztrát organické 
hmoty, způsobených znehodnocením siláže 
v silážním žlabu:

   ZZOH (%) = [1 − (PK × OHZ) /   
  (PZ × OHK)] × 100  

Kde ZZOH = ztráty znehodnocením organické 
hmoty; PK = obsah popelovin ze siláže dobré 
kvality z čela žlabu; OHZ = obsah organické 
hmoty ze zkažené siláže; PZ = obsah popelo‑
vin ze zkažené siláže; OHK = obsah organické 
hmoty ze siláže dobré kvality z čela žlabu

Během vybírání ze silážních prostor mohou 
být v odběrové vrstvě siláže současně přítom-
ny různé fáze jejího aerobního znehodnocení. 
Zkaženou, či dokonce plesnivou siláž, lze snad-
no vizuálně identifikovat. Zkažená siláž bývá 
v horní části silážního žlabu, v blízkosti stěny 
sila, ale lze najít i její ložiska uvnitř siláže. Ztrá-
ty organické hmoty, zjištěné analýzou popelo-
vin, lze doplnit odhadem podílu zkažené siláže 
k celkové siláži. V ideálním případě by se měla 
odstranit veškerá kazící se siláž, její začlenění 
do krmné dávky je kontraproduktivní. Někdy je 
problémem, jak to udělat, nebo jak rozlišit ještě 
dobrou a již nezkrmitelnou siláž, když je zná-
mo, že toxiny plísní se vyskytují až v podhoubí, 
jehož vzdálenost od ložiska plísní ale pouhým 
okem nelze přesně odhadnout.

4. 4. Odhad podle zvýšení teploty

Ztráty respirační a fermentační lze údajně od-
hadovat i podle teploty sklízené hmoty či hoto-
vé siláže. Mikrobiální procesy jsou totiž dopro-
vázeny zvýšením teploty. Každé zvýšení teploty 
pak znamená ztrátu na množství i kvalitě. Výši 
ztráty energie lze odvodit z kinetických rov-
nic převládajícího typu fermentačního pro-
cesu podle tepla, které při něm vzniká. Podle 
Honiga (1990) se každé zvýšení teploty siláže 
o 5 °C může údajně podepsat na snížení netto 
energie laktace (NEL) o 0,5 % za den.

Přesné vyhodnocení mikrobiologické a bio-
chemické kvality celé odebírané vrstvy siláže 
by vyžadovalo mnoho vzorků, drahou práci 
a vybavení, kvalifikovaný personál a časově 
náročné laboratorní analýzy a nemohlo by být 
běžně prováděno na farmě. Proto je nezbytná 
jednoduchá metoda, umožňující technikům 
a farmářům rychle posoudit kvalitu siláže a od-
hadovat ztráty, resp. rozsah aerobního zhor-
šení. Tou jednoduchou metodou je změření 
teploty.

Působením vzduchu bakterie a kvasinky vy-
užívají ve vodě rozpustné sacharidy (i např. ky-
selinu mléčnou, octovou, či mravenčí) za vzniku 
různých meziproduktů a konečných produktů 
(oxidu uhličitého a vody), přičemž se vyvíjí tep-
lo. Když nedojde ke ztrátě tepla do atmosfé-
ry, tak úplnou oxidací glukózy, za předpokladu 
její měrné tepelné kapacity 1,89 kJ/kg sušiny, 
se teplota siláže zvýší o 1 °C (McDonald a kol., 
1991). Je pro to sestavena i rovnice:
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   NT (°C) = (DM × G) / (267,5 – 0,147 × DM)  

Kde NT = nárůst teploty; DM = obsah sušiny v g/
kg); G = obsah glukózy v g/kg

Příklad: Úplnou oxidací sacharidů v izolova‑
né siláži o obsahu sušiny 320 g/kg a obsahu 
glukózy 11 g/kg sušiny (takový obsah reduku‑
jících cukrů lze analyzovat i u vojtěšky) by se 
teplota zvýšila o 16 °C. Kdyby počáteční tep‑
lota byla 21 °C, tak by se za normálních pod‑
mínek zvýšila teplota na 37 °C (což lze zjistit 
i bez teploměru pouhým pohmatem). Protože 
na 1 °C připadá 1,89 kJ, tak na 16 °C připadá 
cca 32 kJ. Ve většině praktických situací je část 
tepla produkovaného oxidací rozptylována do 
atmosféry, přesto se i nám několikrát podařilo 
naměřit teplotu 50 °C. Kdyby počáteční teplota 
byla 18 °C, tak by se na 50 °C zvýšila teplota 
o 32 °C, což by odpovídalo 64 kJ energie a bylo 
by k tomu potřeba 22 g/kg sušiny glukózy. 
Ztráta by byla větší, protože nelze postihnout, 
kolik tepla „uteče“ do ovzduší.

Z uvedeného je patrné, jak důležité je teplo-
tu silážované hmoty, a potažmo teplotu silá-
že, sledovat. Jak již bylo uvedeno, tak význam-
nou teplotu kolem 37 °C lze zjistit pohmatem. 
Přesnější zjištění je při využití různých kontakt-
ních i dálkově měřicích teploměrů (termovize). 
Teploměr může být opatřen senzorem, který 
vysílá informace prostřednictvím data loggeru 
do počítače, či mobilu zootechnika a ten může 
učinit opatření, aby se teplota nezvyšovala 
nebo aby se situace neopakovala.

4. 5. Odhad podle objemové hustoty siláže 

Při popisu vlastností sypkých a pórovitých látek 
se rozlišuje hustota (anglicky particle density) 
a objemová hmotnost (anglicky bulk densi-
ty). Objemová hmotnost je definována jako 
poměr hmotnosti tělesa k celkovému obje-
mu tělesa včetně pórů, mezer a dutin, tedy 
objemu stanoveného z tzv. vnějších rozměrů. 
Objemová hmotnost je tedy veličina závislá 
nejen na hustotě vlastní látky (v kompaktním 
stavu), ale i na hustotě látky, vyplňující 
póry. Pórovitost siláže je definována jako 
její vlastnost obsahovat množství drobných 
a poměrně rovnoměrně rozložených dutin či 
otvorů nejrůznějšího tvaru a původu. Čím více 
pórů siláž má, resp. čím hůře je udusaná, tím 
má menší objemovou hmotnost.

Když je siláž vystavena kyslíku (vzduchu), 
rychlost průniku kyslíku siláží je úměrná 
pórovitosti siláže. Větší objem dutin nebo 
pórovitost vede k většímu obsahu kyslíku. Na 
začátku fermentace píce kyslík uvnitř dutin 
umožňuje rostlinným enzymům a aerobním 
mikroorganismům využívat snadno dostupné 
sacharidy, čímž přispívá ke ztrátě sušiny.

Ruppel (1992) z toho odvodil, že ztráty su-
šiny siláže se snižují se zvyšující se objemovou 
hmotností siláže. Průměrnou míru ztráty sušiny 
stanovil na 2,5 % za měsíc. Holmes (2006) pře-
vedl jeho měření a hypotézu do rovnice:

   ZS (%) = 29,1 – 0,058 × HS   

Kde ZS = ztráta sušiny; HS = objemová hmot‑
nost (kg sušiny/m3)
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4. 6. Odhad podle podmínek při silážování

Pickert a kol. (2019) testovali na několika 
velkých farmách v severovýchodním Německu 
model pro predikci kvality siláže u trav 
(viz tabulka 9), který poprvé představili Weise 
a kol. (1983). Využívali k tomu data o úrovni 
silážovatelnosti, technice silážování a aplikaci 
silážních aditiv. Model rozšířili i na leguminózy. 
Podle nich predikce měla regresní koeficient  
r2 = 0,7 pro NEL (netto energie laktace) v čer-
stvé hmotě a v siláži 0,64, pro hrubý protein 
(CP) r2 = 0,77 pro NEL v čerstvé hmotě a v siláži 
0,65 (Pozn.: Regresním koeficientem nezávisle 
proměnná (NEL, CP) vysvětluje pohyb závisle 
proměnné (ztráty)). Při použití metody zahra-
baných pytlů lze předpovídat podle tohoto mo-
delu i ztráty sušiny, ale údajně je k tomu ještě 
potřeba udělat více experimentů.

4. 7. Odhad podle senzoriky a výsledků 
analýz

Kvalitu siláže a zároveň i ztráty lze zhruba od-
hadnout podle senzorického posouzení a fer-

mentačních metabolitů. Pokud proběhne celý 
proces silážování optimálním způsobem, pro-
běhne pouze tzv. primární kvašení, pH pokles-
ne na hodnotu 4,0-4,2, vytvoří se cca 1,7 % 
kyseliny mléčné, 0,7 % kyseliny octové a 0,3 % 
kyseliny máselné (Wilkinson, 2005). Tyto 
hodnoty se mohou měnit v závislosti na pod-
mínkách, ale i na použitém silážním přípravku. 
Proto vzorek siláže, dodaný do laboratoře, by 
vždy měl být doprovázen podrobnějšími údaji, 
aby hodnocení fermentačního procesu mohlo 
být objektivnější. Do hodnocení lze zahrnout 
i obsah živin.

V praxi může pro odhad ztrát posloužit i či-
chací zkouška. Kvalitní siláže s nízkými ztrátami 
sušiny cca 3 % (Borreani a kol., 2018) by měly 
mít příjemnou nakyslou vůni (aromatickou, ko-
řeněnou), neměly by být ani náznakem cítit ky-
selinou máselnou či octovou, biogenními ami-
ny, ani cizími pachy (fekální, hnilobný, zatuchlý, 
po plísních).

Je -li přítomna kyselina máselná, siláž pách-
ne po potu, žluklém másle nebo dokonce až 

Tabulka 9: Model hodnocení ztrát podle silážovatelnosti a úrovně techniky silážování 
(Weise a kol., 1983)

Stupeň
hodnocení

Stupeň
silážovatelnosti

Úroveň techniky
silážování

Ztráty (% z čerstvé hmoty)

NEL (MJ/kg suš.) CP (g/kg suš.)

1 Dobrá Dobrá 3 3

2 Dobrá Střední 4 5

3 Dobrá Špatná 6 8

4 Střední Dobrá a střední 6 8

5 Střední Špatná 8 13

6 Špatná Nezáleží 10 15
Kde NEL = netto energie laktace; CP = hrubý protein
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fekálně. Kyselina máselná je indikátorem má- 
selného kvašení s velkými ztrátami (24 % su-
šiny), případně zvrhnutí siláže po namnožení 
klostridií. Nejlépe se pozná po promnutí siláže 
mezi prsty. Za podmíněně zkrmitelnou lze siláž 
považovat, když identifikujete charakteristický 
zápach již ze vzdálenosti jednoho centimetru 
i bez promnutí mezi prsty.

Kyselina octová má štiplavý zápach, páchne 
po octu. Jakmile je tento druh zápachu nosu 
nepříjemný, lze usuzovat na ztráty sušiny mi-
nimálně 15 %.

Ucítíte -li pach po pražení nebo pach karame-
lový, můžete si být jisti, že v dané části siláže 
proběhla Maillardova reakce. Využitelnost živin, 
i kdyby byly chemicky stanoveny, bude velmi 
nízká, především využitelnost dusíkatých látek, 
které jsou vázány v ligno -hemicelulózovém 
komplexu.

Zřetelně moštový, alkoholový, či kvasný zá-
pach způsobují kvasinky. Jejich vyšší přítom-
nost, a zároveň i na pohmat vyšší teplota siláže, 
ukazují na nižší aerobní stabilitu a ztráty ener-
gie. Pak je nutné lépe zorganizovat odebírání 
siláží ze silážního žlabu nebo vaku. Obdobně 
je nutné se zachovat, pokud bude mít siláž 
zatuchlý pach. Dá se usuzovat na přítomnost 
plísní a jejich toxinů. Pamatujte, toxiny se silá-
žováním nemění. Je třeba odstranit plísňová lo-
žiska nejen viditelná, ale raději i několik desítek 
centimetrů okolo.

Asi nejhorší pach vydávají vojtěškové siláže 
nedostatečně udusané, nebo kde proběhlo za-
krytí silážními fóliemi se zpožděním, případně 
nedostatečně. Vznikají tak produkty rozkladu 

aminokyselin dekarboxylací – biogenní aminy 
(hodně aromatické a zároveň i hodně toxické 
jsou histamin, tyramin, tryptamin, méně aro-
matické jsou putrescin, kadaverin).

Barvu siláže může významně ovlivnit poča-
sí při zavadání, chybné kvašení nebo plíseň. 
Mokrá, na listy bohatá siláž má tmavší barvu 
než siláž suchá, bohatá na stébla. Tmavší bar-
va také signalizuje octové, či máselné kvašení. 
Siláže s nízkou sušinou se zbarvují do tmavě 
žluta až zelena z důvodu vyššího obsahu ky-
selin. U siláží s vyšší sušinou se sice výrazně 
nemění barva, ale většinou v nich nacházíme 
stopy plísní.

