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ÚVOD
Silážované krmoviny a obilniny využívané na kŕmenie dobytka
sú už dlhé roky základným článkom v potravinovom reťazci.
Silážovanie krmovín a zrna umožňuje celoročnú dostupnosť
výživného a chutného krmiva pri využití menšej plochy ako v
prípade pasienkov. Silážované krmivá vďaka svojej premene na
mliečne a mäsové výrobky prispievajú k výžive ľudí.
Pri správnom postupe je možné silážovať množstvo rozličných
plodín na účely skrmovania dobytkom. Pri jednotlivej analýze
však majú konkrétne plodiny väčší potenciál uspokojovať rôzne
nutričné požiadavky hospodárskych zvierat. Napríklad silážna
kukurica je vynikajúcim zdrojom energie, zatiaľ čo lucerna slúži
najmä ako zdroj vlákniny a bielkovín.

Náklady na krmivá predstavujú vo väčšine prevádzok s chovom
hospodárskych zvierat tú najväčšiu položku na strane výdavkov.
Výroba kvalitnej silážnej hmoty môže pomôcť znížiť náklady
spojené s výživovými koncentrátmi a doplnkami. Pre producentov mliečnych výrobkov a mäsa majú najväčší ekonomický
význam silážne hmoty z celých rastlín kukurice, vlhkého zrna kukurice, lucerny, obilnín a rôznych druhov tráv. Tento manuál sa
zameriava na siláž z kukurice, vlhkého zrna kukurice a lucerny.
Manuál o siláži Silage Zone® bol vypracovaný ako prehľadný
zdroj relevantných informácií o piatich najdôležitejších aspektoch výroby silážnej hmoty: SEJBA, RAST, ZBER, SILÁŽOVANIE a SKRMOVANIE. Úspešný silážny program stojí na úspechu a interakcii každej z týchto jedinečných a dôležitých funkcií.
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Kukuričnú siláž si výrobcovia v živočíšnej výrobe čoraz
častejšie vyberajú ako krmovinu vďaka faktorom ako sú
vysoká výnosnosť plodiny s vysokým obsahom energie,
jedno obdobie zberu a možnosť využitia pomerne veľkého
množstva odpadovej vody/hnoja. Zosúladenie výberu hybridu pre každý hektár pôdy na základe postupov obrábania
pôdy konkrétneho pestovateľa, úrodnosti pôdy, chorôb,
prevládajúcich škodcov a zberovej kapacity je kriticky dôležité pre celkovú úspešnosť programu pestovania kukurice.
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SEJBA
RAST
ZBER
S I L Á Ž O VA N I E
S K R M O VA N I E

Prvou vecou, ktorú je nutné zvážiť, musí byť zrelosť hybridu. Vyberajte si silážne hybridy, ktoré majú o 5 až 10 dní
viac, ako keby boli pestované na zrno, pretože na dozretie
úrody nie sú potrebné tepelné jednotky na dosiahnutie typickej zrelosti zrna. Tento prístup pomôže maximalizovať
výnosnosť siláže a obsah škrobu. Ak je zrelosť pre danú
zónu rastu príliš dlhá, na obsah škrobu a celkovú výnosnosť
môže mať negatívny dopad mráz.
Hodnotenie zrelosti hybridu kukurice pomáha pestovateľom
pri výbere a porovnaní hybridov zvládať agronomické riziko
a rozložiť zber na dlhšie obdobie. To, čo pestovatelia často
nechápu, je skutočnosť, že pre takéto hodnotenia neexistuje
žiadny priemyselný štandard, takže porovnanie hybridov od
rôznych spoločností môže byť náročnou úlohou.
U hybridov sa zvyčajne posudzuje komparatívna relatívna
zrelosť (CRM) v USA, alebo ako FAO v Európe, pričom sa
vykazuje v kalendárnych dňoch (napríklad 105-dňový hybrid). V Kanade sa zrelosť kukurice vyjadruje v tepelných
jednotkách (CHU) pre kukuricu (napr. 3100 jednotiek).
Vynásobením dennej dĺžky amerického hybridu číslom 30
dostaneme približnú hodnotu tepelných jednotiek (napr.
hybrid s CRM 100 dní má zrelosť približne 3000 tepelných
jednotiek).
Najdôležitejším výrazom v akronyme CRM/FAO je „relatívna“, nakoľko hodnoty vychádzajú z porovnaní v rámci
hybridov každej semenárskej spoločnosti a nie nevyhnutne
s konkurenčnými hybridmi. Najbežnejším prístupom pri
určení novej hodnoty FAO zrna je porovnanie zberovej
zrelosti zrna (vlhkosť zrna 20-22%) s inými súčasnými komerčnými hybridmi z ponuky príslušnej spoločnosti. Celková hodnota FAO zrna je stav v čase, keď rastlina dosiahne fyziologickú zrelosť (čierna vrstva alebo nulová mliečna
línia na zrne), a charakteristík schnutia daného hybridu.
Pomocou takéhoto prístupu majú pestovatelia „relatívnu“
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predstavu o tom, ako budú hybridy od jednej a tej istej spoločnosti prechádzať rôznymi reprodukčnými fázami. Niektoré
spoločnosti vykazujú FAO silážnej hmoty tiež buď na základe
porovnania miery vlhkosti celej rastliny so známymi kontrolnými silážnymi hybridmi, alebo na základe regresie údajov o zrne
vzhľadom na štandardnú silážnu zrelosť zrna.
Semenárske spoločnosti môžu realizovať výskumné skúšky na porovnanie ich prístupu pri určovaní zrelosti s konkurentmi a vykonať
malé úpravy v spôsobe, akým vykazujú zrelosť hybridov. Ak napríklad nejaká semenárska spoločnosť pozoruje nevýhodu v úrovni
vlhkosti pozberaného zrna, bude sa chcieť uistiť, že jej vyhodnotenie
zrelosti sa bude čo najviac približovať k hlavným konkurentom.
Je dôležité prečítať si poznámky pod čiarou, ktoré uvádzajú jednotlivé semenárske spoločnosti, aby bolo možné jednoznačne
pochopiť definície hodnotenia zrelosti. Hybridu zrna bude typicky pridelená celková hodnota FAO, hodnota FAO pri vyháňaní
blizien a fyziologická FAO (čierna vrstva alebo nulová mliečna
línia). Hodnota fyziologickej FAO môže byť obzvlášť dôležitá pre
pestovateľov, ktorí zberajú vlhké kukuričné zrno alebo šúľky na
zošrotovanie. Hybridy z tej istej genetickej skupiny, no obsahujúce rôzne technologické vlastnosti budú, mať často pridelenú rovnakú zrelosť. V závislosti od miery napadnutia hmyzom sa však
môže zrelosť týchto hybridov líšiť o 2 až 3 dni. Napríklad hybrid,
ktorý má znaky odolnosti voči vijačke kukuričnej a kukuričiarovi

koreňovému, bude pravdepodobnejšie zdravší pri silnom napadnutí hmyzom v porovnaní s rovnakou genetickou výbavou, ktorej
však chýbajú uvedené technologické znaky.
Väčšina semenárskych spoločností uvádza SET (sumu efektívnych teplôt, v USA ako GDU-growing degree units) po fázu vyháňania blizien a hodnotu SET po fyziologickú zrelosť (vlhkosť
zrna 30 až 34 %). Existujú rôzne metódy na výpočet akumulácie
tepelných jednotiek SET, no najčastejšie používanou je metóda
Base 50.
Podobne ako v prípade hodnotenia relatívnej zrelosti je ťažké
porovnávať hodnoty SET uvádzané rôznymi semenárskymi spoločnosťami. Je to kvôli použitiu rôznych vzorcov, vzorcov, ktoré
neberú do úvahy dĺžku času udržania maximálnych a minimálnych teplôt, a špecifické lokality výskumných staníc použitých na
generovanie hodnôt SET.
Na základe uvedeného je počet jednotiek SET po fyziologickú
zrelosť (čierna vrstva) pravdepodobne najlepším celkovým ukazovateľom na určenie toho, či môže nejaký hybrid dozrieť na zber
zrna na základe porovnaní záznamov o dlhodobej akumulácii
jednotiek SET v danej konkrétnej oblasti. Čas, za aký zrno vyschne na zberovú vlhkosť 20-22%, sa môže tiež meniť na základe
rýchlosti schnutia hybridu (v katalógoch má tiež priradené relatívne bodové hodnotenie).

Požiadavky na sumu efektívnych teplôt pre fázy rastu hybridu
s hodnotou 1482 SET
Fáza rastu
Sejba

Vegetatívna

Generatívna

SET
0

Úplné vyrastenie dvoch listov

94

Úplné vyrastenie štyroch listov

174

Úplné vyrastenie šiestich listov

247

Úplné vyrastenie ôsmych listov (začína sa vytvárať metlina)

321

Úplné vyrastenie desiatich listov

393

Úplné vyrastenie dvanástich listov

465

Úplné vyrastenie štrnástich listov (na klase sa tvoria blizny)

538

Úplné vyrastenie šestnástich listov (objavuje sa špička metliny)

613

Vyháňanie blizien/vymetanie (plná výška rastliny)

760

Zrná vo fáze vzniku vydutiny

904

Zrná vo fáze napĺňania

1025

Preliačenie zrna

1198

Preliačené zrná (tvorba zubu)

1343

Fyziologická zrelosť

1482

Upravené podľa National Corn Handbook.
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Metóda výpočtu GDU Base 50 (USA)
= [(maximálna denná teplota v stupňoch Fahrenheita + minimálna denná teplota v stupňoch Fahrenheita)/2] – 50.
Ak je minimálna teplota nižšia ako 50 °F (10 °C), ako minimálna teplota sa použije hodnota 50.
Horným limitom je zase 86 °F (30 °C). Ak maximálna teplota stúpne nad 30 °C, ako maximálna teplota sa použije hodnota 86.
Príklad: Keď je denné maximum = 86 °F (30 °C) a denné minimum = 65 °F (18 °C); potom je hodnota GDU = (86 + 65/2 )– 50 = 25,5.
Kanada využíva iný systém s označením CHU (corn heat unit - tepelné jednotky kukurice) na sledovanie akumulácie tepelných jednotiek a určenie zrelosti kukuričných hybridov.
Denný počet tepelných jednotiek CHU sa počíta pomocou rovnice:
CHU = [1,8 (minimálna denná teplota v °C – 4,4) + 3,3 (maximálna denná teplota v °C – 10)
– 0,084 (maximálna denná teplota v °C – 10)²] / 2
Podobne ako v prípade jednotiek GDU, tento výpočet predpokladá, že u kukurice nedochádza k rastu pri nočných teplotách nižších
ako 4,4 °C alebo denných teplotách nižších ako 10 °C, s maximálnym limitom 30 °C.
Približná konverzia medzi týmito dvoma systémami je vynásobenie dĺžky pre nejaký hybrid v dňoch číslom 30, čím sa získa približná
zrelosť z hľadiska tepelných jednotiek CHU.
Príklad: Hybrid so zrelosťou CRM 100 dní má približne 3000 CHU.