Netypické zbarvení, většinou hnědé nebo 
šedé, mívá siláž v místech, kde se k ní dostal 
kyslík, především pod silážní plachtou poblíž 
stěny silážního žlabu, případně v místech, kde 
bylo silážování přerušeno. Hnědé zbarvení způ-
sobil chemický proces nazvaný Maillardova re-
akce. Vzniká již při teplotách nad 40 oC. Siláž 
pak mění nejenom barvu, ale i pach a struk-
turu. Nejprve zmazovatí a zhnědne, někdy až 
zčerná, po delší době vyschne a zešedne. Para-
doxně některým zvířatům taková siláž i chutná. 
Je však zdraví škodlivá a její výživná hodnota je 
téměř nulová.

Podle struktury řezanky lze usuzovat na in-
tenzitu mikrobiálního rozkladu. Struktura by 
měla být mírně narušená, kolénka by měla 
být rozdrcena, stébla by měla být podélně 
rozmáčknuta (u kukuřičných siláží by mělo 
být rozdrceno zrno i vřeteno). Podle struktury 
lze usuzovat na průběh fermentace. Pokud je 
struktura zachovaná, bakterie měly k buňkám 
špatný přístup, průběh fermentace tudíž ne-
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mohl být zejména v začátcích dostatečně in-
tenzivní a lze očekávat vyšší ztráty sušiny. Když 
jsou částice řezanky na řezné hraně roztřepe-
né, lze usuzovat na špatné nabroušení nožů 
řezačky. Pokud je struktura rozrušená a částice 
jsou velmi krátké, může to mít neblahé násled-
ky pro přežvýkavce, kteří potřebují pro dobrou 
motoriku bachoru strukturní vlákninu (částice 
delší než 8 milimetrů).

Konzistence by měla být pevná. Jestliže se 
části rostlin, zejména na řezné ploše, lehce 
obalují slizem, přestává mít řezanka konzis-
tentní charakter. Narušení se pak postupně 
projevuje na listech a na stoncích, to lze ještě 
tolerovat. Postupně má konzistence charakter 
mazlavý až kašovitý. Shnilá siláž bývá většinou 
i plesnivá, někde dokonce vyrůstají i houby. 
Takovou siláž zvířatům nezkrmujte, lze ji pouze 
vyvézt na hnůj.

Prach a bláto působí pufračně, fermentační 
proces pak probíhá pomaleji a s vyššími ztrá-
tami. Doplňujícím ukazatelem kvality siláže je 
zkouška čistoty, která ukazuje na nedostatky 
při sklizni, tedy zaprášení (u pícnin zavadajících 
na poli) nebo zablácení silážované hmoty (pře-
devším u kukuřice, sklízené po dešti s nízkým 
strništěm). Pozná se to pomocí tzv. ždímací 
zkoušky. Pokud v dlaních zůstanou po promnu-
tí mezi prsty lehké stopy špíny, lze to tolerovat, 

pokud jsou zjevné, např. v dlani zůstanou drob-
ná zrnka písku či prachu, pak je nutné hledat 
chyby v organizaci sklizně. Ždímací zkouška 
slouží i k rychlému odhadu sušiny siláže. Při 
sušině kolem 45 % ruce zůstávají suché, při 
40 % se ruce lehce blýsknou vlhkostí, při 35 % 
je máte vlhké, při 30 % ulpí mezi prsty tekutina. 
Při sušině 25 % již můžete tekutinu ze siláže 
uvolnit i silným zmáčknutím v dlani.

4. 8. Ztráty sušiny při přípravě vzorku pro 
analýzy

Při stanovení sušiny (a v praxi během mani-
pulace s krmením) dochází u siláží ke ztrátám 
těkavých látek, mezi něž patří kyseliny, alkohol 
a čpavek. Proto je třeba pro stanovení skuteč-
né sušiny výsledek korigovat, výsledná sušina 
siláží je tak tzv. korigovaná (ČSN 467092-
43). Kdyby sušina nebyla korigována, tak by 
např. stravitelnost organické hmoty byla nad-
hodnocena o 4 %. Korekce sušiny je závislá na 
pH a navíc je rozdíl mezi korigovanou sušinou 
kukuřičné siláže a siláží ostatních. V tabulce 10 
je korigovaná sušina v závislosti na druhu silá-
že, v tabulce 11 v závislosti na pH siláže.

Tabulka 10: Korigovaná sušina v závislosti na druhu siláže (ČSN 467092‑43)

pH Vzorec pro korekci sušiny

Kukuřičné siláže KS = 2,22 + 0,96 * ZV

Ostatní siláže KS = 2,08 + 0,975 * ZV

Kde KS = korigovaná sušina; ZV = zjištěný zbytek sušiny siláže (%)
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Mnohde ve světě se stále ještě používá rovnice 
dle Kaiser a kol. (1995).

   KS = 3,96 + 0,94 * ZV   

Kde KS = korigovaná sušina; ZV = zjištěný zby‑
tek sušiny siláže (%)

Tabulka 11: Korigovaná sušina v závislosti na pH siláže

pH Vzorec pro korekci sušiny

< 4 KS = ZV + 0,94 * TMK + 0,08 * KM + 0,90 * A + 0,16 * NH3

4 – 5 KS = ZV + 0,75 * TMK + 0,08 * KM + 0,90 * A + 0,47 * NH3

> 5 KS = ZV + 0,52 * TMK + 0,08 * KM + 0,90 * A + 0,74 * NH3

Kde KS = korigovaná sušina; ZV = zbytek siláže po usušení; TMK = těkavé mastné kyseliny; KM = 
kyselina mléčná; A = alkohol; NH3 = čpavek
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5. JAK ZTRÁTY OMEZIT
Chceme -li ztrátám předcházet, musíme je znát. 
Chceme -li zlepšit efektivnost silážování, musí-
me zvolit správné metody a postupy, jak toho 
dosáhnout.

Kapitola je proto rozdělena na několik dílčích 
částí s doporučením, jak efektivnost silážování 
zlepšit:
• vědět o ztrátách co nejvíce,
• zvolit správnou strategii řízení,
• dodržovat doporučené postupy,
• zvolit vhodný přípravek a způsob jeho ap-

likace,
• více využívat možností precizního zemědělství,
• správně odebírat vzorky k analýzám,
• správně hodnotit kvalitu silážování.

5. 1. Vědět o ztrátách co nejvíce

V předchozích kapitolách toho bylo o ztrátách 
napsáno mnoho. Každý si z toho může vyvo-
dit závěry pro sebe. O silážování a speciálně 
o ztrátách při silážování se lze dozvědět pro-
střednictvím odborné a vědecké literatury. 
Česky psané knihy o silážování napsali Jakobe 
a kol. (1987) a Doležal a kol. (2012), další in-
formace uvádí např. Loučka (2011) v časopise 
Náš chov. Velmi podrobně a názorně pro praxi 
napsal ve slovenštině knihu „Silážovanie“ Mit‑
rík (2007, 2019). Ostatní literatura je hlavně 
v angličtině. Velmi podrobné knihy jsou od Mc‑
Donalda a kol. (1991) a Buxtona a kol. (2003). 
Přehlednou studii literatury (review) o ztrátách 
zpracovali Bernardes a kol. (2011), Köhler 
a kol. (2013, 2019), Wilkinson (2015) a Borre‑

ani a kol. (2019). Z novější literatury, zaměřené 
na rizika při silážování, je nutné jmenovat pub-
likace Korosteleva a kol. (2007), Driehuis a kol. 
(2017), Queiroz a kol. (2018) a Pickert a kol. 
(2019). V review Mohd ‑Setapara a kol. (2012) 
je přehled o klíčových parametrech kvality silá-
že. Role silážních aditiv a enzymů podrobněji 
zpracovali Kung a kol. (2007, 2018), Klein‑
schmit a kol. (2005), Shaver (2008), Mohd‑
‑Setapara a kol. (2012), Weiss a kol. (2016). 
Z většiny výsledků vyplývá, že použitím vhod-
ného silážního přípravku nebo vhodné techno-
logie úpravy píce před silážováním a následně 
pak při vlastním silážování se zlepší kvalita silá-
že a sníží ztráty.

5. 1. 1. Inovace ve vysvětlení procesů

Mnoho fermentačních vzorců je známo po celá 
desetiletí. V poslední době však, především 
v souvislosti s novými možnostmi analýz DNA 
mikroorganizmů sekvenováním a chemických 
analýz s využitím vysoce sofistikovaných ana-
lyzátorů, se podstatně mění pohled na průběh 
a výsledky fermentace. Pravděpodobně se 
s vysvětlením některých procesů změní i po-
hled na ztráty sušiny, organické hmoty a ener-
gie silážováním. Zatím se s těmito informacemi 
setkáváme hlavně na mezinárodních konferen-
cích, ale lze očekávat, že jich bude i ve vědec-
kých časopisech stále více.

Jak se po zamezení přístupu kyslíku do 
silážované hmoty vznikající siláž stává stále 
více anaerobní, mění se osazení mikroorga-
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nizmů z aerobních, přes fakultativně aerobní  
na anaerobních, mění se i meziprodukty a pro-
dukty fermentace – fermentují především sa-
charidy a organické kyseliny.

K porozumění složitého procesu ve struktu-
ře mikrobiální komunity a posloupnosti se nyní 
používají pokročilé molekulární biologické 
techniky, které mohou odhalit mikroekolo-
gii během silážování (Parvin a Nishino, 2009; 
Pang a kol., 2011). Biochemie silážování je slo-
žitá, protože existuje interakce mezi rostlinnými 
enzymy a činnostmi příslušných mikrobiálních 
druhů, během silážování je produkováno velké 
množství metabolitů a metabolity ovlivňují růst 
a interakci těchto mikroorganizmů.

Profilování ohledně silážování lze charakte-
rizovat jako vyhledávání informací, vhodných 
k optimalizaci, hodnocení nebo předvídání 
aspektů, souvisejících s procesy při silážování 
píce. Profilování dynamiky silážního mikrobio-
mu a metabolomu zlepšují naše současné chá-
pání bioprocesu tvorby siláže. Mikrobiom je 
souhrnné označení pro mikrobiální osídlení, 
v našem případě siláže. Jedná se o soubor pře-
devším bakterií, kvasinek a plísní. Metabolom 
je souhrnné označení jedinečných chemic-
kých „otisků prstů“, specifických pro procesy, 
probíhající v živých buňkách, v našem případě 
je to označení pro produkty fermentace (me-
tabolity). Zatím bylo identifikováno více než  
50 tisíc rostlinných metabolitů. Profilování 
silážního mikrobiomu a metabolomu bude uži-
tečné při přehodnocení průběhu a výsledku 
silážních procesů. Korelace mezi BMK a meta-
bolity s biologickými funkcemi v siláži poskytují 
důležité informace o screeningu cílených BMK 
s určitými biologickými funkcemi.

Xu a kol. (2019) použili při silážování kuku-
řice a vojtěšky 2 rozdílné inokulanty (L. buch‑
neri a L. plantarum) a jako kontrolu žádný kon-
zervant. Následně v průběhu fermentace (3., 
7., 14., 45. a 90. den) vzorky siláží analyzovali, 
identifikovali klíčové druhy mikroorganizmů, 
různými metodami modulovali různá mikro-
biální společenství a dynamiku metabolomu 
a výsledky hodnotili novými sofistikovanými 
programy. Síť metabolismu a mikrobioty vyme-
zila vztah mezi metabolickým výdejem a mik-
robiální ekologií během silážování, což poskytlo 
vědecký směr pro screening některých kmenů 
BMK jako nových přísad k vytvoření funkční 
siláže, která je dobrá pro zdraví a pohodu zvířat.

Na základě sekvenování SMRT genu 16S 
rRNA vytvořili graf (č. 1) dynamiky společen-
ství bakterií v silážích kukuřice. Z grafu 1 je 
patrné, že epifytní mikroflóra čerstvé kukuřice 
byla hlavně tvořena velkým množstvím nežá-
doucích bakterií pro silážování, jako je Agro‑
bacterium, Microbacterium, Sphingobacterium 
a Chryseobacterium, které ale rychle zmize-
ly během prvních tří dnů uložení řezanky do 
silážních prostor. Po přidání L. plantarum se 
rychle zvýšil počet laktobacilů v siláži. Ještě po  
14 dnech v těchto silážích laktobacily převlá-
daly. Na konci pokusu, tedy po 90 dnech fer-
mentace, už bylo u všech třech variant v siláži 
téměř 100 % laktobacilů. V kontrolní i pokusné 
siláži s L. buchneri probíhala fermentace po-
dobně, ale mnohem pomaleji než u varianty 
očkované L. plantarum.