Niektorí pestovatelia zvyknú zmierniť riziko predĺžením obdobia
vymetania medzi jednotlivými hybridmi. Ak sa však zasejú hybridy s rôznymi hodnotami SET (napríklad 95/105 dní), nemusí
to vždy priniesť želaný efekt, nakoľko obidva môžu mať podobnú
hodnotu SET po vyháňanie blizien. Najlepším spôsobom je sledovať hodnotu SET po fázu vyháňania blizien, aby bolo možné zistiť
relatívny rozdiel času vymetania a vyháňania blizien. Nezabudnite, že vzájomné porovnanie SET po vyháňanie blizien medzi
jednotlivými spoločnosťami je náročné. Pre ľahšie zistenie toho,
či sa nový hybrid prispôsobí lokálnym podmienkam, porovnajte
hodnotu po vyháňanie blizien so známym hybridom (od tej istej
spoločnosti), Výskum ukazuje, že hybridy so skorším vyháňaním
blizien sa spravidla posúvajú na sever od ich adaptačnej zóny a
rýchlejšie sa prispôsobujú vyšším nadmorským výškam. Ak sa
hybridy s neskorým vyháňaním blizien presunú príliš ďaleko
na sever alebo do príliš vysokých polôh, nemusia dosiahnuť fyziologickú zrelosť ešte pred prvými mrazmi, alebo môžu mať
znížený výnosový potenciál, ak príliš neskoré vyháňanie vystaví
plodinu chladnejším teplotám počas nalievania zrna.
Najlepším zdrojom informácií o zrelosti (skorosti) hybridu je
lokálny odborný predajca alebo agronóm spoločnosti Pioneer.
Určite budú poznať svoju ponuku hybridov a mať odpozorovanú konkurenciu na rôznych poliach, aby vedeli uviesť rozdiely
medzi firmami do perspektívy. Výrobcom siláže pomôže zorien-

6

tovať sa v množstve údajov o hybridoch to, keď sa zamerajú na
tri najdôležitejšie znaky výnosov, obsahu škrobu a stráviteľnosti
vlákniny. Tonáž je hlavne funkciou hustoty rastlín, výšky rastlín
a obsahu škrobu. Škrob stojí za väčšou časťou energie koncentrovanej v siláži a vzhľadom na súčasné ceny zrna musia byť dôležitým faktorom pri rozhodnutiach o výbere hybridov. Mierou,
ktorá má sklon byť predmetom najväčšieho záujmu, najmä v radoch odborníkov na výživu, je stráviteľnosť neutrál-detergentnej
vlákniny (NDFD). Aj keď medzi klasickými silážnymi hybridmi
existujú malé rozdiely v hodnotách stráviteľnosti NDF, najväčší
vplyv na NDFD má prostredie pestovania rastlín počas fáz vegetatívneho rastu. Pri posudzovaní NDFD si nezabudnite všimnúť
čas inkubácie (napr. 24, 30, 48 hodín) pri porovnaní absolútnych
hodnôt na základe výsledkov z jednotlivých polí.
Niektorí pestovatelia taktiež radi hodnotia hybridy na základe
ukazovateľov ako sú čistá energia laktácie (NEL), objem mlieka na jednotku hmotnosti a na jednotku plochy. Aj keď môžu
byť užitočné pri posudzovaní hybridov, stále má význam použiť
„veľkú trojku“ znakov (výnos, škrob, stráviteľnosť vlákniny), ktoré
najviac ovplyvňujú hodnoty týchto ukazovateľov. Podelením sa
o relatívnu dôležitosť kľúčových znakov pre siláže s predajcami
osív môžu títo ľahšie vytriediť najvhodnejší hybrid z ich ponuky,
namiesto výberu hybridu na základe hodnôt ukazovateľov.

Znaky ako obsah hrubej bielkoviny a olejnatosť sú menej nápomocné z jednoduchého dôvodu, že medzi týmito znakmi sú pri
jednotlivých hybridoch minimálne genetické rozdiely. Ďalším znakom, ktorý sa uvádza v správach z pokusných polí, je obsah cukru.
Rozdiely v obsahu cukru sú dané najmä rozdielnou zrelosťou medzi
osiatymi hybridmi. Cukor sa počas dozrievania rastliny premiestňuje a ukladá v zrne, pričom hybridy s vyšším obsahom cukru sú
zvyčajne menej zrelé, ako tomu môže nasvedčovať vyššia vlhkosť a
nižší obsah škrobu. Hodnoty vlákniny ako sú množstvo acid-detergentnej (ADF) a neutrál-detergentnej (NDF) vlákniny sú dôležité
pri príprave kŕmnej dávky. Ich význam pri posudzovaní hybridu na
silážnom poli je minimálny, nakoľko ich hodnoty sú hlavne ukazovateľom zriedenia škrobu a cukru.
Niektorí pestovatelia požadujú v správach zo silážnych polí aj
hodnoty stráviteľnosti škrobu. V súčasnosti nie je známy žiadny
program z pokusných polí realizovaný univerzitou alebo semenárskou spoločnosťou, ktorý poskytuje hodnoty stráviteľnosti škrobu.
Dá sa to pochopiť vzhľadom na skutočnosť, že stráviteľnosť škrobu
ovplyvnená množstvom tvrdého alebo sklovitého škrobu v zrne, je
znakom, ktorý nemá významné rozdiely v rámci komerčne dostupných hybridov. Platí to najmä v prípadoch, keď je hybrid zbieraný
pri zvyčajných úrovniach zrelosti zrna na silážovanie. Stráviteľnosť
škrobu je navyše ovplyvnená dĺžkou času, počas ktorého sú zrná siláže vystavené fermentačnému prostrediu. Aj keď je stráviteľnosť škrobu dôležitou mierou pre odborníkov na výživu, ktorí prechádzajú z
dlhodobo skladovanej siláže na siláž z novej plodiny, nejde o znak,
ktorý je nutné brať vo veľkej miere do úvahy pri výbere silážnej genetickej výbavy na siatie.
Výskum realizovaný šľachtiteľmi kukurice odporúča, že na vytvorenie si 95 % dôvery pri výbere najlepšieho hybridu vo výnosnosti siláže alebo nutričných znakoch je odporúčaných minimálne 20 priamych vzájomných porovnaní hybridov (na tých istých
poliach). Taktiež je potrebné porovnávať hybridy s rovnakými
dobami zrelosti, spôsobmi ošetrenia osiva, technologickými segmentmi, hustotami sejby a výškami kosby. Rovnako je vhodné porovnať hybridy vo viacerých prostrediach a pestovateľských sezónach kvôli lepšiemu pochopeniu toho, ako si bude hybrid počínať,
keď bude vystavený extrémnym podmienkam prostredia pestovania. Údaje z jedného poľa sú zo štatistického hľadiska bezcenné, aj
keď určite môžu byť zaujímavé pre pestovateľov, ktorí chcú vedieť,
ako sa bude hybridu dariť na ich farme. Dôvodom je premenlivosť
výsledkov spôsobená zhutnením pôdy, predchádzajúcou pestovanou plodinou, predchádzajúcou úrodnosťou/hnojením, typom
pôdy, dostupnosťou vlahy, obrábaním a poškodením hmyzom. Na
prekonanie možnosti „jednoročného zázraku“ niektoré firemné
silážne programy ukazujú aj údaje za viaceré roky, ak bol hybrid
pestovaný na ich poliach viac rokov.
Väčšina univerzitných programov pre silážne pokusy ponúka štatistické parametre, ktoré môžu pomôcť posúdiť robustnosť porovnávacích úda-

jov. Typicky to je vo forme priemernej (strednej) hodnoty znaku a
najmenej významného rozdielu (LSD), ktorý sa používa na určenie,
či sú hybridy štatisticky (skôr než iba numericky) odlišné. V prípade,
že rozdiel medzi hodnotami dvoch hybridov je rovnaký alebo väčší,
než je hodnota LSD (na úrovni 10%), potom v 90 % prípadov sú
hybridy štatisticky odlišné v danom konkrétnom znaku.
Najlepšie je zabezpečiť si čo najviac informácií o charakteristike
silážneho hybridu. Neuspokojujte sa s hodnotením podľa katalógu
(napr. 1 až 9). Semenárske spoločnosti, ktoré sa seriózne zaoberajú silážnymi plodinami, budú vedieť poskytnúť absolútne hodnoty
dôležitých silážnych znakov v porovnaní s ich vlastnými hybridmi,
rovnako ako aj s konkurenciou. A napokon, buďte opatrní a neverte
príliš v „súťaže krásy“ pri hodnotení krmív, pri ktorých sa nemerajú
výnosy a neexistuje žiadny spôsob zaistenia konzistentnosti zberov
faktormi, ako je výška kosby.

TERMÍN SEJBY
Ideálny termín sejby je vo všeobecnosti značne premenlivý. Neskorá
sejba má väčší ekonomický dopad na schopnosť kukuričnej siláže
podporovať produkciu mlieka, ako na straty pri pestovaní na zrno.
Z údajov University of Wisconsin vyplýva, že od rokov 1994-1997
kukuričná siláž zasiata vo Wisconsine od 18. apríla do 25. mája vyprodukovala asi 20 000 kg mlieka / ha. Táto hodnota začala výrazne
klesať po 15. máji a k 1. júnu bola denná strata 310 litrov na hektár
na každý deň oneskorenia sejby.

OPATRENIA PROTI BURINÁM A ŠKODCOM
Buriny konkurujú kukurici pri získavaní živín, svetla a vlahy, a to
najmä počas prvých 3-5 týždňov po vzídení tejto plodiny. Buriny
tiež znižujú kvalitu silážneho krmiva v neskorších fázach rastu a
môžu ukrývať deštruktívnych hmyzích škodcov. Životaschopná a
dobre rastúca plodina je najlepšia obrana proti napadnutiu burinami a konkurencii.
Ak sa však buriny ujmú, je dôležité ich zničiť ešte pred tým, ako dosiahnu výšku 10 až 15 cm. Kombináciou kultivačných, mechanických
a chemických postupov regulácie zaburinenia sa dosiahnu najlepšie
výsledky. Kultivačné postupy, pri ktorých sa medze, priekopy a plochy ležiace úhorom udržiavajú bez burín, znížia mieru zaburinenia,
podobne ako dôkladné očistenie zariadení na obrábanie pôdy a zber
pred vstupom na pole alebo pred opustením poľa. Kultiváciou sa
zničia alebo zahrabú buriny a je tiež účinná na buriny odolné voči
herbicídom. Chemická regulácia je účinná vtedy, keď je miera zaburinenia vysoká a kultivácia je nehospodárna alebo nerealizovateľná.
Hmyz môže spôsobovať problémy s tvorbou porastu, oberať rastliny
o živiny a prispieť k vyššej miere zaplesnivenia šúľkov a predčasnému uhynutiu rastliny. Hodnota boja proti škodcom nad zemou i pod
ňou bude vychádzať z rotácie plodín, výberu hybridov, triedy hmyzu
spôsobujúceho najväčšie problémy, dostupných metód nasadenia
insekticídov a systémov obrábania pôdy.
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FAO - CRM kalkulátor
Systém CRM určovania skorosti hybridov kukurice je presnejší než
zaužívané triedenie vegetačnej doby podľa FAO. CRM zohľadňuje
pri určení skorosti hybridu len jeho celkovú potrebu tepla pre dosiahnutie jednotlivých rastových fáz behom vegetačného obdobia a
neberie do úvahy počty dní ako systém FAO. Tabuľka uvádza tep-
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lotné sumy (SET v °C) pre dosiahnutie kvitnutia kukurice (začiatok
metania otcovského kvetu ) a fyziologickej zrelosti ( objavenie čiernej škvrny - cca 30-35% obsahu vlhkosti zrna).

FAO

CRM

SET kvitnutie °C

SET fyziologická zrelosť °C

250

82

577

1039

260

83

584

1051

270

85

597

1074

280

86

603

1086

290

87

610

1097

300

88

616

1109

310

89

622

1120

320

90

629

1132

330

91

635

1144

340

92

642

1155

350

93

648

1167

360

94

655

1178

370

95

661

1190

380

95

661

1190

390

96

668

1202

400

96

668

1202

410

97

674

1213

420

98

680

1225

430

99

687

1236

440

99

687

1236

450

100

693

1248

460

101

700

1260

470

101

700

1260

480

102

706

1271

490

103

713

1283

500

104

719

1294

510

104

719

1294

520

105

726

1306

530

106

732

1318

540

106

732

1318

550

107

738

1329

PROGRAM PRE UDRŽATEĽNOSŤ
Programy na zabezpečenie úrodnosti pôdy pre silážnu kukuricu musia byť kompenzáciou na nahradenie veľkého množstvo
živín, ktoré sú odstránené celou rastlinou z pôdy. Úrodnosť
pôdy môže zlepšiť kvalitu krmiva z kukuričnej siláže najmä
vďaka lepším výnosom zrna.
Východiskovým bodom je správny odber vzoriek pôdy na stanovenie reziduálnych obsahov N, P a K (dusík, fosfor a draslík) a aplikáciou doplnkových množstiev na základe výnosového potenciálu
príslušného poľa. Množstvo dusíka je potrebné zvýšiť asi o 23 kg

na hektár ako sú požiadavky zrna, čo pomôže maximalizovať výnosy živín v kukuričnej siláži. Úbytok fosforu je cca 15,9 kg na 10
ton zožatej silážnej hmoty. Bolo dokázané, že udržiavaním obsahu
fosforu použiteľného pre rastlinu na úrovni okolo 20 ppm (Brayov
test) alebo 16 ppm (Olsenov test je možné optimalizovať odozvu
výnosnosti. Hladinu draslíka v pôde stanovenú skúškou je nutné
udržiavať na hodnote 100 až 150 ppm. Pri výnosnosti 9,5 t/ha je
v zrne a slame približne 84,8 kg K20, alebo asi 5 kg K2O na jednu
tonu silážnej hmoty.
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HĹBKA SEJBY A ROZOSTUPY
Hĺbka sejby kukuričného osiva 3,8 až 5 cm je optimálna pre vývin sekundárneho koreňa. Za normálnych okolností je najlepšou
hĺbka 5 cm; hĺbka 3,8 cm môže byť vhodná pri skorej sejbe do
studenej pôdy, no nikdy nesejte plytšie ako 3,8 cm. Hĺbku sejby
je možné ľahko stanoviť po vzídení rastlín. Oblasť sekundárneho
koreňa (spodná časť koleoptyle až rastový vrchol) sa typicky vyvíja asi 1,9 cm pod povrchom pôdy bez ohľadu na hĺbku uloženia
semena. Odmerajte dĺžku mezokotylu (oblasť medzi semenom až
po koleoptyle) a potom pripočítajte 1,9 cm na určenie hĺbky sejby. Príliš plytko zasiata kukurica nedokáže cez korienky prijímať
vodu a živiny. V takýchto prípadoch môže vzniknúť stav zvaný
„syndróm bezkoreňovej kukurice“, pri ktorom dochádza ku kolapsu rastlín kvôli nedostatočnému vývinu sekundárneho koreňa
v suchej pôde. Plytká sejba môže mať tiež za následok vystavenie
sadeníc kukurice reziduám herbicídov, čím sa zvyšuje potenciál
poškodenia herbicídmi.

1,9 cm
mezokotyl

Medzi príznaky nepravidelnej hĺbky sejby patria nerovnomernosť vzchádzania, nejednotná dĺžka mezokotylu a rôzne výšky
rastlín. Odporúča sa nastaviť hĺbku sejby na poli, kým je sejací
stroj v plnej prevádzkovej rýchlosti, aby bol skontrolovaný dobrý
kontakt semienka s pôdou. Spomalenie rýchlosti sejby môže pomôcť zlepšiť jednotnosť hĺbky sejby.
Jednotné rozostupy medzi rastlinami v riadku pomáhajú pri maximalizácii výnosov. Štúdie spoločnosti DuPont Pioneer ukazujú,
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že výnosnosť jednotlivých rastlín dosahuje maximálnu úroveň,
keď sú rastliny v rozmedzí 5 až 7,5 cm v dokonale pravidelných
rozostupoch. Medzi rôzne typy nejednotných rozostupov patria
zle umiestnené rastliny (jednoznačne nižšie výnosy), vynechané
pozície (úroda okolitých rastlín bude lepšia, ale nie dosť na kompenzáciu chýbajúcej rastliny) a dve semienka v jednej pozícii (čo
môže mierne zlepšiť úrodu, ak je porast pod svojím optimom).
Výnosy dvojito zasiatych rastlín ako aj susedných rastlín sa znížia, no takýto pokles je spravidla vyvážený výnosom z dodatočnej rastliny.

MEDZIRIADKOVÁ VZDIALENOSŤ
Kukurica zasiata v riadkoch má rovnomernejšiu medziriadkovú vzdialenosť medzi riadkami a pozdĺž riadku, čím sa zníži konkurencia pri získavaní dostupnej vlahy, živín a svetla.
V roku 2009 americké Ministerstvo pôdohospodárstva (USDA)
uviedlo, že asi 85 % plôch kukurice bolo zasiatych v riadkoch s
medziriadkovou vzdialenosťou 75 cm a viac. Len asi 4-5 % plodiny bolo zasiatej v riadkoch vzdialených od seba 40 až 50 cm.
Výskum poukázal na významnú reakciu výnosov zrna alebo
siláže (nárast o 3 až 10 %) na užšie riadky, k čomu dochádza najmä v severnom Kukuričnom páse v USA, ktorý má obmedzené
slnečné žiarenie a môže mať nedostatočne úrodnú pôdu alebo
pôdnu vlhkosť.
Zdvojené riadky (twin rows) boli v roku 2009 využívané menej
ako v 0,2 % prípadov, no takýto postup si získava záujem ako
spôsob na potenciálne zlepšenie úrody bez vynaloženia nákladov na stroje v súvislosti s prechodom na výrobu do úzkych
riadkov. Výskum zdvojených riadkov realizovaný spoločnosťou
Pioneer v roku 2010 na 179 párových porovnaniach v 31 lokalitách neukázal žiadnu výhodu zdvojených riadkov z hľadiska
celkových výnosov zrna pred riadkami vzdialených od seba 75
cm. Podporuje to závery doterajšieho univerzitného a priemyselného výskumu, že prechod z medziriadkovej vzdialenosti
75 cm na zdvojené riadky neprinesie veľké výhody na väčšine
území. Taktiež neexistuje dostatok dôkazov, že nové hybridy
a vyššia hustota sejby sa budú v blízkej budúcnosti všeobecne
prikláňať k produkcii v zdvojených riadkoch.
Nezdá sa, že by prostredie malo vplyv na odozvu na pestovanie
v zdvojených riadkoch, aj keď sú dostupné len obmedzené
údaje z výskumu prostredí so slabou úrodou. Využitie
spôsobu pestovania kukurice v zdvojených riadkoch sa zdá byť
najsľubnejším tam, kde boli dosiahnuté najväčšie úspechy so
zúženými riadkami, napríklad pri produkcii siláže.

Toto pole môže mať nižší výnosový potenciál kvôli
nerovnomerným rozostupom medzi rastlinami

Rozostupy a vzdialenosti medzi riadkami (v cm)
v rôznych konfiguráciách riadkov pri
početnosti 89 000 rastlín/ha

76,2

50,8

14,7
22,1

76,2

38,1
Rovnomerne rozmiestnené rastliny majú najlepšiu
pozíciu na zachytenie dostupného slnečného žiarenia.

29,5
29,5
25,1

20,3

55,9

20,3

Zdroj: Mark Jeschke, manažér agronomického výskumu DuPont Pioneer

HUSTOTA SEJBY
Hustotu sejby je dôležité nastaviť na základe odporúčaní pre konkrétny hybrid. Typická klíčivosť kukurice je okolo 95 %.
Výsev zvýšený aspoň o 5% môže pomôcť zmierniť dopady skokov vzniknutých rôznou klíčivosťou a pri predpokladaných stratách spôsobených hmyzom a pôdnymi podmienkami.
Je ťažké zosumarizovať výskum hustoty rastlinnej populácie, pretože vzhľadom na rôznu zrelosť v rôznych podmienkach pestovania je náročné vyvodiť paušálne závery. Za ostatných 25 rokov
sa priemerná hustota sejby kukurice v USA zvýšila z 57 000 rastlín na hektár na približne 75 000 na hektár. Úrodné prostredia
umožňujú zvýšiť hustotu na 89 000 až 94 000 na hektár podľa
individuálnej genetickej výbavy hybridu. Vyššia hustota zvyšuje konkurenciu medzi rastlinami pri získavaní vlahy, slnečného
žiarenia a pôdnych živín. Spoločnosť Pioneer realizovala štúdie
porovnávajúce hybridy predávané počas predchádzajúcich desaťročí. Došlo k miernemu zlepšeniu vo výnosoch z produkcie
zrna vďaka vyššiemu koeficientu plochy listu, lepšej účinnosti
fotosyntézy v liste, vyššiemu počtu zŕn v klase a vyššej hmotnosti

Vzdialenosť (v cm) medzi rastlinami v striedavých alebo
súbežných zdvojených riadkoch pri hustote
89 000 až 104 000 rastlín na hektár.

89 000 rastlín/ha

104 000 rastlín/ha
25,4

29,5
25,4

29,5
20,3
25,1

20,3
23,9

Zdroj: Mark Jeschke, manažér agronomického výskumu DuPont Pioneer

jednotlivých zŕn. Pod drvivú väčšinu nárastu výnosov zrna o 35
až 52 kíl ročne za ostatných 80 rokov sa však podpísal genetický
výber hybridov kukurice vzhľadom na znášanlivosť stresu. Ide
o výsledok vyššej populácie zvyšujúcej počet šúľkov na jednot11