To by nebylo takové překvapení, kdyby vědci 
neudělali analýzu laktobacilů (na úrovni druhu), 
kterých identifikovali celkem 25 (viz graf 2). 
Bylo zajímavé, že očkovací látky L. plantarum 
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a L. buchneri procesu kvašení nedominovaly.  
L. plantarum postupně mizely a po 30 dnech 
zmizely úplně. Počet L. buchneri se naopak 
zvyšoval, nejvyšší byl po 45 dnech. Po 90 
dnech fermentace ve všech silážích výrazně 
dominovaly druhy L. acetotolerans a L. silagei, 
které nebyly v siláži naočkované. V siláži na-
očkované L. plantarum bylo podstatně více L. 
acetotolerans, naopak v siláži naočkované L. 
buchneri bylo o trochu více L. silagei. Rozdí-
ly druhů bakterií v různých ošetřeních v urči-
té době fermentace ukázaly, že očkovací látky 
modulovaly dynamiku bakterií různými druhy, 
aby dominovaly fermentaci.

Dále při analýze produktů fermentace 
s použitím přístroje GC/TOF -MS bylo identifi-
kováno 643 metabolitů. Některé metabolity 
během fermentace postupně mizely (včet-
ně aminokyselin, polyolů, organických kyselin 
a cukrů), jiné vznikaly. Na rozdíl od kontrolní 
siláže bez inokulantu, bylo v siláži s L. planta‑
rum podstatně méně (22 vs. 192 g) kadaverinu 
(amin, patřící mezi tzv. mrtvolné jedy, způso-
buje silný nepříjemný zápach) a více kyseliny 
benzoové (57 vs. 44 g), která je dobrým kon-
zervantem. Na rozdíl od kontrolní siláže bylo 
v siláži s L. buchneri více látek, které mění aro-
ma a chuť siláže (2,3-butandiol, glycerol, ara-
bitol, erythritol, mannitol, threitol). Na rozdíl od 
kontrolní siláže, bylo v obou pokusných silážích 
více aminokyselin hlavně threoninu, tyrosinu, 
valinu, ornitinu, lysinu, β -alaninu a kyseliny 
asparagové. V kukuřičné siláži byly nalezeny 
některé metabolity s biofunkčními aktivitami 
(mají potenciální přínos pro zdraví a dobré ži-
votní podmínky zvířat) jako:
• antimikrobiální látky (naringin a kyselina 

3,4-dihydroxybenzoová),

• antioxidanty (kyselina jablečná, kyselina fe-
rulová a katechol),

• inhibiční látky pro centrální nervový systém 
(kyselina 4-aminomáselná),

• protizánětlivé látky (salicin, kyselina jablečná).

V pokuse s vojtěškovými silážemi získali Xu 
a kol. (2019) výsledky, které stejně jako u ku-
kuřičných siláží mohou výrazně změnit pohled 
na dynamiku změn bakteriálního osazení siláží 
i produktů, které vznikají a různě se přeměňují 
v procesu fermentace.

Tang a kol. (2019) šli ještě dál. Sledovali, 
co se stane s mikrobiálním osazením kukuřič-
né siláže během průchodu zažívacím ústrojím 
zvířete (jako médium zvolili kozu). Zkoumali 
mikrobiotu segmentů celého zažívacího trak-
tu (bachor, žaludek, tenké střevo, slepé střevo 
a konečník) odběrem vzorků ze stěny trávicího 
traktu (TT) a tráveniny z jednotlivých částí TT. 
Jejich cílem bylo potvrdit či vyvrátit hypotézu, 
že zkrmování siláže bohaté na laktobacily, po-
skytuje probiotický efekt u přežvýkavců, a že 
laktobacily uspokojivě přežívají ve střevech. 
Zjistili, že pro silážní mléčné bakterie může 
být těžké přežít během trávení krmiva i obývat 
střevní epitel. Podíl laktobacilů v bachoru se 
blížil nedetekovatelné hladině (<0,01 %) a zů-
stal na méně než 0,4 % v celém TT. V každé 
části zažívacího traktu byly nalezeny jiné rody 
a druhy bakterií. Celkové množství bakterií bylo 
v celém TT téměř konstantní, přičemž v tráve-
nině zhruba o dva řády vyšší než ve sliznici, To 
se ale výrazně změnilo v tenkém střevě, kde se 
počet bakterií v trávenině zhruba o jeden řád 
snížil a naopak ve sliznici se o řád zvýšil.
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Graf 1: Dynamika společenství bakterií /na úrovni rodu/ v silážích kukuřice silážovaných pro 
různé dny (3., 7., 14., 30., 45. a 90. den). 

Čerstvá (FM) Kontrola bez (C) L. plantarum (P) L. buchneri (B)
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5. 2. Zvolit správnou strategii

5. 2. 1. Uvědomit si, že vše souvisí se vším

Za nejdůležitější faktory, ovlivňujícími konzer-
vační účinnost pícnin během silážování, Borre‑
ani a kol. (2018) označili:
• stupeň anaerobiózy dosažené v naplněném 

sile,
• údržba anaerobiózy po celou dobu 

skladování,
• získání jednotné, vysoce kvalitní siláže v ce-

lém profilu sila.

Faktorů je samozřejmě více a je jen velmi 
obtížné označit, který faktor je důležitější. 
Jejich kombinace je nutná. Silážování je vždy 
nutné brát jako celek, jedna operace navazu-
je na druhou, každý článek musí zapadat do 
systému. Pokud třeba jen jeden faktor nebu-
de splněn v požadovaném stupni, pak většinou 
výsledná kvalita siláže nebude dobrá. Pokud 
bude například v pořádku sklizeň silážovaných 
plodin i management, ale bude použit nevhod-
ný konzervační přípravek, výsledná siláž bude 
špatná. Špatná siláž vznikne také při kombi-
naci sice kvalitní sklizně s použitím vhodného 

Graf 2: Dynamika společenství bakterií (na úrovni druhů rodu Lactobacillus) v silážích kukuřice 
pro různé dny (3., 7., 14., 30., 45. a 90. den).

Čerstvá (FM) Kontrola bez (C) L. plantarum (P) L. buchneri (B)
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inokulantu, ale se zanedbáním zásad práce při 
zakládání a zakrývání siláže v silážním žlabu. 
Silážní aditiva mohou zlepšit kvalitu krmiva tím, 
že uchovají vyšší podíl živin v hmotě, ale nemo-
hou překonat chyby, ke kterým došlo při volbě 
sklizňového stádia a managementu při zaklá-
dání siláže.

Dobré kvality siláže v celém sile lze dosáhnout:
• sklizní plodiny ve správné vegetační fázi, 

navíc u pícnin, sklízených se zavadáním, 
rychlým dosažením správné sušiny,

• mechanickým zpracováním zajištění poža-
dované velikosti a kvality částic,

• dobrým naplánováním prací k dosažení 
rychlého naplnění sila,

• ovládnutím procesu fermentace s použitím 
vhodné přísady i s ohledem ke zvýšení ae-
robní stability siláže,

• zvýšením objemové hmotnosti siláže pro-
střednictvím správného zhutnění během 
plnění sila,

• řádným utěsněním a zakrytím sila, aby se 
minimalizovala penetrace kyslíku,

• účinným zakrytím, aby fólie pevně držela 
přimknutá k siláži,

• utěsněním spár obložením stěn sila zátěží,
• snížením rizika mechanického poškození 

krycí fólie, např. ochrannou sítí,
• zvládnutím managementu procesu vybírání 

siláže ze silážních prostor a vlastního krmení 
zvířat siláží.

5. 2. 2. Plně využívat možnosti strojů

Aby pracovní postupy při sklizni píce do sebe 
dokonale zapadaly, je třeba pro každý podnik 
zvlášť sestavit vhodnou kombinaci strojů podle 
sklízené plochy pícniny, velikosti a zázemí pod-

niku, dopravních vzdáleností, svažitosti terénu 
a jiných místních podmínek, předpovědi počasí 
a celé řady jiných faktorů.

Neustále vzrůstající ceny vstupů nutí ze-
mědělce k úsporám a tak hledají stroje s co 
nejmenšími provozními náklady a efektivitou 
práce. Snížení průměrných nákladů se dá do-
sáhnout vysokou výkonností strojů s využitím 
po co nejdelší období roku. Cestou této stra-
tegie je:
• zvyšování pracovní rychlosti, která však 

má svá omezení, související se správnou 
činností pracovního ústrojí, kdy musí být re-
spektovány určité kinematické principy,

• zvětšování pracovního záběru strojů, což 
je nyní velmi oblíbeným trendem,

• snižování energetické náročnosti, která sou-
visí s používanými materiály a principy strojů,

• zvyšování provozuschopnosti, resp. spo-
lehlivosti, která souvisí s technickým pokro-
kem a vývojem v oblasti materiálu a kon-
strukce strojů,

• využití různých senzorů pro zlepšení kvality 
práce,

• zvyšování komfortnosti pro obsluhu.

Častou chybou je to, že se sklizňová lin-
ka přizpůsobuje technice, která je na podni-
ku k dispozici. Bohužel někdy s tím nelze nic 
dělat, protože chybí ochota nebo možnost do 
této oblasti investovat. Lze se setkávat s tím, že 
stroje bývají zastaralé a málo funkční.

Další chybou je přítomnost strojů s různou 
spolehlivostí. Pokud se totiž na lince něco po-
kazí, doba sklizně se prodlouží a ostatní stroje 
jsou pak nuceny čekat, než se vše dá do pořád-
ku. To je ale značně neproduktivní.
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Cena za to, že se píce nesklidí včas, protože 
přijde špatné počasí, nebo za to, že silážovaná 
hmota dostatečně neprokvasí, může být dost 
vysoká. Pokud se siláž zkazí, je třeba rozhod-
nout, zda ji krmit (i když se ví, že může zví-
řatům způsobit vážné zdravotní potíže), nebo 
ji vyvézt na hnůj. Často nepomohou ani silné 
konzervační přípravky. Výdaj na jejich nákup je 
dalším nákladem, který by nemusel být vyna-
ložen.

5. 2. 3. Umět přijímat kompromisy

Každý druh píce má jiné vlastnosti a z toho vy-
plývají i požadavky na sestavení linky a seřízení 
strojů. Kvalita silážovaného materiálu, sestave-
ní týmu, vybavení silážní linky i sestavení stra-
tegie na základě informací, znalostí a zkuše-
ností z praxe jsou plně v rukách těch faremních 
pracovníků, kterým záleží na tom, aby vypro-
dukovali kvalitní siláž. Jediné, co ovlivnit ne-
lze, je počasí. Zvolí -li správnou strategii sklizně 
a konzervace, často ani to počasí je nemůže 
zaskočit. Jestli byla strategie zvolena správně, 
se pozná podle výše ztrát fermentací a podle 
výsledných hodnot chemických analýz repre-
zentativních vzorků siláže. Ve finále pak podle 
zbytků krmiva při krmení (to ukazuje, jak siláž 
zvířatům chutná) a podle užitkovosti a zdraví 
zvířat (to ukazuje, kolik bylo v siláži využitel-
ných živin). Volba správné strategie je však 
vždy hledáním a nalezením kompromisu mezi 
danými možnostmi.

Většinou nelze začít sklízet až když je píce 
v optimálním vegetačním stádiu, protože skli-
zeň bude nějakou dobu trvat a ke konci skliz-
ně již by mohla být píce příliš stará. Zejména 
kdyby přišlo špatné počasí. Je tedy třeba využít 

toho, že je právě pěkné počasí, a začít sklízet 
třeba dva dny před ideálním termínem z hledis-
ka vegetačního stádia. Chybí -li patřičné infor-
mace o vývoji počasí, je někdy výhodnější sklí-
zet i za deště, než silážní linku přerušit. Přerušení 
by pak mohlo trvat i několik dnů. Počasí sice 
ovlivnit nelze, lze ho však předvídat. Agronom 
by měl být v přímém kontaktu s meteorologic-
kou stanicí a nespoléhat se jen na předpověď, 
kterou si poslechne při občasném zapnutí rádia 
nebo televize. Měl by počítat s tím, že ve velkém 
podniku mohou být na různých místech odliš-
né mikroklimatické podmínky, že v zastíněných 
místech, v mrazových kotlinách či na podmáče-
ných loukách bude píce zasychat mnohem po-
maleji než na otevřené prosluněné ploše.

Další kompromis se týká délky řezanky. 
Ideální pro fermentaci by bylo, kdyby řezanka 
byla co nejkratší. To by se však neslučova-
lo s požadavky zvířat, které potřebují, aby jim 
dobře pracoval bachor. Aby dobře probíhala 
bachorová fermentace, přežvýkavci vyžadují 
strukturní vlákninu. Proto se volí poněkud delší 
řezanka, u kukuřice delší řezanka zároveň s je-
jím intenzivnějším narušením, tzv. „rozvlákně-
ním“, např. systémem Shredlage (Samarasin‑
ghe a kol., 2019).