ku plochy. Priemerné výnosy zlepšili aj precíznejšie postupy na
zabezpečenie úrodnosti pôdy a technologické znaky vylepšujúce odolnosť voči hmyzu a burinám. Výnosy zlepšuje aj skutočnosť, že priemerný pestovateľ seje asi o dva týždne skôr ako pred
desaťročím, čo je do určitej miery výsledkom lepších možností
ošetrenia osiva.
Pri úvahách o hustote sejby je dôležité rozlišovať medzi produkciou zrna a produkciou siláže. V prostrediach s nízkymi
výnosmi zrna (menej ako 8 ton na hektár) je výraznejšia odozva na hustotu sejby, hoci výnosy zrna majú pri vyššej hustote
sklon postupne klesať. Ide o protiklad k drastickému poklesu
zaznamenanému u hybridov spred 30 rokov, ktoré mali väčšiu
náchylnosť k neplodnosti pri vysokej hustote sejby a v prostrediach s vyššími výnosmi (viac ako 11,3 m3 na hektár), pričom sa
pri vyššej hustote ustaľujú. Na základe toho sa dá predpokladať,
že variabilný výsevok je prínosnejší v prostrediach s nižšími výnosmi. Mnohé semenárske spoločnosti bežne hodnotia hybridy
s vylepšenou znášanlivosťou stresu pri hustote sejby až 103 000
rastlín na hektár. Taktiež sa zdá, že medzi ideálnymi hustotami
sejby sú rozdiely dané dobou zrelosti (FAO). Hybridy s kratšou sezónou pestovania (FAO<350) majú sklon k väčšej reakcii
na vyššiu hustotu sejby, po nich nasledujú hybridy so zrelosťou
FAO 351 - 450 a napokon hybridy s dlhšou sezónou pestovania
(FAO>451). Výskumníci prišli s teóriou, že početnejšie populácie prekonávajú niektoré nevýhody menšieho vzrastu a menšej
plochy listov, ktoré majú hybridy s kratším obdobím pestovania. Spoločnosť Pioneer poskytuje na svojich stránkach nástroj
na výpočet hustoty sejby (www.pioneer.com/tools), pomocou
ktorého sa stanovujú hospodárne množstvá semien pre sejbu
na základe genetickej výbavy hybridu, prostredia, nákladov na
osivá a cien zrna.
Siláž predstavuje zložitejšiu situáciu. Tradične sa odporúča zvyšovať hustotu sejby u hybridov určených na siláž o 10 až 20 % na
jednotku plochy. Pri zvyšujúcej sa hodnote škrobu však novšie
odporúčania navrhujú siať silážnu plodinu s maximálnym navýšením 5 000 až 7 500 rastlín na hektár nad odporúčanú hustotu sejby pre daný hybrid, ak je zasiaty na zrno. Vyššia hustota
môže priniesť vyššie výnosy objemového krmiva, avšak znižujú
sa výnosy škrobu (zrna). Vyššie hustoty sejby majú tendenciu k
menšiemu priemeru stebla a vyššej pravdepodobnosti poľahnutia. To spôsobuje menšie problémy v prípade kukurice na siláž
ako u kukurice na zrno zožatej pri oveľa neskoršej zrelosti. Výskum dôsledne preukázal že vyššia hustota sejby (viac ako cca
100 000 rastlín na hektár) zvyšujú výnosy siláže, pričom kvalita
klesá len mierne. Pokles kvality je spôsobený zvýšeným výnosom objemového krmiva, ktorý zmenšuje podiel zrna (škrobu)
v rastline, čo spôsobuje mierne vyšší obsah vlákniny. Niektoré
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skoršie výskumy uvádzali, že menší priemer stebla u početnejšej
populácie menil pomer kôry a dužiny, čo spôsobovalo mierne
nižšiu úroveň stráviteľnosti vlákniny. Nedávny výskum realizovaný v rokoch 2008 a 2009 na Cornell University s klasickými,
listnatými a BMR hybridmi zasiatymi pri hustote rastlín od cca
60 000 až 100 000 na hektár nedokázal žiadny vplyv vyššej hustoty na stráviteľnosť vlákniny. Niektorí pestovatelia silážnych
plodín uprednostňujú sejbu pri nižšej hustote optimálnejšej pre
výnos zrna, v rámci snahy o zvýšenie obsahu škrobu v silážnej
hmote, čím reagujú na zvyšujúce sa ceny doplnkového zrna.
Zdravý porast kukurice si môže uložiť až o 1 % viac jednotiek
škrobu za deň od 1/3 mliečnej línie po fyziologickú zrelosť (čierna vrstva). Novšie hybridy obsahujúce technologické znaky
poskytujú oveľa lepší zdravotný stav rastliny počas neskorej sezóny, takže odloženie žatvy po 3/4 mliečnu líniu (alebo neskôr)
bude mať za výsledok kukuričnú siláž s vyšším obsahom škrobu
bez výrazného poklesu stráviteľnosti vlákniny. Ak je plodina
vystavená stresu alebo trpí chorobami, je zvýšená tendencia k
nižšej stráviteľnosti vlákniny vzhľadom na odloženie zberu na
tieto neskoršie štádiá.

PROBLÉMY SO VZCHÁDZANÍM
Kukurica je teplomilná plodina. Optimálna teplota pre
vzchádzanie je 29,4 až 32,2 °C, takže vždy dochádza k určitému
stresu z chladu. Nadmerná miera vystavenia semien teplotám
pôdy nižším ako 10 °C zvyšuje mieru zhoršovania ich stavu a
podporuje choroby klíčiacich rastlín. Vsakovanie chladnej vlahy spôsobuje fyzické poškodenie a robí semená náchylnejšími
k napadnutiu hmyzom a chorobami. Dlhodobé chladné podmienky oneskorujú vzchádzanie a spôsobujú ďalšie poškodenie
semien, pričom z klíčencov, ktoré prežijú, sa môžu vyvinúť zakrpatené rastliny.
Aby ste optimalizovali vzchádzavosť semien, nerealizujte sejbu
pred nástupom chladného počasia, sejte na vlhkých a dobre
odvodnených poliach s malým množstvom zvyškov, používajte
osivá správne namorené a vyberajte hybridy s dobrými výsledkami z hľadiska vzchádzania pri strese vhodné do prostredia s
veľkým množstvom rastlinných zvyškov.

Aký dopad má nerovnomerné vzchádzanie na výnosy?
Skoré
vzchádzanie

Stredné
(oneskorenie
1,5 týždňa)

Neskoré
(oneskorenie
3 týždne)

% maximálneho
výnosového
potenciálu

Relatívny prínos
k celkovým
výnosom

100%
95%
88%
94%
91%
90%
79%

Skoré: 85%
Stredné: 15%

Skoré: 61%
Stredné: 39%

Skoré: 96%
Neskoré: 4%

Skoré: 82%
Neskoré: 18%

Informácie z článku Carter, P.R., E.D. Nafziger, a J.G. Lauer, Uneven emergence in corn (Nerovnomernosť vzchádzania kukurice), North Central Regional Extension Publication No. 344

HODNOTENIE PORASTU
Kukuričné porasty môžu byť oslabené mnohými stresovými
faktormi, ako sú chladná alebo mokrá pôda, požieranie hmyzom alebo nepriaznivé meteorologické podmienky. Pri určovaní početnosti porastu zistite počet živých rastlín na ploche
cca 10 m2 na niekoľkých reprezentatívnych lokalitách na poli.
Príklad: 10/0,75 (medz.vz.) = 13,3m. Na dĺžke riadku 13,3m

odpočítame rastliny a vynásobíme počet rastlín číslom 1000,
čím získame odhad počtu rastlín na jeden ha. Pred posúdením porastu je najlepšie počkať niekoľko dní po mrazoch alebo krupobití, vďaka čomu sa bude ľahšie určovať zdravotný
stav rastlín. Na výnosy kukurice má vplyv hustota porastu
ako aj jeho rovnomernosť. Rozdielna veľkosť rastlín môže
mať negatívny dopad na výnosy, pričom rôzna veľkosť rast13

lín je spôsobená nejednotnou dobou vzchádzania. Neskoro
vzídené rastliny majú konkurenčnú nevýhodu oproti väčším
rastlinám v poraste a budú mať menšiu plochu listov, menej
biomasy a nižšie výnosy. Niektoré faktory môžu viesť k nerovnomernému vzchádzaniu, pričom medzi ne patrí premenlivá
vlhkosť pôdy, nedostatočný kontakt medzi semenom a pôdou
kvôli obrábaniu alebo sejbe do vlhkej pôdy, premenlivá teplota pôdy spôsobená nerovnomernou distribúciou rastlinných
zvyškov, tvorba prísušku, či hmyz alebo choroby.

kovanej sejbe. V situáciách ako je poškodenie záplavami bude
možno potrebné zvážiť opakovanú sejbu len na časti poľa. Mráz
alebo krúpy môžu poškodiť rozsiahle plochy, preto je nutné posúdiť hustotu a zdravotný stav rastlín na celom poli.

Dĺžka riadku v porovnaní 1/1000 ha (10 m2) pri
rôznych šírkach medziriadkov
Šírka medziriadku

Dĺžka riadku

0,96 m

10,4 m

0,90 m

11,1 m

0,75 m

13,3 m

0,56 m

17,8 m

0,50 m

20,0 m

0,37 m

26,3 m

OPAKOVANÁ SEJBA
Medzi faktory na zváženie pri rozhodovaní sa o tom, či je z ekonomického hľadiska výhodná opakovaná sejba, patria nasledujúce: hustota sejby, rovnomernosť a zdravotný stav súčasného
porastu, termín prvej sejby a prípadnej druhej sejby, náklady
spojené s novou sejbou a podmienky poistenia úrody pri opa-

Mäkké priehľadné
tkanivo v blízkosti
rastového bodu
naznačuje, že
táto rastlina sa
nevzchopí.

Rast zeleného
tkaniva v blízkosti
rastového bodu
naznačuje, že
táto rastlina by sa
vzchopila.

HUSTOTA SEJBY (1 000 rastlín/ha)
30

40

TERMÍN SEJBY

60

75

85

95

% MAXIMÁLNYCH VÝNOSOV

(PRE STREDOZÁPAD USA)

14

50

25. apríl

57

70

81

91

97

100

100

30. apríl

57

70

80

90

96

99

99

5. máj

57

69

79

89

94

97

96

10. máj

56

68

77

86

92

94

93

15. máj

54

66

75

84

89

91

90

20. máj

52

64

73

81

86

88

87

25. máj

51

63

71

79

84

86

84

30. máj

49

61

69

77

82

83

81

4. jún

45

56

64

72

76

77

75

9. jún

40

51

59

66

70

71

69

14. jún

36

47

54

61

64

65

63

19. jún

32

42

49

56

59

59

57

LUCERNA
VÝBER ODRODY
Pri výbere odrody lucerny je nutné zvážiť tieto faktory:
očakávaná výnosnosť a kvalita, schopnosť prezimovať, typy
pôdy a odvodnenia, kontrola chorôb (napr. antraknóza,
vädnutie spôsobené baktériami Verticillium a Fusarium,
kmene 1 a 2 Aphanomyces), kontrola škodcov (napr. cikádky, vošky, hlísty) rotácia a očakávaná životnosť, jednoduchosť zberu (náchylnosť na poľahnutie) a možnosti
zavlažovania.
Je dôležité pochopiť, že lucerna sa geneticky odlišuje od
iných rastlín. Väčšina rastlín má po dve kópie každého
chromozómu, no lucerna je autotetraploidná, čo znamená, že má štyri kópie každého chromozómu. Na rozdiel od
hybridov kukurice, kde je každá rastlina toho istého hybridu geneticky rovnaká, jednotlivé rastliny lucerny v rámci
jednej odrody nie sú geneticky identické. Rastliny lucerny v
rámci jednej odrody sú ako súrodenci v rodine - podobajú
sa, no nie sú totožné.
Lucernu nie je možné hybridizovať v pravom zmysle
slova. Vďaka tetraploidnej povahe genómu lucerny ne je
možné šľachtiť homozygótnych krížencov ako v prípade
kukurice. Bez skutočných rodičovských homozygotných
línií na kríženie nemôže vzniknúť skutočný hybrid lucerny. Šľachtitelia, ktorí vyhlasujú, že vyvinuli šľachtenú
lucernu v podstate len krížia dve odrody lucerny a z kríženia produkujú semená. Výsledné semeno z tohto samčieho sterilného prístupu je však jednoducho len zmiešaním
dvoch rodičovských odrôd a krížením a nie skutočným
hybridom. Je to možné pozorovať na premenlivosti medzi
rastlinami na komerčnom poli s hybridom lucerny, ktorá
by sa neprejavila, keby bola lucerna skutočným hybridom
ako kukurica. Väčšina vyšších výnosov hybridných odrôd
lucerny pestovaných na pokusných poliach je pripísateľná
skutočnosti, že bolo použité tzv. osivo „syntetické č. 1“,
ktoré sa prejavuje o 7 až 10 % vyššou výnosnosťou. Táto
výhoda z pohľadu výnosnosti sa však stráca kvôli všeobecnej nekompatibilite lucerny samej so sebou pri výrobe
samotného rodičovského osiva pre komerčné odrody.
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LUCERNOVÉ ZMESI
Pri zvažovaní ponúkanej hodnoty lucernovej zmesi väčšina pestovateľov chápe potrebu kriticky porovnávať cenu oproti čistote a kvalite
semien. Lucernové zmesi od najrenomovanejších dodávateľov
osív obsahujú pomerne kvalitné semená, no osivá sú určite rôzne
v závislosti od dodávateľa a produkty môžu mať vlastnosti od vysokej klíčivosti a čistoty po nízku klíčivosť (často staršie osivá) a
čistotu. Zmesi môžu mať vhodné charakteristiky pre krátke rotácie alebo pre situácie na poli, kde nie sú potrebné ani oceňované konkrétne znaky odolnosti voči škodcom, či charakteristiky
čistej odrody. Pozorne zvážte ekonomický dopad vyššej variability a horších výkonových charakteristík zmesí na poliach osiatych
len každých 3 až 5 rokov.
Na trhu sú dva hlavné zdroje osivových lucernových zmesí. Jedným sú „bežné semená“ predávané ako produkty s „neuvedenou odrodou“ (VNS - variety not stated) vyrábané jednotlivými
farmármi, ktorí nechávajú pole vysemeniť. Nie je to legálne, ak
ide o patentované odrody alebo odrody obsahujúce súkromne
vlastnené transgénne znaky. Takéto osivá z „farmárskeho zdroja“
si spravidla vždy nájdu cestu na trh prostredníctvom sprostredkovateľov predaja osív. Namiesto tradičných osív bez uvedenej
odrody (VNS) sa tieto produkty často predávajú ako mikroznačky
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uvádzané na trh maloobchodníkmi a spoločnosťami, ktoré nemajú kapacity na spracovanie, úpravu či balenie osív.
Existuje niekoľko veľkých značiek osív, ktoré tiež ponúkajú zmesi, typicky z vlastného genetického výskumu a produkované cez
vlastné bežné výrobné kanály. Tieto zmesi sa predávajú bez uvedenia odrody, čo dáva semenárskym spoločnostiam možnosť
predávať produkty s končiacou životnosťou alebo nadbytočné zásoby vzniknuté po nadprodukcii. Zmesi môžu obsahovať aj prebytočné rodičovské semená, experimentálne odrody, ktoré nie sú
šľachtené na komerčné účely alebo zásoby, ktoré nevyhovujú špecifikáciám pre čistotu krížených alebo samooplodnených rastlín
kvôli nedodržaniu noriem pre izoláciu. Zo všetkých uvedených
dôvodov sa zmesi môžu meniť od jednej šarže k druhej a takmer
určite medzi jednotlivými rokmi.
Niektoré semenárske spoločnosti majú uznávané značky prémiových zmesových produktov. Tieto drahšie zmesi môžu obsahovať rôzne odrody, ide však o renomované značky so zaručenou
špecifikáciou pre niektoré znaky ako sú minimálna hodnota DRI
(faktor odolnosti voči chorobám), alebo majú uvedený obsah
niektorej známej odrody. Prémiové zmesi obmedzujú možnosti
danej spoločnosti z hľadiska riadenia zásob, no pestovateľom

ponúkajú viac informácií o očakávaných vlastnostiach. Buďte
opatrní, keď sa prémiová zmes cenou približuje k čistej odrode.
Pokiaľ nepoznáte všetky odrodové zložky v zmesi a nemáte konkrétny dôvod pre ich podiel v zmesi, pravdepodobne sa vám viac
oplatí kúpiť čistú odrodu vyhovujúcu vašim špecifickým potrebám.
Pestovatelia musia pri posudzovaní nákupu akéhokoľvek osiva
vychádzať z etikety na balení. Na etikete bude uvedený druh
plodiny, klíčivosť, čistota plodiny a obsah semien burín. Pozorní pestovatelia musia na etikete osiva hľadať úroveň klíčivosti a podľa nej upraviť množstvo výsevku. Niektoré zmesi sa
predávajú s opisnými údajmi, ktoré zužujú rozsah odchýlok,
napríklad uvádzajú, že produkt je zmes lucerny s „jesennou
dormanciou“ alebo so „žiadnou dormanciou“. Renomovanejší
dodávatelia osív realizujú mimoriadne opatrenia, aby zaistili, že
zmesi budú spĺňať minimálne kritériá odolnosti voči chorobám
pre konkrétny región, kde sa bude príslušná zmes predávať.
Dávajte pozor na zmesi, ktoré majú na etikete uvedenú nižšiu
čistotu plodiny. Ak je na etikete uvedené, že zmes obsahuje 3 %
„inej plodiny“, nebuďte prekvapení, ak bude vaša novo osiata
lucerna vyzerať ako zmiešaný porast.

Počas jesenného zmladzovania si rastliny lucerny vytvárajú zásoby
sacharidov, ktoré sú potrebné na výživu rastliny počas zimy a na jar
spúšťajú zmladzovanie. Zmladzovanie napomáha tvorbe ďalších
zásob živín v koreňoch. Mladšie rastliny a zdravšie rastliny majú
lepšiu schopnosť ukladať si zásoby živín. Tieto rastliny budú mať
lepšiu znášanlivosť stresu spôsobeného nízkymi teplotami a lepšiu
schopnosť iniciovať jarné zmladzovanie. Lucerna zvyčajne dokáže
prežiť teploty -9 °C pri vegetatívnom vrchole. Je pravdepodobné,
že po niekoľkých týždňoch vystavenia takýmto nízkym teplotám
dôjde k zničeniu púčikov rastového vrcholu. Desaťcentimetrová
snehová pokrývka poskytuje dostatočnú izoláciu umožňujúcu cca
11-stupňový (°C) rozdiel medzi atmosférickou teplotou a teplotou
vrcholu.
Mrazuvzdornosť historicky súvisí s mierou jesenného zmladzovania s tým, že z väčšej miery rastu vyplýva nižšie hodnotenie
mrazuvzdornosti. Šľachtitelia lucerny však „prerušili“ genetické
prepojenie medzi jesenným zmladzovaním a mrazuvzdornosťou. Moderné odrody prekonávajú staršie odrody akou je Vernal, pričom stále majú rovnakú mrazuvzdornosť hodnotenú na
základe perzistencie porastu na jar. U moderných odrôd jesenná
dormancia nepredstavuje mrazuvzdornosť.

JESENNÁ DORMANCIA
Dormancia vychádza z rozsahu vegetatívneho rastu počas špecifického obdobia na jeseň. Čím skôr nejaká odroda lucerny
dorastie po zožatí, tým má neskoršie ohodnotenie jesennej dormancie. U moderných odrôd jesenná dormancia nepredstavuje
mrazuvzdornosť. Jesenná dormancia je založená na takomto
číselnom hodnotení:

1
2-3
4
5
6
7-9

veľmi skorá jesenná dormancia
skorá jesenná dormancia
stredná jesenná dormancia
neskorá jesenná dormancia
polovičná dormancia
žiadna dormancia

MRAZUVZDORNOSŤ
Mrazuvzdornosť je všeobecný termín označujúci schopnosť
rastlín prežiť všetky faktory ovplyvňujúce prežitie zimy vrátane
teploty, vlhkosti, chorôb, hmyzu a predchádzajúcich agrotechnických zásahov. Odrody lucerny sú spravidla klasifikované ako extrémne odolné, veľmi odolné, odolné, stredne odolné, neodolné
alebo veľmi neodolné.
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PROBLEMATIKA CHORÔB
Medzi hlavné choroby lucerny patria:
1. Choroby stebla a rastového vrcholu (antraknóza)
2. Bakteriálne, fuzáriové a verticíliové vädnutie
3. Koreňové hniloby spôsobené druhmi Phytophtora a Aphanomyces (rasa 1 a rasa 2)
Hniloba koreňa je problematická najmä v prípade citlivých odrôd
osiatych do nedostatočne odvodnených pôd s voľnou prebytočnou vlahou prevyšujúcou kapacitu poľa. Lucerna nie je vhodnou
voľbou plodiny pre nedostatočne odvodnené pôdy.

Keďže rastliny lucerny v rámci jednej odrody nie sú identické,
nie všetky rastliny jednej odrody budú niesť rovnaké gény pre
odolnosť voči hmyzu a chorobám. Šľachtitelia lucerny preto
merajú génové frekvencie v rámci jednej odrody s cieľom určiť
úroveň odolnosti voči škodcom. Percentuálne hodnoty génových
frekvencií určujú úroveň odolnosti voči konkrétnym škodcom
a odroda je následne zaradená do triedy odolnosti pre každého
škodcu. Táto stupnica hodnotenia je štandardizovaná v rámci celého priemyselného odvetvia osív lucerny.
Napríklad ak má odroda 88 % rastlín s odolnosťou voči antraknóze,
spĺňa požiadavku minimálne 50-percentného podielu rastlín a môže
jej byť udelené hodnotenie „vysoká odolnosť“ voči antraknóze.

Hodnotenie odolnosti lucerny voči chorobám
% ODOLNÝCH RASTLÍN

TRIEDA ODOLNOSTI

SKRATKY PRE TRIEDY

<6

Náchylné

S

7-14

Nízka odolnosť

LR

15-30

Stredne odolné

MR

31-50

Odolné

R

>50

Vysoko odolné

HR

Príklad - prideľovanie skóre odolnosti odrody lucerny voči chorobám
CHOROBA

TRIEDA ODOLNOSTI

BODY

Bakteriálne vädnutie

HR

5

Verticíliové vädnutie

R

4

Fuzáriové vädnutie

HR

5

Antraknóza

HR

5

Hniloba koreňov, fytoftóra

HR

5

Aphanomyces, rasa 1

HR

5

Aphanomyces, rasa 2

R

4

Skóre odolnosti voči chorobám DRI
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HODNOTENIE
ODOLNOSTI
LUCERNY
NÍZKA ODOLNOSŤ
7-14 %

STREDNÁ ODOLNOSŤ
15-30%

CITLIVOSŤ
0-6%

ODOLNOSŤ
31-50%

VYSOKÁ ODOLNOSŤ
>50%

Koeficient odolnosti voči chorobám (DMI) pre lucernu bol
vypracovaný na University of Wisconsin. Predstavuje súhrnný
počet bodov určených tým, aké má daná odroda hodnotenie
odolnosti voči šiestim hlavným chorobám lucerny v Severnej
Amerike. Každej odrode sú pridelené body od 1 do 5 podľa jej
triedy odolnosti. So šiestimi hlavnými ochoreniami a najvyšším
individuálnym skóre 5 môžu odrody získať až 30 bodov
originálneho ukazovateľa DRI. Počas rokov niektoré spoločnosti
pridali siedme ochorenie, Aphanomyces rasa 2, takže možné
skóre je 35 bodov. Čím je skóre odolnosti voči chorobám DRI
bližšie k hodnote 35, tým je všeobecnejšia odolnosť odrody voči
chorobám. Pre ukazovateľ DRI neexistuje žiadny priemyselný
štandard. Spoločnosť Pioneer využíva modifikovaný 35-bodový
systém DRI, pričom niektoré semenárske spoločnosti stále
používajú 30-bodovú stupnicu.

gyne incognita a háďatku zhubnému. Hmyzí škodca s najväčším
dopadom na lucernu vo východnej časti Severnej Ameriky je
však cikádka. Odrody odolné voči cikádkam sú dostupné už vyše
desaťročie. Sú dôrazne odporúčané tam, kde je lucerna ohrozená
cikádkami pri viacerých zberoch. Odolnosť je založená na malých chĺpkoch na steble, ktoré odpudzujú cikádky. Podobne ako
pri odolnosti voči chorobám, nie všetky rastliny v rámci odrody
odolnej voči cikádkam budú mať rovnakú úroveň rezistencie.