Účinnou pomůckou při přijímání kompro-
misů je použití silážních přípravků. Při zhor-
šujících se podmínkách lze pro správný průběh 
fermentace přidat účinnější silážní přípravek 
nebo ještě zvýšit jeho dávku. To však také bývá 
většinou dražší. Je také třeba rozhodnout, jest-
li účinnost silážního přípravku zaměřit na lepší 
průběh a výsledek fermentace, nebo na zajiš-
tění delší aerobní stability. Je však třeba dodat, 
že použití silážních přípravků by nemělo nahra-
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zovat technické nedostatky při silážování, nebo 
odběru siláží ze silážních prostor.

Velkým kompromisem bývá rozhodování, jak 
píci, naskladňovanou do silážního žlabu, rozhr-
novat a dusat. Řezanka vždy musí být dobře 
rozhrnuta a udusána. To ale zabere určitý čas. 
Pokud je třeba sklízené pole blízko silážního 
žlabu, návoz hmoty bývá rychlejší, než když je 
pole několik kilometrů daleko. Rychlost návo-
zu by se však měla přizpůsobit tomu, aby byla 
píce dobře udusána. Častou chybou totiž bývá, 
že dopravní prostředky přivážejí píci až příliš 
rychle a dusání pak není tak intenzivní. Pro 
dosažení dobré objemové hmotnosti siláže je 
třeba, aby dusací stroj přejel po jednom místě 
nejméně dvakrát krátce za sebou. Ideální by 
bylo, kdyby dopravní prostředky vjely do žla-
bu, vysypaly řezanku a odjely pro další „fůru“. 
Protože však by tímto způsobem vnesly do silá-
žované píce nečistoty a pro průběh fermenta-
ce nebezpečné mikroorganizmy, je nutné, aby 
řezanku vysypaly mimo silážní žlab a do žlabu 
aby je nahrnul stroj, pracující v silážním žlabu.

Ve většině podniků se odkládá zakrytí na-
skladněné píce na druhý den dopoledne, 
protože když se končí s navážením řezanky 
v odpoledních hodinách, již na pracovišti není 
dostatek pracovníků. I to je chyba. Bylo by lepší 
se například domluvit s řidiči dopravních pro-
středků, aby po ukončení návozu ještě pomohli 
natáhnout a utěsnit plachty. Právě první hodiny 
po skončení navážení hmoty bývají rozhodu-
jící. Především proto, že se vytváří oxid uhličitý, 
který z částečně otevřených silážních žlabů ne-
návratně unikne do povětří. Přitom oxid uhličitý 
v siláži významně pomáhá zajišťovat její aerobní 
stabilitu, a tím i dlouhodobou skladovatelnost.

5. 2. 4. Dobře sestavit sklizňovou linku

Každý článek sklizňové linky by měl navazovat 
na ten předchozí, a to výkonem i kapacitou. 
Stejně tak by pak měl na něj navazovat ten 
další. Fungující systém by měl mít následující 
charakteristiky:
• linka sklizně a konzervace je dobře zvolena 

a připravena,
• technologický postup je přizpůsoben dru-

hu a stavu silážovaného materiálu, použité 
technice, dopravním vzdálenostem, druhu 
a stavu skladů, lidem, kteří jsou k dispozi-
ci, a v neposlední řadě místním zvyklostem, 
zákonům a vyhláškám, kterými je nutné se 
řídit,

• každý účastník linky je řádně informován 
a proškolen, ví, co má dělat a umí to udělat,

• osoba zodpovědná za konzervaci nejen lin-
ku operativně řídí, ale její chod také kont-
roluje,

• doporučené zásady pro silážování jsou 
přísně dodržovány (především dostatečné 
udusání, následně pak rychlé a opravdu 
anaerobní zakrytí).

Při rozhodování, jak zorganizovat silážní lin-
ku, záleží na mnoha okolnostech. Například, 
když se použijí u žacího stroje tupé nože, lze 
předpokládat, že obnova porostu bude poma-
lejší. Strniště by mělo být nejméně 5 cm vyso-
ké. Sekat by se mělo po oschnutí rosy. Použití 
kondicionérů je téměř nezbytné, ale rizikové je 
za deště. Ideální je sekat v odpoledních hodi-
nách, to bývá obsah vodorozpustných cukrů 
v rostlinách nejvyšší. Se zavadající pící by se 
mělo alespoň jednou za 24 hodin pohnout.
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Většinou je limitující shrnování, či nahrabo-
vání. Řeší se to tak, že se začne shrnovat mno-
hem dříve, než vyrazí řezačka. Píce pak bývá 
v řádku nestejnoměrně zavadlá. Lepší by bylo 
koupit shrnovač s větším záběrem, případně do 
linky zařadit ještě jeden stroj, třeba i zapůjčený 
nebo pronajatý ve službě. Zakoupení výkon-
nějšího shrnovače nic neřeší, pojezdovou rych-
lost shrnovače většinou nelze zvyšovat. Daleko 
významnější je píci shrnout do řádku, který je 
dostatečně široký, kompaktní a provzdušněný. 
Ten pak rovnoměrněji zasychá a řezačka je lépe 
využita. Dobrou práci dělá pásový shrnovač.

Dalším limitujícím faktorem je rychlost prá-
ce řezačky. Nejde jen o odvozové prostředky 
řezanky, jde hlavně o práci v silážním žlabu 
nebo u silážního lisu, pokud se řezankou plní 
vak. Problém je velmi významný zvláště u ku-
kuřice. Příliš rychlým návozem řezanky nejsou 
další stroje v silážním žlabu schopny řezanku 
rozhrnout a řádně udusat. I když je kukuřice 
dobře silážovatelná, v případě, že není řezan-
ka dobře udusána, kvalita fermentace bývá 
nevalná.

Aplikují -li se silážní přípravky, je nutné 
občas zkontrolovat, jestli není ucpaná něja-
ká tryska aplikátoru. Je také dobré použít ten 
správný aplikátor s dostatečným výkonem. Pro 
biologické inokulanty se hodí úplně jiné apli-
kátory než pro chemické konzervanty, kde se 
používají dávky vyšší. Záleží i na velikosti, resp. 
objemu nádrže na silážní přípravek, aby se ne-
muselo ho několikrát za den doplňovat.

Velmi důležitá je strategie plnění silážních 
žlabů. Čím je hmota sušší, tím by dusané vrst-
vy měly být užší. Optimální výška jedné vrstvy 

je 15 cm, maximální 25 cm. Denně by se mělo 
do žlabu naskladnit tolik materiálu, aby vrstva 
byla nejméně 50 cm vysoká. Přeruší -li se plně-
ní, nemělo by se začínat dusáním, ale naveze-
ním nové vrstvy. Poslední vrstva by měla být 
co nejtenčí a ne moc suchá. Doporučuje se ji 
polít z kropicí konve vodou ředěnou kyselinou 
propionovou. Ještě lepší je jako poslední vrstvu 
navézt hmotu zavadlou na nižší sušinu. S tím je 
ale nutné předem počítat a připravit si ji.

Významná je strategie, kam a jak píci uklá-
dat podle toho, jak se pak bude ze silážních 
prostor vybírat. Dost často jste vázáni stávají-
cími rozměry a stavem silážních prostor. Pokud 
však silážní stavba nemá požadované rozmě-
ry a navíc není v dobrém technickém stavu, je 
možná lepší povolat službu plnicího lisu a silá-
žovat do vaku, nebo najít nějakou zpevněnou 
plochu a silážovat na nezpevněnou hromadu 
(pro tento způsob se vžil název „holandský“).

Pro stanovení velikosti sila, resp. plochy, kte-
rou by mělo mít otevřené „čelo“ silážní hmoty, 
aby nedocházelo k přílišnému kažení siláže, je 
nutné znát počet zvířat a plánovanou spotřebu 
siláže na kus a den. Zjistíte, do jaké hloubky 
siláže je vybírač schopen se „zakousnout“ (vět-
šinou to bývá 30 centimetrů). Máte -li spočí-
tanou plochu odběru, je nutné jí přiřadit kon-
krétní rozměry, tedy průměrnou výšku a šířku 
figury naskladněné hmoty. Nejmenší ztráty 
aerobní degradací jsou při denním odběru silá-
že po celé otevřené ploše do hloubky cca 25 
centimetrů. Množství naskladněné hmoty pak 
bude závislé jen na délce hromady (figury).

Strategie by také měla být v souladu s tím, 
co si můžete dovolit z hlediska vyhovění záko-
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nům, vyhláškám a místním zvyklostem, který-
mi je dobré se řídit. Zvláště je třeba dát dobrý 
pozor, aby některý pracovník ve své horlivosti 
nesklidil pole souseda, aby byl včas zajištěn 
úklid zablácené silnice při výjezdu z pole, aby 
se silážní tekutiny nedostaly do vodoteče, 
a podobně.

Pro zajištění správné funkce linky sklizně 
a konzervace záleží především na:
• počasí (makro i mikroklimatických podmín-

kách).
• sklízeném materiálu (co se sklízí, jak je to 

zpracované),
• technickém vybavení (čím se píce sklízí, do-

pravuje, dusá, rozvrstvuje, čím se aplikují 
silážní přípravky, kam se píce ukládá, čím se 
zakrývá a zatíží),

• informacích, znalostech, praxi (jak se co 
dělá a co je k tomu třeba),

• strategii (jaký způsob sklizně a konzervace 
se zvolí),

• týmové práci (kdo sklízí, kdo sklizňovou lin-
ku připraví, řídí a kontroluje),

5. 2. 5. Stavět na týmové práci

Aby týmová práce v silážní lince fungovala, je 
třeba, aby ji někdo řídil a každý účastník linky 
aby byl řádně informován, co má dělat. Oso-
ba, zodpovědná za konzervaci, by měla celou 
linku sklizně a konzervace připravit a projednat 
ve vedení podniku. Doporučuje se pak svolat 
ty, kteří budou v lince sklizně a konzervace 
opravdu pracovat, a vysvětlit jim, proč se co 
bude dělat, případně si to i prakticky vyzkoušet 
(například ředění konzervačního roztoku nebo 
nastavení aplikátoru). Každý, koho se to týká, 
by měl přesně vědět, kde je co uloženo, kde 

jsou od toho klíče, jak se to obsluhuje a podob-
ně. Úplně nejlepší je tento rámcový plán napsat 
na papír a každému z linky ho dát. Občas se 
totiž stane, že někdo najednou z týmu vypadne 
a než se za něj sežene adekvátní náhrada, je 
třeba ho rychle zastoupit.

Jakmile je sklizeň zahájena, je třeba, aby při 
ní byl vedoucí linky přítomen. Měl by sledo-
vat, kde se co seká, jakým způsobem probíhá 
zavadání, kde již je třeba sklízet, kolik kterého 
konzervačního přípravku přidat. Měl by kont-
rolovat, jak sklizeň probíhá, například zda jsou 
stroje správně nastaveny (i např. naostření 
nožů u řezačky), zda nejezdí příliš rychle nebo 
pomalu, zda se dopravní prostředky nepřepl-
ňují (ztráty na poli), zda nakladač rozprostírá 
píci ve žlabu rovnoměrně, zda je dostatečně 
udusána a podobně. O průběhu sklizně by měl 
vést pečlivě záznamy a zakládat je, aby je bylo 
možné později vyhodnotit a poučit se z nich.

Vedoucí linky by měl být člověk rozhodný, 
s dobrým odhadem a autoritou. Musí se často 
rozhodovat nepopulárně a dost riskovat, napří-
klad zda pokračovat ve sklizni, i když prší nebo 
naopak linku zastavit, protože sušina píce se 
začíná nebezpečně snižovat. Musí kalkulovat 
například i s tím, že lidé mohou být v určitý 
den více unaveni (protože je třeba moc dusno) 
a mohlo by dojít k úrazu. Měl by zajistit, aby 
lidem někdo dovezl pitnou vodu a svačinu. Lidé 
by se neměli přetěžovat, ale přitom je třeba, 
aby právě v danou dobu bylo jejich nasazení 
největší. Lze to řešit využitím služeb nebo na-
jmutím několika osob jen na tuto práci.

Vedoucí linky by měl jednat rychle, aby pří-
padné vynucené přerušení práce silážní linky 
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bylo co nejkratší. Často lze problémy předví-
dat a na nutnost operativně řešit problémy 
(např. při změně počasí, poruše strojů, výpadku 
lidí z důvodu nemoci a podobně) se dobře při-
pravit. Znamená to například mít v záloze star-
ší, ale fungující řezačku, případně mít dohodu 
o zapůjčení některých strojů se sousedním 
podnikem. Znamená to například mít připrave-
ny konzervační přípravky a v případě zhorše-
ného počasí je operativně použít, případně mít 
s jejich dodavatelem dohodu, že je po zatele-
fonování, nejlépe ještě týž den, dodá. Vedoucí 
linky by měl být v přímém kontaktu s člověkem 
na řezačce a v silážním prostoru. Osvědčilo se 
vybavit tyto lidi mobilním telefonem nebo 
vysílačkou, popřípadě jako spojky využívat ři-
diče dopravních prostředků.