PROBLEMATIKA ŠKODCOV
Škodci napádajúci lucernu sú rôzni podľa oblasti pestovania a
toho, či je plodina pestovaná komerčne alebo na osivo. U odrôd
sa zvyčajne hodnotí odolnosť voči voškám Therioaphis trifolii,
voškám hrachovým, nematódam Meloidogyne hapla a Meloido19

Ak pestovateľ pozorne sleduje plodinu a realizuje postrek na reguláciu cikádiek, odroda odolná voči cikádkam nie je potrebná.
Pre pestovateľov, ktorí nesledujú problémy alebo ktorí spozorujú
napadnutie lucerny cikádkami napriek postreku, však môže byť
lepšou možnosťou odroda odolná voči cikádkam.
Limit pre postrek odrody lucerny odolnej voči cikádkam je asi
trikrát taký ako pri nerezistentnej lucerne. Nový výsev odrody
odolnej voči cikádkam je nutné sledovať a manažovať podobne
ako odrodu bez takejto odolnosti. Zaužívaným pravidlom je, že
postrek je opodstatnený vtedy, keď počet cikádiek na desať záberov lapacej sieťky prevýši priemernú výšku rastliny v palcoch
(2,54 cm). Ak je napríklad na poli 20 cm (cca 8 palcov) vysoká
rastlina a pri desiatich záberoch sieťky je chytených 16 cikádiek,
postrek má opodstatnenie, pretože počet cikádiek je vyšší ako
výška rastliny v palcoch. Ak bolo pole osiate odrodou odolnou

voči cikádkam, limitom pre zváženie postreku je trojnásobok
výšky rastliny (v palcoch); v uvedenom príklade minimálne 24
cikádiek na desať záberov.

ODRODY ODOLNÉ VOČI POLIEHANIU
Jednou z nedávnych inovácií v genetike lucerny je komerčné nasadenie odrôd odolných voči poliehaniu. Majú oveľa lepšiu stabilitu, keď sú vystavené vetru a dažďu vďaka vzpriamenejšej stavbe
stonky a rastového vrcholu.
Poľahnutá lucerna sa ťažšie žne. Každých 2,5 cm dĺžky nezožatého stebla sa rovná strate výnosu sena 350 až 400 kg na hektár. Nepokosené stonky ponechané na poli môžu „zdrevnatieť“ a znížiť
kvalitu krmoviny pri následných zberoch.
Aj výskum dokazuje, že zvislejšia stavba rastliny zmenšujúca mieru polahnutia neovplyvňuje znižovanie stráviteľnosti vlákniny.

Vrcholové
púčiky
Pôda
Koreň
Keď sú takéto
vetvy dlhšie
alebo ťažšie,
poľahnú

Nepolíhavé typy
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Políhavé typy

Odrody odolné voči poliehaniu majú lepšie zožateľnú úrodu
a menej zvyškov s nižšou kvalitou pri následnom zožatí

Bežná odroda

Odroda odolná voči poliehaniu

OBAĽOVANÉ OSIVÁ
Mnohé semenárske spoločnosti predávajú obaľované lucernové semená. Bežné ťažké obaľovacie materiály obsahujú 33% vápenca. Semená s hrubými a ťažkými alebo vápencovými obalmi
nemajú žiadnu konzistentnú výhodu v hrudovitej alebo suchej
pôde. Ťažký obal môže v skutočnosti spomaliť príjem vody za
miernych až suchých podmienok z hľadiska pôdnej vlhkosti.
Spoločnosť Pioneer ponúka ľahké 9 % polymérové obaly semien.
Pri procese ošetrenia sa najprv priamo na semeno aplikuje fungicíd. Následne sa nanesie oddeľovacia vrstva sľudy a polyméru.
Ďalej je nanesená vrstva rhizóbií (nitrogénnych baktérií) a napokon posledná vrstva sľudy a polyméru. Sľuda je hladký minerál
podobný mastencu a jeho účelom je zlepšiť tekutosť osiva aby sa
lepšie sialo a ujalo. Viacvrstvový prístup k obaľovaniu lucernového osiva značky Pioneer minimalizuje prašnosť a lepšiu bezpečnosť pri použití fungicídov, zaisťuje výbornú rizobiálnu aktivitu a
zlepšuje sejbu semien.

POČETNOSŤ ŽIVÝCH SEMIEN
Čistý počet živých semien je možné vypočítať na základe informácií na etikete pri semenách. Ide o percentuálny podiel čistých
semien vynásobený percentom celkovej klíčivosti a vydelený hod-

notou 100. Čistý počet živých semien predstavuje počet semien,
u ktorých je možné očakávať vyklíčenie a prispenie k vytvoreniu
porastu. Ak je na etikete uvedená hodnota čistých semien 90 %
(vrátane povrchovej vrstvy, inertnej hmoty, semien burín a iných
plodín) a celková klíčivosť 90 %, vynásobte hodnotu čistých semien 90 % krát klíčivosť 90 %, čo sa rovná hodnote 81 % čistých
živých semien. Naopak, odrody s 34% hrubo-obaľovanými semenami začínajú len pri 66 % čistých semien. Vynásobením 66-%
čistých semien rovnakou výslednou klíčivosťou 90 % znamená len
59 % čistých živých semien v prípade hrubo-obaľovaného osiva.
Tvrdé semeno je životaschopné semeno, ktoré nezačne klíčiť do
siedmich dní trvania testu klíčenia. Niekedy vládne zmätok ohľadom toho, či sa pri výpočte čistých živých semien majú počítať
tvrdé semená. Štátne certifikačné úrady pre osivá (USA) zahŕňajú
tvrdé semená medzi životaschopné semená. Za predpokladu, že
tvrdé semená sú zahrnuté do celkovej klíčivosti na etikete, musia byť zarátané aj do výpočtu čistých živých semien. Spoločnosť
Pioneer rozmiešava partie osív, aby udržala úroveň tvrdých semien
na 10 % konečných semien alebo nižšej. Vysoké percento tvrdých
semien od niektorých dodávateľov môže označovať nedostatočné
premiešanie a môže viesť k dlhšiemu obdobiu zakladania porastu.
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Priložený graf ukazuje výsevok v librách na aker a vplyv obaľovania semien na počet semien na štvorcovú stopu. Na získanie
počtu 78-79 semien na stopu štvorcovú musia pestovatelia zasiať
21 libier (cca 9,5 kg) hrubo obaľovaného lucernového osiva na
aker, ale len 15 libier (cca 6,8 kg) ľahko obaľovaného osiva na
aker. Keď pestovateľ zaseje hrubo obaľované osivo, pričom nezvýši výsevok, vzniká vyššie riziko riedkych alebo zaburinených
porastov, neúspešného založenia porastu a zníženého výnosu v
priebehu celej životnosti porastu. Miera obalenia môže mať dramatický vplyv na cenu osiva lucerny. Príklad v tabuľke porovnáva
ľahko obaľovanú odrodu predávanú za vyššiu cenu (225 USD za
22,6 kg vrece) s hrubo obaľovanou odrodou predávanou za 190
USD za 22,6 kg vrece Ak je na štvorcovú stopu potrebných 78
živých semien (t.j. 840 na m2), náklady na sejbu sú v skutočnosti
nižšie v prípade cenovo vyššej ľahko obaľovanej odrody.

lucerny a draslík je potrebný pre výdatnú úrodu. Hodnoty pH
pôdy 6,2 až 7,0 poskytujú najlepšie prostredie pre nodulárne baktérie na viazanie dusíka. Na to, aby sa lucerna ujala, je nesmierne
dôležité dobré lôžko. Dochádza k lepšiemu kontaktu semena s
pôdou a zabraňuje zasiatiu osiva príliš hlboko. Hrudovitá pôda
môže spôsobiť nerovnomernú hĺbku výsevu, brániť vzchádzaniu
klíčiacich rastlín a spôsobovať rýchle vysychanie pôdy.
Sejba bez obrábania pôdy je tiež schodnou cestou, pretože lôžko je už pevné a vlhkosť vrchnej pôdy je spravidla dobrá. Venujte špeciálnu pozornosť nastaveniu koliesok na meranie hĺbky
podľa podmienok daného poľa a pri sejbe nastavte tlačné kolesá
na optimálny kontakt semien a pôdy. Keď je venovaná pozornosť
týmto detailom, založenie porastu bez obrábania pôdy môže byť
veľmi úspešné.

PRÍPRAVA POĽA
Na určenie potrebnej úrodnosti pôdy sú pred prípravou pôdy
potrebné pôdne testy. Fosfor je životne dôležitý pre vývin koreňa

Vplyv obaľovania semien na výsevok
MNOŽSTVO OSIVA PRI SEJBE
(libry na aker)

VÝSEVOK/ ŠTVORCOVÁ STOPA
9 % ľahký obal

VÝSEVOK/ ŠTVORCOVÁ STOPA
33 % ťažký obal
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125

91

21

110

79*

18

94

68

15

78*

57

12

63

45

Vplyv obaľovania osiva na cenu osiva lucerny na jednotku plochy
POČET SEMIEN/ ŠTVORCOVÁ STOPA (0.093 m2)

POTREBNÉ MNOŽSTVO
9% OBAĽOVANÉHO
OSIVA, LIBRY (0,45 kg)/
AKER (4047 m2)

POTREBNÉ MNOŽSTVO
33% OBAĽOVANÉHO
OSIVA, LIBRY (0,45 kg)/
AKER (4047 m2)

NÁKLADY NA 9%
OBAĽOVANÉ OSIVO/
AKER PRI JEDN. CENE
225 USD

NÁKLADY NA 33%
OBAĽOVANÉ OSIVO/
AKER PRI JEDN. CENE
225 USD

94

18

24,8

$81

$94

78

15

20,7

$68

$79

63

12

16,5

$54

$63

*Cena za jednotku sa môže líšiť v závislosti od odrody a uplatnených zliav.
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v období od 1. apríla do 15 mája, keď je vystavená menšiemu
stresu z nedostatku vlahy a problémom z prísuškov pôdy. Čistý
výsev (bez pomocnej plodiny) na jar zvyčajne umožní aspoň
dve kosenia počas roku sejby. Čistý výsev je najlepšie robiť na
rovných poliach, na ktorých dochádza k minimálnej pôdnej
erózii. Typickým termínom neskoroletného výsevu je obdobie
od 1. do 15. augusta, kedy je konkurencia s burinami menšia a
choroby (Pythium, Phytophthora a Aphanomyces) spôsobujú
menšie starosti v ťažkých, slabo odvodnených pôdach. Mladé
rastliny lucerny vyžadujú na rast minimálne šesť týždňov, kým
ich zasiahnu ničivé mrazy. Taktiež je možné zasiať lucernu po
malozrnných alebo zeleninových plodinách, ak je žatva začiatkom
augusta, ak sú vhodné pôdne podmienky a ak predtým použitý
herbicíd nepoškodí nové mladé rastliny.

HĹBKA SEJBY
Hĺbka sejby je pre lucernu kriticky dôležitá vzhľadom na extrémne
malú veľkosť semena. Sejba sa odporúča realizovať v hĺbke 0,6 cm
až 1,3 cm v ílovitej alebo hlinitej pôde a 1,3 cm až 1,9 cm v piesčitej
pôde. Vlhkosť vrchnej vrstvy pôdy môže byť nevhodná na udržanie mladých klíčencov pri sejbe príliš plytko, a tie zas nemusia byť
schopné pretlačiť sa na povrch pri hlbokej sejbe.

TERMÍNY SEJBY
Lucerna vyžaduje teplotu pôdy 2 °C, na rozdiel od teploty 8 °C
u kukurice a 13 °C až 16 °C u sóje. V regiónoch, kde sa pestuje
lucerna v období dormancie, je možné realizovať jarný výsev

MNOŽSTVO OSIVA PRI SEJBE
Vo všeobecnosti sa odporúča siať 13 až 20 kg čistého klíčivého
osiva na jeden hektár. Sejba 17 až 20 kg na hektar je dobrý východiskový stav pre zakladanie čistých porastov (čistá sejba).
Keďže lucerna obsahuje asi 555 000 semien na jeden kg, plocha
jedného štvorcového metra obsahuje asi 860 až 1000 semien.
Takéto množstvo osiva umožňuje sadenicovým porastom ľahšie
konkurovať burinám a kompenzuje hrudovitosť pôdy v prípade,
že stav pôdy nie je optimálny. V optimálnych pôdnych podmienkach alebo v piesčitých pôdach môže byť vhodná sejba menších
množstiev (11 až 13 kg/ha), ešte nižšie množstvá zvyšujú riziko
nerovnomerných alebo izolovaných porastov, ktoré môžu znížiť
celkovú produkciu počas životnosti porastu.

REGULÁCIA BURÍN PRI ZAKLADANÍ PORASTU
Pri príprave poľa tradičným obrábaním sa zvyčajne vytvorí čisté
prvotné lôžko, no bez regulácie herbicídmi sa môže objaviť burina,
ktorá prerastie sadenice lucerny a ovládne celý porast už za pár
týždňov. Prvou možnosťou je prvý zostrih, ktorý môže obsahovať
viac buriny ako lucerny. Pokiaľ lucerna nie je úplne utlačená, bude
mať tendenciu prerásť väčšinu burín, najmä po dvoch mesiacoch,
keď už má vytvorený hlavný koreň.
Niektorí pestovatelia sejú až desaťnásobne väčšie množstvo semien s
cieľom dosiahnuť početnú prevahu nad burinou. Keď však zvážime
náklady na osivá a náklady na herbicídnu reguláciu buriny, často je
lacnejšie a určite účinnejšie používať vhodne vybraný herbicíd. Ďalšou možnosťou regulácie burín sú dostupné odrody lucerny odolné
voči glyfosátom (USA). Pomocou glyfosátom je taktiež je taktiež
možné regulovať existujúcu vegetáciu pred novou sejbou.
Sejba bez predchádzajúceho obrábania môže ponúkať menej konkurencie s burinou počas tvorby porastu, najmä ak predchádzajúca plodina nebola zaburinená. Pri neobrábaní sa taktiež zabráni
tomu, aby sa semená buriny v pôde dostali na povrch, kde dochádza k ich klíčeniu.
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Vynikajúce semenisko získame aj pri čistej sejbe bez predchádzajúceho obrábania v spojení s vypaľovacím herbicídom. Potrebu
použiť herbicíd po vzídení je možné posúdiť až v ďalších štádiách
vzniku porastu.

REGULÁCIA BURÍN V HOTOVÝCH
PORASTOCH
Pri nahusto zasiatej lucerne a častom kosení je možné držať
väčšinu burín v šachu. Niektoré druhy burín však začínajú rásť
vtedy, keď je lucerna zazimovaná, pričom medzi ne patria zimné
jednoročné dvojklíčnolistové buriny ako rožec roľný, hluchavka
objímavá a pod. V prípade jednoročných ozimných burín zvážte
na reguláciu týchto burín možnosti využitia herbicídu a aplikácie
počas zimného obdobia vegetatívneho pokoja.
Existuje niekoľko spôsobov regulácie burín v hotových porastoch
pre trávy, dvojklíčnolistové buriny a širokospektrálnu reguláciu.
Niektoré herbicídy majú dlhodobé rezíduá. Pri výbere herbicídu
pre starší porast starostlivo zvážte druhy burín a obmedzenia týkajúce sa rotácie plodín.

VYUŽITIE POMOCNEJ PLODINY
Zasiatie lucerny spolu s ovsom alebo jačmeňom ako pomocnou
plodinou je bežnou praxou v zemepisných oblastiach vyžadujúcich reguláciu erózie počas raných fáz vzniku porastu. Pred herbicídmi sa takýmto postupom vytvárala konkurencia burinám
ako aj doplnková žatva na kŕmne účely v roku sejby lucerny. Keď
sa pomocná plodina seje pod lucernu, je nutné ju siať v menšom

ako optimálnom množstve a žať v začiatočnom štádiu rastu, aby
nekonkurovala mladým rastlinám lucerny.
Z nedávneho výskumu s pomocnými plodinami sa dá navrhnúť aplikácia herbicídu skoro po vzídení na elimináciu pomocnej plodiny spolu s malými burinami. Takýto postup poskytuje
výhodu včasnej regulácie erózie spolu s vylepšenou reguláciou
burín a rýchlejším rastom lucerny pri dosiahnutí vyššej výnosnosti a kvality lucerny v roku sejby. Ak pestujete lucernu s pomocnou plodinou, pozorne sledujte zaburinenie a zvážte rôzne
možnosti použitia herbicídu po vzídení.
Nevýhodou spojenou s pomocnými plodinami je väčšia konkurencia v boji o vlahu a živiny, preto sa neodporúčajú pre neskoroletnú sejbu lucerny.

ZMIEŠANÉ PORASTY
Ak sú na pestovanie lucerny vhodné pôdne podmienky, uprednostňujú sa čisté porasty. Pri zložitejších podmienkach sa môžu
vzhľadom na nižšiu citlivosť porastu voči cikádkam, poškodeniu
pri vyplavení v zime alebo ničivým zimám oplatiť zmiešané lucernovo-trávne porasty. Pomer lucerny k tráve sa spravidla pohybuje v rozmedzí od 2:1 až 3:1, pričom celkové množstvo semien na
jeden ha je 21 kg. V zmiešaných porastoch sa využíva timotejka
lúčna, reznačka laločnatá a chrastica trsťovitá. Kostrava trsťovitá
bez endofytov sa tiež dobre mieša s lucernou a získava si obľubu
vďaka schopnosti prispôsobiť sa rozmanitým podmienkam odvodnenia pôdy a potenciálne vysokej výnosnosti a kvalite.

Možnosti pri sejbe lucerny
PRIAMA SEJBA
• Odporúča sa pre kvalitné
krmoviny
• Vyvažuje celkovú kvalitu
krmiva, tonáž a založenie
porastu lucerny
• Vyberajte si polia s nízkou
mierou erózie
• Je nutné zvážiť možnosti
regulácie zaburinenia

SPOLOČNÁ SEJBA S POMOCNOU PLODINOU
• Vhodné pre pôdu náchylnú na veternú/vodnú eróziu
• Vyberte pomocnú plodinu (ovos, jarný jačmeň, tritikale). Nepoužívajte
zimnú/jarnú pšenicu a raž (aplikácia N môžu vyvolať veľkú konkurenciu)
• Vyberajte skoré odrody s malou výškou
• Sejbu realizujte s množstvom (cca 60 kg; piesčitá pôda) až 90 kg
(ťažké pôdy)/ha a o 2,5 - 5 cm hlbšie ako lucernu
• Obmedzte aplikáciu dusíka. Nie viac ako 30 kg/ha
na zabránenie poliehania v obilnine, N pre buriny
• Kosbu realizujte skoro (úvodná fáza) - odporúča sa
• Kosba na zrno/slamu - neodporúča sa
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HODNOTENIE PORASTU
Najlepšie je zistiť životaschopnosť lucernových polí po tom, ako
sa začnú skoro na jar zelenať. Skontrolujte silu púčikov a nových
výhonkov. Zdravé vrcholky sú veľké, symetrické a majú mnoho
výhonkov. Dávajte pozor na oneskorené ozelenenie, naklonené
vrcholky a nerovnomerný rast výhonkov. Ak je prítomný ktorýkoľvek z uvedených príznakov, vykonajte ďalšiu kontrolu, či nie
sú nahnité alebo porušené korene.
Ak je zrejmé, že došlo k poškodeniu, vykopte niekoľko rastlín a
zistite, či nie je poškodený hlavný koreň. Rastliny s poškodenými
koreňmi môžu ozelenieť, no nedarí sa im a napokon uhynú.
Mierne povytiahnuté rastliny dokážu prežiť, no ich životnosť
a produktivita bude horšia. Mladé rastliny, ktoré sú vytiahnuté
z pôdy najviac 2,5 cm nebudú mať pravdepodobne poškodený
hlavný koreň. Po čase sa takéto rastliny môžu znova ujať. Vyvý-

šené vrcholky sú citlivé na poveternostné vplyvy a mechanické
poškodenie. Použitie kypriča alebo valca na zatlačenie vrcholkov
do zeme môže spôsobiť viac škody ako osohu, nakoľko dochádza
k poškodeniu vrcholkov a hlavných koreňov.
Keď lucerna narastie do výšky 10 až 15 cm, zistite početnosť
stoniek (počet stoniek na m2) ako preferovaný spôsob merania
hustoty porastu. Spočítajte len stonky, pri ktorých je predpokladaná dostatočná výška na kosenie. Hustota stoniek na štvorcovú
stopu 55 má dobrý výnosový potenciál. Ak je hustota od 40 do
50 stoniek, môžete očakávať určité straty na výnosoch. Zvážte nahradenie porastu, ak je na ploche jednej štvorcovej stopy menej
ako 40 stoniek a ak je stav vegetatívneho vrcholu a koreňa zlý.
Meranie počtu stoniek je účinným nástrojom na hodnotenie porastov každého veku. Staršie porasty majú menej rastlín na m2,
avšak staršie rastliny vytvárajú viac stoniek ako mladšie rastliny.