Někdy je dobré pravomoci delegovat. Na-
příklad člověk, který zajišťuje naskladňování 
zavadlé píce do silážních prostor, má nejlepší 
přehled o sušině a kvalitě řezanky. Zvlášť dobrý 
přehled má ten, který hlídá naskladňování ře-
zanky do vaku přes plnicí lis. Podle toho, jak 
se na vaku tvoří hrby a vzduchové kapsy nebo 
jak se před noži naskladňovaný materiál „zpě-
ňuje“, může usuzovat, zda je třeba linku zpoma-
lit nebo začít sklízet na jiném místě. S využitím 
mobilu nebo prostřednictvím řidiče náklaďáku 
může dát řidiči řezačky pokyn ke změně. Bo-
hužel, dost často se setkáváme s tím, že právě 
tento člověk, ačkoliv nejlépe ví, co je potřeba, 
nechce rozhodovat a přenechává to například 
agronomovi podniku, který má spoustu jiné 
práce a nemůže zasahovat operativně.

5. 2. 6. Zvolit vhodný přípravek a způsob 
jeho aplikace

Silážní přípravky a přísady se do silážovaného 
materiálu a siláží přidávají za účelem uchová-
ní živin a vlastností pro krmivo charakteristic-
kých. Jde tedy o to, aby se krmivo nekazilo, aby 
déle vydrželo. Koupit lze přípravky biologické 
nebo chemické, ve formě tekuté, práškové i gra-
nulované, v plastových kontejnerech, sudech, 
kanystrech, kbelících, dózách, sáčcích, balíčcích 
i v pytlích, mají různé složení aktivní složky nebo 
nosiče, mají různý způsob skladování a různě 
dlouhou záruční dobu, lišit se mohou, a to někdy 
dost výrazně, v základní ceně, ale i ve slevách, 
které různé firmy poskytují.

V naší i zahraniční odborné i vědecké literatuře 
lze najít nepřeberné množství příspěvků, které 
mezi sebou porovnávají různé silážní přípravky 
a přísady. Autoři příspěvků se většinou shodují 
na tom, že žádný přípravek nemůže nahradit 
správnou faremní praxi, tedy dodržení nezbytných 
technologických požadavků, především sklizeň 
v optimální vegetační fázi rostliny, rychlé dosažení 
potřebné sušiny, vytěsnění vzduchu, dokonalou 
vzduchotěsnou izolaci silážovaného materiálu 
od okolního prostředí, udržení vzduchotěsného 
prostředí po celou dobu skladování, dostatečný 
denní odběr siláže pro krmení, kvalitní práci lidí 
a strojů, čistotu prostředí.

Je sice pravda, že silážní přípravky a přísa-
dy mohou významně snížit ztráty, zvýšit kva-
litu siláže, její aerobní stabilitu, případně zvýšit 
příjem siláže zvířaty a jejich užitkovost, ale ne 
vždy a ne vždy ve stejné míře. Dost záleží i na 
výběru toho správného přípravku a na jeho 
správné aplikaci.
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Bez znalostí biochemie silážování a různých 
souvislostí lze jen stěží určit, který přípravek 
a v jakém množství bude pro danou píci op-
timální. Důležité je, aby měly bakterie (ať již 
přidané nebo ty, které se v silážované hmo-
tě vyskytují) dostatek dostupných sacharidů 
a vhodné prostředí pro svůj rozvoj. Pokud toto 
nemají, jejich nadbytek nic nevyřeší. Ekonomi-
ku používání biologických silážních přípravků 
nedělá jejich aplikační množství na tunu píce, 
ale jejich správný výběr pro daný druh silážo-
vaného krmiva a dodržení alespoň základních 
technologických požadavků na jeho zpracová-
ní. U některých chemických přípravků je pro-
blém jiný. Pokud je dávka kyselin příliš nízká, 
mohou nevhodné bakterie využívat ke svému 
růstu a množení i tyto kyseliny.

Bohužel přípravky pro konzervaci píce, zvláš-
tě ty biologické, nelze kupovat, až když je 
potřebujeme, tedy v době sklizně. Jen velmi 
málo prodejců je totiž schopno okamžitě rea-

govat na vaše zavolání a dopravit vám během 
několika hodin konzervant k řezačce, protože 
se náhle změnilo počasí. Je proto nutné pře-
dem v poměrně velkém předstihu odhadnout, 
který přípravek a v jakém množství budete 
potřebovat, nakoupit ho a skladovat ve vhod-
ném prostředí až do doby jeho aplikace. Může 
se však stát, že počasí bude v době optimální 
z hlediska vegetační fáze příznivé a ve skliz-
ňové lince nenastane žádná porucha. Co pak 
udělat s přípravkem, který máte na skladě a má 
omezenou záruční dobu? Pak je nutné se roz-
hodnout, zda přípravek i přesto aplikovat jako 
pojistku dobré kvality siláže, nebo si ho nechat 
na příští seč.

Podle čeho přípravky ke konzervaci vybí-
rat? Kritérií pro výběr vhodného přípravku ke 
konzervaci píce je celá řada. Základním kritéri-
em by mělo být jeho zařazení do systému. Není 
dobré kupovat například konzervant, pro který 
není vhodné aplikační zařízení, nebo nejsou 
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skladovací podmínky. Bude -li se silážovat voj-
těška, měl by se koupit přípravek doporučený 
pro konzervaci obtížně silážovatelných plodin. 
Nelze se domnívat, že systém bude fungovat, 
když se konzervant použije v jiné, než dopo-
ručené kombinaci. Každý systém má určité 
přednosti, ale i nedostatky. Jde o to, co komu 
vyhovuje a pro co má vhodnější podmínky. Po 
zkombinování dvou nebo více různých systémů 
do jednoho se může stát, že výsledek funkční 
není.

Aplikace silážních přípravků je pro zajištění 
kvalitního fermentačního procesu nezbytná 
hlavně v extrémních podmínkách. Čím více se 
podmínky blíží k optimu, tím se nutnost použití 
silážních přípravků snižuje. Většinou se však 
z důvodu snížení rizika používají, přece jenom 
náklady na ně nejsou ve srovnání s tím, kdyby 
se siláž zkazila, tak vysoké. Použití přípravku na 
bázi kyseliny mravenčí může podstatně snížit 
ztráty sušiny u siláží vlhčích a s nižším obsahem 
vodorozpustných sacharidů. Silážní přípravky 
s heterofermentativními kmeny bakterií, 
aplikované na kukuřici, zvýší fermentační ztráty 
zhruba o třetinu, ale sníží ztráty respirací po 
otevření sila.

Tradičně se silážní přípravky rozdělují na bio-
logické a chemické nebo podle funkčnosti na 
přípravky fermentační proces stimulující a in-
hibující, potlačující aerobní degradaci, dodáva-
jící živiny, absorbující vlhkost či měnící prostře-
dí (suchý led, voda). Podle formy aplikace se 
dělí na tekuté a sypké.

Pokud ale chcete vhodný silážní přípravek 
vybírat, volíte podle kritérií, které lze rozdělit 
do tří fází. V první fázi je třeba se zaměřit na 

materiál, který má být konzervován, v druhé 
fázi pak na složení a vlastnosti silážního pří-
pravku, ve třetí fázi na přídatné faktory jako je 
cena, zařazení do systému a podobně.

Výběr podle materiálu, který má být konzer-
vován
• jaký materiál má být konzervován (glycido-

vého nebo bílkovinného charakteru),
• v jaké fázi silážního procesu má být přípra-

vek aplikován a v jaké fázi má hlavně pů-
sobit.

Výběr podle složení a vlastností silážního 
přípravku
• jaké obsahuje komponenty (druhy),
• obsahuje -li jeden nebo více komponentů,
• jakou má účinnost (podle prezentovaných 

údajů, podle značky kvality DLG, UKASTA),
• na co má být zaměřen (zda více na výsledek 

fermentačního procesu nebo na aerobní 
stabilitu).

• při jakých podmínkách je účinný (vegetační 
fáze, obsah sušiny, počasí, způsob silážová-
ní, druh skladovacích prostor),

• jaké má další vlastnosti (z hlediska bezpeč-
nosti práce, doby skladování, rozpustnosti 
ve vodě, korozivnosti, specifické hmotnosti, 
rychlosti snížení pH silážované hmoty),

• jak ho aplikovat (dávkování, příprava rozto-
ku, stabilita roztoku, doporučená aplikační 
technika).

Výběr podle přídatných faktorů
• jak je distribuován (balení, doprava, objed-

návání, vykrytí objednávek),
• jaká je jeho cena,
• zda ho lze zařadit do stávajícího podnikové-

ho systému (nekupujte například přípravek, 
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pro který nemáte vhodné aplikační zařízení 
nebo skladovací podmínky),

• zda je přípravek registrován v ČR, v DLG, 
v EU.

5. 2. 7. Více využívat možností precizního 
zemědělství

Precizní zemědělství je „terminus technicus“, 
tedy výraz v odborném názvosloví, který ne-
znamená přesné (i když se to nabízí), ale mo-
derní přístup v reakci na přirozenou variabili-
tu vybraných vlastností s využitím moderních 
přístrojů a technologií. Precizní zemědělství je 
typicky mezioborovou disciplínou, která v sobě 
musí efektivně skloubit množství nejmoder-
nějších poznatků z technických, biologických 
a ekonomických věd. Precizně pěstované, sklí-
zené, konzervované a skladované plodiny mají 
velký potenciál k vyšší produkci, lepší kvalitě, 
snížení nákladů na výrobu, snížení rizika nepříz-
ně počasí, v neposlední řadě pak mohou při-
spět k ochraně životního prostředí.

Analýzy na spektrometrické či molekulární 
bázi nám dávají mnohem podrobněji než dří-
ve nahlédnout do procesů fermentace siláží, 
a to jak do genetické identifikace mikroorga-
nizmů, které se na fermentaci podílejí, tak do 
samotného průběhu a výsledku procesů.

Chemické, mikrobiální a organoleptické 
složky siláže lze použít k vysvětlení typu kva-
šení, ke kterému došlo, a mohou vysvětlit 
nebo předpovídat špatnou výkonnost zvířat 
při krmení přežvýkavcům, pokud se tyto složky 
odchylují daleko od normy. Lze předpokládat, 
že bude pro farmáře stále důležitější měřit 
těkavé organické sloučeniny (VOC) ze siláží, 

které se projevují především zápachem, někdy 
i barvou. VOC jsou velkou třídou nízkomoleku-
lárních sloučenin, obsahujících uhlík, které se 
vyznačují vysokou těkavostí, nízkým tlakem par 
(≥0,01 kPa při 20° C) a nízkou rozpustností ve 
vodě (Herrmann, 2010).

Jak lze v praxi rozeznat kvalitní siláž od té 
špatné? Musíme se spoléhat na naše smysly 
a zkušenosti. Přístroj, který by organoleptic-
ké vlastnosti siláže změřil, zatím na trhu není. 
Ve vývoji je sice chemometrický senzorický 
systém (elektronický nos), který by měl být 
schopen rozeznávat až 50 různých pachů, ob-
sažených v silážích, jeho vývoj je zatím v za-
čátcích kalibrace různých pachů. Každý pro-
dukt i meziprodukt procesu vzniku siláže a její 
následné degradace je totiž charakteristický 
i po aromatické stránce. Často však bylo po-
suzování laboranta významně ovlivněno jeho 
subjektivními pocity nebo tím, že ze siláže, než 
se dostala k jeho nosu, těkavé aromatické látky 
vyprchaly. To mohlo siláže významně poškozo-
vat nebo jim naopak přičítat vyšší kvalitu, než 
by zasluhovaly, proto se ve většině zemí svě-
ta od senzorického posuzování siláží ustoupi-
lo. Vývoj přístrojů, které by byly dostupné pro 
běžné laboratoře, je zatím v začátcích kalibrace 
různých pachů. Opět je zde ale nutné zdůraznit, 
že výsledek, tedy i aroma, lze dost podstatně 
ovlivnit tím, co se do silážované hmoty přidá.

Uvažuje se i o chemické detekci plynů, od-
cházejících přímo ze silážované hmoty, tedy 
pomocí přenosného elektronického nosu. Jed-
noduše by se daly plyny odchytávat zejména 
u siláží konzervovaných ve vacích (rukávech). 
Plyny charakterizují průběh a výsledek bio-
chemických procesů. U nás se tím hlouběji 



59

| JAK OMEZIT ZTRÁTY u siláží

zabývá kolektiv pod vedením profesora Kala-
če z JčU v Českých Budějovicích (Kalač, 2011, 
2012, 2014). V silážích detekovali dost vysoký 
počet různých plynů. Pokud by podrobný výčet 
obsahu plynů byl doplněn i změřením vznika-
jící energie v podobě tepla (malé sondy, měřicí 
teplotu uvnitř materiálu), mohly by být probíha-
jící procesy indikátorem budoucí kvality siláže. 
Při znalosti kinetických rovnic jednotlivých bio-
chemických pochodů by se pak mohly odhado-
vat fermentační ztráty či ztráty, vzniklé násled-
nou aerobní degradací.

Snaha o vytvoření matematických modelů 
predikce příjmu siláží i predikce průběhu bio-
chemických fermentačních procesů je zatím 
teprve v plenkách. Proces silážování a následné 
aerobní degradace po otevření sila skrývá příliš 
mnoho různých problémů, navíc ovlivněných 
příliš velkým počtem faktorů. Význam modelů 
vyzdvihují především sami autoři těchto mod-
elů, zdůrazňují, že nám pomáhají hlavně v de-
tailním poznání procesů. Ukazuje se totiž, že 
výsledek fermentace je nutné hodnotit v těsné 
souvislosti s použitým silážním inokulantem 
nebo chemickým konzervantem. Každý přípra-
vek vnese do přirozeného fermentačního pro-
cesu jiný prvek.

Je také zřejmé, že pro predikci výsledku kva-
lity siláže, a také pro jeho vlastní hodnocení, 
bude v budoucnu nutné siláže podrobovat ana-
lýzám i jinými, než tradičními metodami. Je tře-
ba ale hledat další měřitelné faktory, které by 
mohly být použity pro lepší vysvětlení výkonu 
zvířete.

Příkladem využití precizního zemědělství pro 
zjišťování kvality siláží, a potažmo i ztrát sušiny 

siláží, je možnost analyzovat čerstvou hmotu 
i siláž bez nutnosti odběru vzorků. Využívá se 
k tomu spektroskopie v blízké infračervené ob-
lasti (NIR). Přenosný spektroskop, který to do-
káže, se nazývá AgriNiRs. Jeho alternativou je 
spektroskop X -NIR, který je podobný ruční vr-
tačce. Přiložením k rostlinnému materiálu nebo 
k siláži lze u něj změřit včetně sušiny celou šká-
lu hodnot organické hmoty (protein, tuk, škrob, 
popeloviny, vlákninu, dokonce i predikovat 
stravitelnost neutrálně detergentní vlákniny). 
Věda však postoupila ještě dál a již se průmy-
slově vyrábí i spektroskopy s dynamickým 
(kontinuálním) měřením těchto hodnot (i když 
se zatím využívá pouze měření obsahu sušiny). 
Spektroskop (NIR on Board) je zabudován za 
metací ústrojí do komína řezačky, případně do 
krmného vozu. Přístroj na řezačce umožňuje 
operativní dávkování silážního přípravku, pří-
stroj na krmném voze rychlou úpravu krmné 
dávky.

Nově lze toto zařízení propojit se systémem 
průtokového vážení procházejícího materiálu, 
případně se systémem GPS a tedy i mapovat 
výnos a problémová místa přímo na sklizňové 
ploše nebo na farmě. Nyní se zkouší analyzo-
vání sušiny již na žacím stroji a následně pak při 
obracení na řádku. Dálkovým přenosem přes 
satelit se v chytrém telefonu agronoma objeví 
mapa s přesnými informacemi, podle kterých 
se může rozhodovat, kam řezačku pošle a jaký 
konzervant v jaké dávce použije.

Nevýhodou spektrometrické metody NIR 
je, že analyzuje jen povrch biologického ma-
teriálu. Světlo, které se odráží od vzorku, je 
detekováno, analyzováno a propojeno s počí-
tačem. Počítač porovnává odražené světlo se 



60

vzory dříve chemicky analyzovaných vzorků 
tzv. mokrou chemickou cestou. Přesnost závisí 
na řádné kalibraci. Kalibrace vzniká dosazením 
analýz velkého počtu vzorků podobného slože-
ní do kalibračních rovnic. Výsledky mohou být 
velmi přesné při porovnávání vzorků poříze-
ných stejným způsobem, ale již ne tolik v abso-
lutních hodnotách nebo pro materiály s velkou 
variabilitou.

Nespornou výhodou ale je, že analýzy ze 
systému NIR jsou mnohem rychlejší a levněj-
ší než chemické analýzy. Velmi důležité je, aby 
byl tento rychlý screening využit k okamžité 
změně. Každodenním vyhodnocováním údajů 
a reakce na změny úpravou sušiny krmné dáv-
ky lze dosáhnout její vyšší vyrovnanosti, což se 
většinou pozitivně projeví v užitkovosti zvířat.

5. 3. Správně odebírat vzorky k analýzám

Siláž je specifická v tom, že každá přítomnost 
vzduchu u ní způsobuje rozkladné procesy, 
které mohou její kvalitu i velmi výrazně změ-
nit za poměrně krátkou dobu (i za několik ho-
din).

Každá analýza krmiva je jen tak dobrá, ja-
kou kvalitu vzorku laboratoř obdrží. Protože 
u siláží dochází rychle k aerobní degradaci, je 
správný odběr vzorku siláže ještě důležitější, 
než u ostatních krmiv. Důležitým faktorem je 
vnesení mikroorganizmů, proto je nutné siláž 
před nimi chránit, nářadí musí být čisté, pokud 
se siláž odebírá rukou, pak by měla být opatře-
na rukavicí. Pro zabránění kontaminace mikro-
organizmy vzduchem by měla být ihned siláž 
vložena do igelitového sáčku nebo do nádoby 

(chladícího kontejneru), které kontaminaci za-
brání. Doporučuje se siláž vkládat do speciální-
ho sáčku pro vakuové odsávání vzduchu a pří-
strojem (VacSy) vzduch ze sáčku odsát. Vzorek 
se pak co nejrychleji dopraví do laboratoře.

Další, velmi důležitou záležitostí při odběru 
vzorků siláží, je zamezení nebo alespoň ome-
zení růstu a množení mikroorganizmů. To lze 
dosáhnout rychlým ochlazením nebo zmraze-
ním a udržením nízké teploty a vlhkosti až do 
doby zpracování vzorku v laboratoři. Ostatní 
podmínky platí stejné, jako pro ostatní krmiva, 
tedy především aby vzorek byl reprezentativ-
ní a poměrný. Pro silážní analýzu je důležité 
označit vzorek nejen identifikačními údaji, ale 
i jak byl vzorek odebrán (případně i čas odbě-
ru) a jakým způsobem siláž vznikla, resp. jaký 
konzervační přípravek byl použit. Druh a dávka 
konzervačního přípravku může velmi výrazně 
ovlivnit výsledek fermentace a tím i hodnocení 
siláže.

Vzorky siláže se odebírají, za účelem plá-
nování krmné bilance, na farmě z uzavřených 
silážních prostor (silážních žlabů, plastových 
vaků, či obřích balíků) trubicovým odřezávačem, 
může být ruční nebo na motorový pohon. 
V průběhu krmného období, za účelem 
operativních výpočtů složení krmných dávek, 
se pak vzorky odebírají z otevřeného profilu 
(čela) silážního prostoru. V silážním žlabu se 
vzorek jen velmi těžko odebírá z čela siláže, 
zvláště když je hmota dobře udusaná. Nejlépe 
k tomu poslouží zahradní prstové hrabičky. Lze 
využít i faremní frézový vybírač (samochodný 
nebo na krmném voze), který odfrézuje celou 
jednu vrstvu siláže do hloubky cca 30 cm, z níž 
se pak odebere poměrný vzorek.
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Vzorky v silážním žlabu se „odvrtávají“ ob-
vykle na třech místech, a to vertikálně do 
hloubky, protože silážovaná hmota je ukládá-
na horizontálně po vrstvách. Vzorky ze siláže, 
uskladněné v plastových „rukávech“, se naopak 
odebírají horizontálními vrty (opět nejméně 3), 
aby byla co nejvíce postihnuta variabilita krmi-
va. Obří silážní balíky se navrtávají na oblé stra-
ně. Navrtat je třeba minimálně 3 balíky. Vzniklé 
otvory je třeba ihned řádně zalepit k tomu ur-
čenou lepicí páskou.

U siláže ve žlabovém sile s otevřeným čelem 
se doporučuje dílčí vzorky odebírat z profilu po 
odstranění asi 20 cm oxidované vrstvy konzer-
vované hmoty ze sedmi míst, které lze charak-
terizovat písmenem „W“. Odběry lze uskutečnit 
i odřezávačem do hloubky 150 cm. Obdobně 
lze vzorky odebrat z plastového vaku. Protože 
je otevřený profil vaku podstatně menší než 
u žlabového sila, obvykle se odebírají vzorky 
pouze ze tří míst.

Při odebírání reprezentativních vzorků jed-
notlivých druhů rostlinného materiálu je nutné 
postupovat co nejpřísněji podle zásad stej-
nosměrnosti a poměrnosti. Stejnosměrností 
se rozumí stejným systémem odebírání dílčích 
vzorků z různých míst a z různých vrstev. Po-
měrností se rozumí závislost počtu odebraných 
dílčích vzorků na celkové hmotnosti.

5. 4. Správně ohodnotit kvalitu silážování

5. 4. 1. Způsoby hodnocení siláží

Fermentační proces silážování je velmi složitý, 
jeho výsledek je nejistý, i když částečně před-
vídatelný. Výzkumní pracovníci po celém světě 

se snaží již několik desítek let (např. Schmidt 
a Wetterau, 1974) definovat, za jakých podmí-
nek vznikne siláž předpokládané kvality, zda ta 
siláž dané kvality bude mít patřičnou produkční 
účinnost u zvířat, případně jestli jim siláž také 
bude chutnat. Variabilita silážovaných krmiv 
a podmínek pro silážování je tak obrovská, že 
jde o nekonečný proces. Nekonečný proces je 
to i proto, že krmiva i podmínky se stále mění, 
pícniny, které byly zkoumány, řekněme před 
dvaceti lety, již mají jiné složení, vyměnily se 
většinou i kmeny bakterií v biologických adi-
tivech. Snad jen chemické látky v konzervan-
tech zůstávají stejné, jen se někdy s postupem 
dalších a dalších pokusů a modernějších metod 
a přístrojů mění názor na jejich účinky.

I když se metody chemických i biologických 
analýz stále zdokonalují a metody hodnocení 
se stále nově nastavují a korigují, nejlepším in-
dikátorem kvality siláže je zvíře, které ji kon-
zumuje. Záleží na tom, jak mu siláž chutná, jak 
se projevuje na jeho zdraví, užitkovosti i kvalitě 
jeho produktů (především mléka a masa). Slo-
žení krmné dávky a kvalita krmiv, a především 
siláží, mají výrazný vliv na kvalitu mléka, ovliv-
ňují především senzorické vlastnosti. Protože 
užitkovost hospodářských zvířat je výsledkem 
mnoha faktorů (a nekrmí se jen samotná siláž), 
je kvalita siláže hodnocena jako souhrn objek-
tivních a subjektivních ukazatelů, které by měly 
příjem krmiva a užitkovost zvířat predikovat.

Objektivní je hodnocení pomocí rutinních la-
boratorních testů, subjektivní je organoleptické 
posouzení barvy, struktury, vůně (pachu, aro-
ma). Subjektivní hodnocení je rychlé, ale jen 
orientační. Pokud by byly organoleptické vlast-
nosti hodnoceny pomocí speciálních přístrojů, 
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pak by se změnilo hodnocení ze subjektivního 
na objektivní, to ale zatím bohužel nepřipadá 
v úvahu. Tak daleko věda zatím nedospěla. Ob-
jektivní je tedy hodnocení s využitím přístrojů. 
Naopak, v tomto ohledu existují velmi přesné 
přístroje. Změřené hodnoty jsou důležité, nemé-
ně důležité je však uvádění změřených hodnot 
v určitém rozpětí, vyjádřeném buď minimální 
a maximální naměřenou hodnotou nebo lépe in-
tervalem spolehlivosti (směrodatnou odchylkou, 
či jiným podobným ukazatelem). Podle variabi-
lity hodnot pak může uživatel posoudit přesnost 
posuzované veličiny. Důležitost správného od-
běru a odeslání vzorku k analýzám je podmínkou 
pro přesnost výsledku.

Ve většině zemí světa normy pro hodnocení 
siláží neexistují, bodový systém a zařazení do 
kvalitativních tříd nemají. Existují pouze doporu-
čení, jak by měla ideální siláž vypadat a v jakém 
rozpětí se mohou jednotlivé ukazatele kvality 
pohybovat. Každý farmář si pak sám zhodnotí, 
jak využil podmínky, které pro silážování v prů-
běhu vegetace měl.

U nás a v některých okolních zemích existuje 
hned několik systémů hodnocení, záleží na tom, 
kdo a odkud systém přebírá nebo si ho sám 
vytvoří. Na hodnocení siláží jsme měli oficiální 
normu ČSN 40 7012 Zkoušení a hodnocení siláží 
a senáží. Ta je od 1. 12. 1998 nahrazena normou 
ČSN 467092-43 (Metody zkoušení krmiv - Část 
43: Hodnocení jakosti fermentačního procesu 
siláže). Platí dodnes. Poskytuje cenné informace 
o přípravě vzorků a jejich stanovení. Již v době 
vzniku této normy však bylo jasné, že její části, 
týkající se hodnocení siláží (kapitola 4 - Podsta-
ta hodnocení, a kapitola 5 - Postup hodnocení) 
nebude výzkumem ani praxí akceptována, pro-

tože hodnocení bylo zaměřeno jen na fermen-
tační proces bez ohledu na obsahy živin.

Zemědělská praxe však byla zvyklá na živi-
nové hodnocení krmiv a zařazení do kvalitativ-
ních tříd. Po dohodě s pracovníky ÚKZÚZ firma  
AgroKonzulta Žamberk, spol. s r. o. ve spoluprá-
ci s firmou EKO -LAB Žamberk, spol. s r. o. vy-
pracovala nový způsob hodnocení siláží nazvaný 
NORMA 2000, který byl následně nahrazen nor-
mou s názvem NORMA 2004.

V poslední době nabývá na významu hodno-
cení siláží podle obsahu mikroorganizmů (bakte-
rií, kvasinek a plísní) a toxinů.

5. 4. 2. Změny během fermentačního procesu

Na ukazatele kvality siláží je třeba hledět podle 
vztahu k původní hmotě. Z tohoto pohledu je 
lze rozdělit na tři skupiny:
• látky, které se během fermentačního proce-

su výrazně nemění,
• látky, které se během fermentačního proce-

su výrazně mění,
• látky, které během fermentačního procesu 

vznikají.

Do skupiny látek, které se během fermen-
tačního procesu výrazně nemění, patří sušina, 
tuk, vláknina, popeloviny a jednotky z nich vy-
počtené. Jsou vhodné pro posouzení výživné 
hodnoty krmiva, ne však pro posouzení výsled-
ku fermentace.

Do skupiny látek, které se během fermen-
tačního procesu výrazně mění, patří sacharidy 
a bílkoviny (které jsou živným substrátem pro 
epifytní mikroflóru) a dále karoteny a vitamíny 
(které se snadno rozkládají oxidačními a tepel-
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nými procesy). K chybným výkladům dochází 
často při posuzování funkce a významu sacha-
ridů, které mají polymerní strukturu, jde o ce-
lulózu a hemicelulózu. Ty musí být nejprve en-
zymaticky rozštěpeny, jinak se fermentačního 
procesu neúčastní. Bakteriálně fermentují ve 
vodě lehce rozpustné sacharidy (WSC = water 
soluble carbohydrates) jako glukóza, fruktóza 
a sacharóza, případně fruktozan. Za WSC lze 
považovat tzv. celkové sacharidy (laboratoře 
stanovují i redukující sacharidy, k nimž však 
nepatří sacharóza). Štěpením uhlohydrátů vzni-
kají látky, které fermentaci podporují, štěpením 
bílkovin (především deaminací a dekarboxylací, 
ale i oxidací či redukcí) naopak vznikají látky 
(amoniak, aminy, diaminy, volné aminokyseli-
ny a některé alkoholy), které zhoršují pufrač-
ní vlastnosti siláže a bílkoviny znehodnocují. 
Obecně se tomuto jevu říká proteolýza. Čím 
vyšší je stupeň proteolýzy, tím má siláž horší 
kvalitu, zejména to platí u bílkovinných a polo-
bílkovinných siláží (Davies a kol., 1998).

Nejdůležitější pro hodnocení fermentačního 
procesu jsou látky, které během fermentační-
ho procesu vznikají, říká se jim produkty fer-
mentace, neboli metabolity. Patří k nim kyselina 
mléčná, těkavé mastné kyseliny (VFA = volatile 
fatty acid), oxid uhličitý, alkoholy a kondenzač-
ní produkty jako aceton, diacetyl, 2,3 butan-
diol a další. Nejvyšší vypovídající hodnotu má 
poměr mezi kyselinou mléčnou a VFA, a to jak 
u sacharidových, tak u bílkovinných a polobíl-
kovinných siláží. Neměl by být nižší než 1,8.

Výsledky fermentace je nutné hodnotit pod-
le druhu silážované píce, protože fermenta-
ce probíhá jinak u krmiv sacharidových, jinak 
u krmiv bílkovinných a polobílkovinných a zce-

la jinak u vedlejších produktů potravinářského 
průmyslu (vyslazených cukrovarských řízků 
a pivovarského mláta). Pro hodnocení siláží 
proto nelze použít jednotná kritéria pro všech-
ny druhy píce.

5. 4. 3. Vliv silážních přípravků na kvalitu 
fermentace

Ani jedna norma nezohledňuje, jaký přípra-
vek byl pro konzervaci silážováním použit, jed-
ná se tedy o hodnocení fermentovaných krmiv 
bez přihlédnutí k použitému konzervačnímu 
přípravku. To je ale zásadní problém, protože 
jednotlivé chemické i biologické přípravky mo-
hou výsledek fermentačního procesu někdy 
i dost výrazně ovlivnit.

Například použití heterofermentativních 
bakterií významně zvyšuje obsah kyseliny 
octové, siláž je pak zařazena do horší třídy. Pro 
toho, kdo chce potlačit aerobní nestabilitu, je 
siláž se zvýšeným obsahem kyseliny octové 
lepší, i když je zařazená do horší třídy. Hete-
rofermentativní bakterie však na druhé straně 
i zvyšují fermentační ztráty siláží a snižují pří-
jem siláže zvířaty, což normy nehodnotí.

Při použití některých chemických přípravků 
(např. s převahou kyseliny mravenčí) má siláž 
nižší obsah kyseliny mléčné, kromě toho může 
obsahovat více čpavku, který jako konečný 
produkt degradace proteinu „opticky“ zhoršu-
je stupeň proteolýzy. Siláž je pak zařazena do 
horší třídy. Norma ale nehodnotí, že kdyby se 
přípravek nepoužil, mohla by se siláž odvézt do 
hnoje, protože sušina řezanky byla příliš nízká 
pro zabezpečení alespoň přijatelného fermen-
tačního procesu. Po aplikaci kyseliny mraven-
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čí siláž nebývá kyselejší, to se na hodnocení 
může také projevit. Důležité ale je, že kyselina 
mravenčí silážovanou píci rychle okyselí hned 
na začátku fermentace (okyselení pak již po-
kračuje pomaleji), čímž potlačí aktivitu většiny 
nežádoucích bakterií natolik, že pak energii 
v řezance využijí plnohodnotněji (s podstatně 
nižšími ztrátami) homofermentativní bakterie 
mléčného kvašení. Protože však jsou siláže 
takto připravené energeticky bohatší, mají vyš-
ší sklony k aerobní degradaci. Avšak ani když 
kvašením v siláži vznikne 6 % kyseliny mléčné, 
nepotlačí to plísně natolik, aby se v silážích ne-
zvýšila teplota. Kyselina mravenčí se většinou 
používá ke zlepšení konzervace píce s nižší su-
šinou.

Kyselina propionová má účinek fungicid-
ní, potlačuje plísně, které se rychle množí při 
vyšší sušině řezanky; kyseliny benzoová a sor-
bová (jsou používány hlavně ve formě soli) 
mají podobné účinky, zlepšují aerobní stabilitu. 
Kyselina octová zvyšuje stabilitu, stejně jako 
propionová, benzoová a sorbová, ale může sní-
žit příjem krmiva zvířaty. To ale není problém 
u siláží, určených pro bioplynové stanice, kde je 
vyšší obsah kyseliny octové žádoucí.

V některých chemických přípravcích jsou 
obsaženy dusitany, ty fungují jednak jako 
pojistka na dusitanové minimum (které je pro 
úspěšný průběh fermentace nutné), ale hlav-
ně jako inhibitor bakterií, především klostridií; 
klostridie jsou na přítomnost dusitanů a dusič-
nanů v píci velmi citlivé, a to jak po mikrobiál-
ní, tak po chemické stránce. Při fermentaci se 
nejprve uplatňuje pravidlo jejich vlastní inhibi-
ce – klostridie (ale i enterobakterie, za vydat-
ného přispění enzymů) jsou schopné degra-

dovat dusitany na oxid dusný a tím se vysilují 
(poznámka: některé BMK jsou také schopny 
degradovat dusitany). Na rychlost rozkladu 
dusitanů má významný vliv pH a obsah sušiny 
(čím nižší je sušina, tím siláž musí být kyselejší). 
Čím kyselejší je prostředí, tím také intenzivněji 
probíhají chemické reakce kyselin s reziduální-
mi dusitany, vytváří se jedovatý plyn, který je 
ničí (když je ho však v siláži moc, ničí i mléčné 
bakterie).

Při hodnocení bílkovinných a polobílkovinných 
siláží je také důležité, zda byl porost sklízen na 
jaře nebo na podzim. „Podzimní siláže“ více voní 
po trávě a jaksi čerstvě (je to způsobeno slabším 
prokvašením, což však bývá způsobeno i nižšími 
venkovními teplotami během sklizně, konzer-
vuje se více chladem), ale protože nejsou tolik 
prokvašené, dostanou se při hodnocení pomo-
cí výše zmíněných norem do horší třídy kvality. 
Zvířata je ale většinou ráda přijímají a užitkovost 
při jejich zkrmování může být vyšší.

Kvalitu siláží může výrazně ovlivnit i přidání 
absorbentů, nebo melasy.

Fermentac e vedlejších produktů potravinář-
ského průmyslu probíhá jinak, než u bílkovin-
ných, polobílkovinných, či glycidových siláží. 
Z toho pohledu je nutné výsledek jejich fer-
mentace hodnotit. Rozdílné výsledky se získá-
vají, když jsou např. cukrovarské řízky silážovány 
ještě teplé nebo po několikadenním skladování, 
případně právě s přídavkem melasy.

Druh přidaného aditiva k řezance tedy často 
významně ovlivní průběh a výsledek fermen-
tačního procesu. Záleží však také na množ-
ství aditiva a způsobu jeho aplikace. V ně-
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kolika našich pokusech jsme se přesvědčili, 
že například dávka jednoho litru chemického 
konzervantu neměla na fermentaci žádný vý-
znamný vliv, dávka tří litrů průběh i fermentaci 
významně ovlivnila v kladném slova smyslu, ale 
dávka 6 litrů již způsobila potlačení fermenta-
ce. Je známo, že někdy příliš malé množství ky-
seliny (např. mravenčí) může naopak rozvoj ne-
žádoucích mikroorganizmů podpořit, než aby 
jej inhibovalo. Pokud je například koncentrace 
kyseliny nízká, mohou ji některé mikroorgani-
zmy využít jako zdroj „potravy“, a tím naopak 
kyselost siláže otupit.

Pokud silážní aditivum, hlavně inokulum, 
není správně aplikováno, nemusí být plně účin-
né. Problém může například nastat, když se 
přípravek ředí chlorovanou vodou z vodovo-
du. Většina farmářů dobře ví, že voda pro pří-
pravu inokula musí být čistá a odražená. Kvalitu 
inokula ovlivňuje jeho příprava, způsob i doba 
uchovávání. Bude -li inokulum uchováváno na 
slunci dlouhou dobu, mikroorganizmy v něm 
obsažené mohou svým rychlým rozvojem spo-
třebovat dostupné startovací sacharidy (které 
jsou součástí přípravku) a po určité době na-
opak svoji aktivitu tlumit.

Chybná může být neprofesionálně prove-
dená aplikace chemického a biologického 
přípravku zároveň. To by se nemělo stát. Che-
mický a biologický přípravek na jednu řezanku 
lze použít většinou jen odděleně. Často lze pak 
fermentační proces hodnotit jako významně 
lepší (i když často finančně nerentabilní), ale 
chemický přípravek musí být aplikován na ji-
ném místě řezačky a jiným aplikátorem, než 
přípravek biologický. Existují však i přípravky, 
u kterých mohou být obě složky smíchány.

5. 4. 4. Hodnocení účinků silážních přípravků

Objektivní důkaz efektů silážních přípravků 
je možný pouze v exaktně provedených po-
kusech. Pro podporu průhlednosti trhu a pro 
ekonomické doporučení silážních přípravků 
k používání jsou tyto informace nepostradatel-
né. Z těchto důvodů byly v některých zemích 
Evropy navrženy schvalovací systémy, ve kte-
rých se kromě schválení aditiva k používání ur-
čuje také jejich účinnost.

Četné rozdíly v silážních plodinách a pod-
mínkách pro silážování se odrážejí v různých 
přístupech ke schvalování aditiv. V rámci EU 
byla v minulosti učiněna řada pokusů o zave-
dení jednotných legislativních opatření, která 
by umožňovala kontrolu prodeje a používání 
silážních aditiv. Ukázalo se však, že dosažení 
dohody je v tomto směru jen velmi obtížné. 
Jednou z hlavních příčin tohoto stavu je to, že 
navrhované schvalovací postupy jsou založe-
ny na hodnocení aktivních složek aditiv, za-
tímco většina schvalovacích procedur hodnoti-
la přípravky. Značné problémy byly především 
u biologických preparátů, které mohou obsa-
hovat velké počty nejrůznějších bakteriálních 
druhů a kmenů, případně i různé typy enzymů. 
Dalším zdrojem potíží byla různorodost účinků 
a výsledků, neboť ne všechny se vztahují pou-
ze k samotnému krmivu. Žádný z národních 
schvalovacích postupů neměl monopol na nej-
větší účinnost.

Výsledkem je, že společný evropský rámec 
pro registraci silážních aditiv je založen praktic-
ky pouze na schválení aktivních složek aditiv, 
především z pohledu přehlednosti a evidence. 
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Jednotlivé země mají volnou ruku při určo-
vání svých vlastních požadavků na účinnost 
a způsob používání aditiv. Při hodnocení účin-
nosti aditiva většinou stejně vycházejí z tra-
dičních a po léta zavedených systémů, přede-
vším toho německého, a to pro jeho obsáhlost 
a flexibilitu. Nejznámější a nejvíce uznávaný je 
nyní německý systém DLG (Deutsche Land-
wirtschaftliche Gessellschaft), který existuje již 
od roku 1991. Projde -li některý silážní přípra-
vek schvalovacím řízením DLG systému, dostá-
vá pečeť kvality DLG (logo DLG -seal), pod nímž 
je uvedeno, pro který stupeň hodnocení je pe-
čeť platná. Výrobce nebo prodejce silážního 
aditiva musí k žádosti o schválení pečetě DLG 
předložit výsledky pěti různých experimentál-
ních zkoušek, provedených v nezávislém vý-

zkumném ústavu (kontrolní i pokusná sila musí 
být založena ve třech opakováních). Žadatel 
je povinen předložit veškerá data z pokusů, 
týkajících se testovaného aditiva, která jsou 
mu známa. Aditiva jsou hodnocena pěti stupni 
podle tzv. deklarovaných účinků (WR). Při po-
dávání žádosti o získání pečetě DLG se musí ža-
datel rozhodnout, na který z uvedených účinků 
má být aditivum testováno.
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6. ZÁVĚR
V knize jsou shrnuty poznatky o ztrátách při 

silážování. Ztráty jsou ovlivněny mnoha fakto-
ry, většina z nich je v práci podrobně popsána 
a diskutována. Klíčovou kapitolou je doporuče-
ní, jak ztráty omezit.

Analýzy chemických, mikrobiálních a orga-
noleptických složek siláže lze použít k vysvět-
lení typu kvašení, ke kterému došlo, k vysvět-
lení ztrát, které se dají změřit nebo alespoň 
kvalifikovaně odhadnout a hlavně k vysvětlení 
špatné užitkovosti zvířat, pokud se tyto složky 
v siláži odchylují daleko od normy. Do budouc-
na by měly být více využívány pro předpovídání 
užitkovosti zvířat.

Jejich měření bude pro farmáře stále důle-
žitější. Nezbytností bude najít další měřitelné 
faktory, které by mohly být použity pro lepší 
vysvětlení, či předpověď výkonu zvířete. Bu-
doucí výzkumy by měly být zaměřeny také 
na technologické záležitosti, např. na účin-
nější a environmentálně udržitelnější způsoby 
utěsnění siláží (tj. biologicky rozložitelný plast 
na bázi biologického původu), na použití ná-
kladově efektivních aditiv (očkovacích látek 
či chemických přípravků, které zkracují dobu 
fermentace nebo prodlužují aerobní stabilitu 
siláže), na metody bezpečnějšího a účinnějšího 
odstraňování zkažené siláže, na vylepšení me-
tod detekce zkažené siláže, objemové hmot-
nosti, netěsnosti v zakrytí a na jiné problémy, 
ovlivňující ztráty a kvalitu siláží.

Zvláštní pozornost by se měla věnovat vý-
skytu chemických a mikrobiologických zdra-
votních rizik při zkrmování siláží, které rizikové 
látky obsahují nebo jsou jimi kontaminovány. 
Je zapotřebí více výzkumu, abychom lépe po-
rozuměli účinkům toxinů rostlin na zdraví zvířat 
a vyvíjeli technologie, které tyto toxiny v siláži 
degradují nebo detoxikují. Chemická a mikro-
biologická rizika jsou spojena se špatně fer-
mentovanými silážemi, kterým se lze vyhnout 
použitím správných postupů při výrobě siláže 
a vytvářením podmínek, které podporují rychlé 
a dostatečné snížení pH siláže a zabránění ae-
robnímu kažení.

Poradci vypočítají krmné dávky na dvě dese-
tinná místa a veterináři léčí zažívací problémy, 
ale méně již hledí na příčiny toho, že zvířata 
nedosahují na vypočítanou užitkovost a mají 
problémy se zdravím. Ekonomové podniků pak 
většinou hodnotí produkci v přepočtu na zvíře, 
ale ne v přepočtu na hektar nebo na jednotku 
vyprodukované hmoty a ještě méně z pohledu 
využití podmínek.

Jsme přesvědčeni o tom, že detekci a elimina-
ci ztrát siláží by se měla věnovat mnohem větší 
pozornost, než dosud. Ani velmi drahý bakteri-
ální inokulant (s vysokým počtem KTJ na gram 
přípravku) nemůže být účinný, např. nemají -li 
bakterie dostatek pohotových zdrojů energie. 
Obdobné je to s chemickým konzervantem, je 
účinný, až když je jeho aplikační dávka dosta-
tečná. Vždy je třeba mít na paměti, že fermen-
tace je především mikrobiální proces, probíhající 
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v anaerobních podmínkách a základním poža-
davkem pro udržení vyprodukované kvality je co 
největší omezení styku siláže s kyslíkem. Pokud 
se tak nestane, lze očekávat vyšší ztráty.

Každá chyba v silážování a v manipulaci se 
silážemi se projeví v nárůstu ztrát a tím i ná-
kladů na produkci! Ztráta každého procenta 
organické hmoty při zakládání siláže, během 
fermentace a skladování siláže nebo při krme-
ní zvířat silážemi je zbytečná a drahá!

Kniha vznikla za podpory Agrární komory ČR a Ministerstva zemědělství ČR. 
Za podporu děkujeme.
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8. OPONENTSKÉ POSUDKY
Cílem knihy je popsat, jak ztráty zjišťovat a hod-
notit, ale především doporučit, jak jim předchá-
zet, zabránit jim nebo je alespoň omezit. Velmi 
podrobně jsou popsány záležitosti kolem silá-
žovatelnosti pícnin a k jakým ztrátám dochází 
v průběhu celého procesu, tedy od sklizně, až 
po zkrmení siláže zvířatům. Velmi mě zaujalo, 
že jsou jednotlivé ztráty nejen popsány, ale že je 
k nim rovnou uveden rozbor, co je ovlivňuje a jak 
by se mohly snížit. Ztráty měřit je a bude vždy 
velmi problematické, přitom jejich odhadování 
pomocí různých rovnic nemůže nahradit exaktní 
zjišťování měřením. Rovněž hodnocení kvality 
siláží je problematické, ovlivňuje ho příliš mnoho 
faktorů a tak se nelze divit, že se u nás ani jinde 
ve světě zatím neujalo žádné doporučení, podle 
kterého by se siláže objektivně hodnotily. Nej-
objektivnějším hodnotitelem je stále zvíře.

S obdobnými záležitostmi seznamujeme stu-
denty u nás na JčU v Českých Budějovicích. 
Určitě z informací, které kniha přináší, 
budeme čerpat ve výuce studentů. Je třeba 
pochválit obsáhlou literaturu, která zahrnuje 
jak díla, která dlouhodobě přetrvávají, tak 
úplné novinky. Hodně se čerpá z literárních 
přehledů. Je vidět, že autoři problematiku velmi 
pečlivě prostudovali, než se do zpracování tak 
obtížného tématu pustili. Kniha je významným 
přínosem nejen pro praxi, ale i pro výchovu 
mladé budoucí generace agronomů a zootech-
niků.

Ing. Luboš Zábranský, Ph.D., 
Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích



73

| JAK OMEZIT ZTRÁTY u siláží

V předložené knize jsou velmi podrobně 
a fundovaně popsány záležitosti kolem silážo-
vatelnosti pícnin, identifikace a měření ztrát, 
i hodnocení kvality siláží. Obsahuje i návody jak 
ztráty omezit, což považuji za klíčový problém, 
zahrnující ekonomiku objemných krmiv. S tou-
to problematikou se setkávám dnes a denně 
jako jednatel a majitel firmy NutriVet, s. r. o., 
která funguje již od roku 2001. Kromě obchod-
ní činnosti naše firma nabízí analýzy krmiv v la-
boratoři a dále poradenství v oblasti hodnocení 
kvality konzervovaných krmiv, jejich hygienické 
nezávadnosti. Záměrem firmy je za pomoci la-
boratoře cíleně řídit výživu přežvýkavců a tím 
pozitivně ovlivnit zdraví zvířat a zlepšit ekono-
miku živočišných produktů.

Z pohledu naší odborné praxe je třeba zdů-
raznit, že ekonomika vychází ze ztrát, nebo-
li ztráty limitují ekonomiku. V poslední době 
nabývají na významu sekundární metabolity, 
které musí organizmus zvířete detoxikovat, 
současně s detoxikací zvířata spotřebovávají 
energii, kterou by mohla využít k produkci 
mléka. Často se zdravotní stav zvířat hodnotí 
z jiných hledisek, než by bylo potřeba. Na ne-
příznivý vliv metabolitů se poněkud zapomíná. 
Proto například uvádíme na trh přípravek Nutri-
sil, který eliminuje metabolity mnohem více, 
než se tak děje přidáním inokulantů.

Pro stanovení ztrát je důležitá nejenom přes-
nost měření, ale i správný odběr vzorků. V naší 
firmě se při zjišťování ztrát zaměřujeme hlavně 
na kukuřici, kde vzhledem k charakteru krmiva 
dochází k největším ztrátám díky složkám, kte-
ré jsou lehce degradovatelné během fermen-
tačního procesu, ale také během krmení. Pro 
analýzy odebíráme vzorky jak čerstvé píce, tak 
siláže. U rostlin kukuřice pro chemické analýzy 
hodnotíme vždy 3x10 po sobě jdoucích rost-
lin. U každého hybridu je třeba od všech ode-
braných rostlin v čerstvém stavu samostatně 
zvážit palice (bez listenů) a zbytky rostlin a pak 
z těchto údajů vypočítat hmotnost celých rost-
lin (což se využívá pro stanovení výnosu). Je to 
dle nás přesnější, než zpracovávat a analyzovat 
celé rostliny. Mohlo by se zdát, že třeba ten-
to moment úplně s identifikací a hodnocením 
ztrát nesouvisí, ale i to je důležité. Tím jsem 
chtěl říci, že i když je kniha napsána velmi po-
drobně, ještě stále by se mohly informace do-
plnit o další podrobnosti.

Ing. Václav Jambor, CSc., 
NutriVet, s. r. o.
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ANOTACE:

V knize jsou shrnuty poznatky o ztrátách při silážování. Polní a sklizňové ztráty jsou většinou způ-
sobené nedodržením technologické kázně při sklizni a odvozu řezanky na místo skladování. Další 
ztráty vznikají při ukládání řezanky do silážních prostor, fermentací v silážních prostorách, případ-
ně odtokem silážních tekutin. Hodně lze ztratit i v procesu zkrmování hotové siláže hospodářským 
zvířatům. Ztráty jsou ovlivněny mnoha faktory, většina z nich je podrobně popsána a diskutována. 
Kniha obsahuje doporučení jak ztráty měřit, nebo alespoň kvalifikovaně odhadnout. Klíčovou ka-
pitolou je doporučení, jak ztráty omezit.

ANNOTATION:

The book summarizes the knowledge about silage losses. Field and harvest losses are mainly 
caused by non -technological discipline during harvest and transport chop to the storage place. 
Additional losses occur when storing silage chop up the space in the fermentation silo or drain 
silage. Much can be lost in the process of feeding the finished silage to livestock. Losses are 
affected by many factors, most of which are described and discussed in detail. The book contains 
recommendations on how to measure losses or at least make a qualified estimate. A key chapter 
is the recommendation on how to reduce losses.
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