Početnosť stoniek a výnosový potenciál lucerny

Pravidlo: >55 stoniek na stopu
štvorcovú umožňuje maximálny
výnos

6

Vysokoproduktívne
pôdy

Výnos sušiny (tony (USA, 907
kg)/aker (4047 m2))

5
Stredne produktívne
pôdy

4

3
2

Stonky/0,093 m2
>54
40-54
<40

1

Odporúčanie
Neobmedzuje výnosnosť.
Zvyčajne udržia porast, ale s nižšou výnosnosťou.
Zvážte výmenu porastu vzhľadom na vysoké
straty výnosov.
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Rast kukurice sa typicky kategorizuje priradením vývojových fáz. Najčastejšie používaný systém fázovania v USA
delí vývin na vegetatívnu (V) a reprodukčnú (R) fázu. Ďalšie delenie vegetatívnych fáz má číselné označenie V1, V2,
V3 až po Vn, pričom „N“ jednoducho predstavuje poslednú fázu rastu listov pred vznikom metliny. Prvá vegetatívna
fáza vzchádzania sa označuje ako VE a posledná fáza vzniku metliny ako VT. Konečná fáza rastu listov Vn je rôzna a
závisí od hybridu a/alebo vplyvov prostredia.

Klíčenie kukurice

VEGETATÍVNE FÁZY

VEGETATÍVNE FÁZY
VE

Vzchádzanie

• Vn predstavuje poslednú fázu rastu listov pred vznikom

V1-Vn

Fázy rastu listov

metliny pre konkrétny pestovaný hybrid a často sa líši v

VT

Metlina

• Fázy pred vývinom šúľkov

závislosti od hybridu a/alebo vplyvov prostredia

REPRODUKČNÉ FÁZY

REPRODUKČNÉ FÁZY (R)

R1

Blizny

• Fázy vývinu šúľkov

R2

Nalievanie zrna

• Dochádza k tvorbe škrobu

R3

Mliečna fáza

• Zber na siláž nastáva zvyčajne počas fázy R5

R4

Plnenie zrna

R5

Preliačenina

R6

Čierna vrstva
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Nároky kukurice na GDU (SET)
Vegetatívna (50-80 dní)

Reprodukčná (55-60 dní)
Hybrid 110-dňový

Hybrid 100-dňový
Hybrid 90-dňový

Sejba

R1 Vyháňanie blizien

R6 Čierna vrstva

cca 1250-1400 GDU

cca 2000-2700 GDU

Základný vzorec na výpočet GDU Base 50

Kukurica zvyčajne vyžaduje
cca 120 GDU na vzchádzanie

Vzorec na výpočet jednotiek
stupňa rastu (GDU) pre kukuricu:
(denné maximum + denné
minimum) – 50 °F
--------------------------2

STANOVENIE FÁZ RASTU LISTOV KUKURICE
Systém počítania kolienok (prstencov) na steble, z ktorých vyrastajú listy, je najrozšírenejšou metódou agronómami z univerzitných
pracovísk a semenárskych spoločností na stanovenie fáz rastu listov. Pomocou tejto metódy sa určuje každá fáza rastu listov podľa
najvyššieho listu, ktorého kolienko je viditeľné na steble.
Prvá časť kolienka, ktorá je viditeľná, je jeho zadná časť, javiaca
sa ako bezfarebná čiara medzi čepeľou listu a listovou pošvou.
Oválny prvý list, alebo „klíčny list“, je východiskom na počítanie smerom hore k najvyššiemu viditeľnému kolienku listu.
Oválny klíčny list sa počíta ako prvý list rastliny kukurice pri
určovaní fáz vegetatívneho rastu. Ak má rastlina štyri viditeľné
kolienka, fáza sa určuje ako V4. Rastlina vo fáze V4 bude mať
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Denné maximum:
86 °F (30 °C)
Denné minimum:
50 °F (10 °C)

bežne viditeľné aj časti piateho a šiesteho listu, avšak len štyri
listy s viditeľnými prstencami.
Pri tom, ako rastliny kukurice dozrievajú do štádií zvyčajne vyšších ako V10, často dochádza k prirodzenému odumieraniu skôr
vyvinutých spodných listov. Vegetatívnu fázu je možné určiť pomocou metódy počítania kolienok aj vtedy, keď chýbajú spodné
listy jednoducho na základe lokalizácie piateho nódu na steble
kukurice. Piaty nódus, alebo kolienko, na ktorom sa list pripája
k steblu, je piatym nódom, ktorý sa vyvinul nad povrchom pôdy.
Jednoducho nájdite piaty nódus (kolienko) a spočítajte kolienka,
ktoré sú nad týmto „piatym listom“, čím stanovíte správnu vegetatívnu fázu rastu. Rastová fáza poľa sa určuje tak, že daný počet
vykazuje aspoň 50 % rastlín.

HLAVNÉ OBDOBIA RASTU
Kukurica je pomerne otužilá, čo sa týka zotavenia sa zo skorosezónnych stresov ako je poškodenie mrazmi. Vegetatívny vrchol
kukurice vo fáze V5 (päť viditeľných kolienok) je pod zemou a
chránený pred vplyvom nízkych teplôt.
Približne od fázy rastu V6 bude určovaný výnosový potenciál rastliny kukurice. Práve počas tohto obdobia sa zakladá počet radov
zŕn po obvode šúľka. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby boli rastliny vystavené čo najmenšiemu stresu, aby bolo možné maximalizovať potenciál početnosti zŕn okolo šúľku.
Fázy V6 až VT predstavujú obdobie rýchleho rastu, počas ktorého
bude rastlina využívať živiny z pôdy v maximálnej miere. Čoskoro po vývine metliny (VT) sa u rastliny začnú „reprodukčné“ fázy
rastu.
Okolo fázy rastu VT sa určí „celková“ veľkosť šúľka. To zahŕňa obvod, ktorý bol stanovený vo fáze V6 a počet zŕn v rade, alebo celková dĺžka šúľku. Dĺžka šúľku sa určuje počas obdobia rýchleho rastu
rastliny. Počas týchto fáz vznikajú veľké nároky na vlahu a úrodnosť, pričom nedostatok vody a živín významne zmenšuje úrodu.

Rastlina kukurice V5

List č. 5

Listová pošva

List č. 2

• Začínajú rýchle fázy rastu
• Začína sa stanovovať
výnosový potenciál
• Zlé časy stresujú rastliny
kvôli nedostatku vody
• Určuje sa obvod šúľkov
a počet zŕn okolo šúľku

16 zŕn
dookola

20 zŕn
dookola

VT (metlina)
• Nároky na vlahu
a úrodnosť pôdy
sú veľké

Čepeľ - zatiaľ
nevidno kolienko

List č. 4

V6

Kolienko - 5 nódus

• Nasleduje „reprodukčná“ fáza
• Zisťuje sa veľkosť/
dĺžka šúľku a počet
zŕn v rade

List č. 3

Koleoptyla List č. 1
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Po začiatku opeľovania je nastavený maximálny výnosový potenciál danej rastliny , pričom pozberateľnú úrodu môžu ovplyvniť už
len faktory prostredia ako sú sucho, hmyz neskôr počas sezóny,
choroby a mimoriadne udalosti (napr. krúpy, silný vietor). Kukurica pestovaná na siláž sa zvyčajne zberá počas fázy R5 alebo fázy
úplného preliačenia zrna, no ešte pred tvorbou čiernej vrstvy na
zrne alebo fyziologickou zrelosťou.

VT - Kvitnutie metliny

Fyziologická zrelosť je dosiahnutá vo fáze R6 (čierna vrstva), ktorá
nastáva približne 55-65 dní po vyháňaní blizien. V danom čase je
už v zrne uložené maximálne možné množstvo škrobu.
Priemerný obsah vlhkosti v zrne vo fáze R6 je obvykle 34 %,
môže sa však meniť v jednotlivých hybridoch a podľa podmienok
prostredia. Miera vysychania poľa po fáze R6 závisí od hybridu
a podmienok prostredia. Fáza R6 je veľmi blízko ku stavu, kedy
má kukurica ideálnu vlhkosť 30 - 34 % zrna na zber vlhkého zrna
kukurice.

SLEDOVANIE PROBLÉMOV
Od vzídenia po fázu V5 je nutné venovať pozornosť problémom
s umiestnením semien a vzchádzavosťou, pričom sa hľadá možné ohrozenie zo strany hmyzu alebo burín, ktoré môžu mať vplyv
na životaschopnosť rastliny v prvých fázach rastu. Od fázy V5 po
vznik metliny sú stres z nedostatku vlahy a prvá generácia hmyzu
kľúčovými faktormi, ktoré by mohli ovplyvniť výnosnosť. Po vzniku metliny po silážnu zberovú zrelosť je dôležité sledovať hmyz
druhej generácie, choroby listov a plesne.

R1 - Vyháňanie blizien

R5 – Preliačenina na
zrne - silážna zrelosť
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R2 - Začiatok nalievania zrna

ŠKODCOVIA BEŽNE NAPÁDAJÚCI KUKURICU

Vijačka kukuričná

Chrústovec japonský

Siatica ypsilonová

Spodoptera frugiperda

Larvy kováčikov - drôtovce

Diatraea grandiosella

Striacosta albicosta

Roztoče

Mora bavlníková

Kukuričiar koreňový

Siatica oziminová

Vošky
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DIAGNOSTIKA CHORÔB LISTOV KUKURICE
A RADY PRE SPRÁVNU PRAX
• Vyberte si tolerantné hybridy

• Načasujte správne sejbu

• Dodržuje správny manažment spracovania

• Na poliach vystavených zvýšenej

pozberových zvyškov
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miere rizika aplikujte fungicídy

Napadnutie hubou Aureobasidium zeae

Škvrny od Bipolaris zeicola

Spála listov Bipolaris maydis/Cochliobolus heterostrophu

Huba Cercospora zeae-maydis

Hrdza Puccinia sorghi

Hrdza Exserohilum turcicum

Hrdza Puccinia polysora

Gossova choroba vädnutia kukurice

ÚRODNOSŤ PÔDY
Testy pôdnych živín pred sejbou môžu pestovateľom poskytnúť
informáciu o rôznych hladinách živín, ktoré má plodina k dispozícii v pôde. Údaje o živinách v pôde je možné pripočítať alebo
odpočítať od celkových nárokov na pestovanie kukurice na siláž na
základe cieľových výnosov.

NÁROKY NA DUSÍK POČAS SEZÓNY
• Jedna z najdôležitejších živín
• Najviac náchylný k stratám:
• pri výdatných zrážkach
• pri nadmernom zavlažovaní

BEŽNÉ PRÍZNAKY NEDOSTATKU
ŽIVÍN U KUKURICE
DUSÍK
• Príjem pretrváva takmer po zrelosť
• Môže byť premiestnený z častí rastliny na tvorbu zrna
• Nedostatok dusíka sa prejavuje ako žlté zafarbenie v
tvare písmena „V“ prechádzajúce od konca listu smerom ku kolienku a od horných listov smerom k dolným listom

• pri denitrifikácii do atmosféry

DRASLÍK
• Potreba je uspokojená skoro po vyhnaní blizien
• Môže byť premiestnený z častí rastliny na tvorbu zrna
• Nedostatok draslíka sa prejavuje ako žltohnedé zafarbenie okrajov listov, ktoré sa najprv vyskytuje na dolných listoch a môže stúpať smerom k horným listom

ÚČINNOSŤ VYUŽITIA DUSÍKA
PLODINOU
1. Aplikovaný postrekom počas fáz rýchleho

NAJVYŠŠIA

rastu (V6-VT)
2. Prihnojenie pred fázami rýchleho rastu
3. Doplnenie po sejbe
4. Doplnenie pred sejbou
5. Jesenná aplikácia pre budúcoročnú plodinu NAJNIŽŠIA

HNOJENIE PÔDY POČAS SEZÓNY
• „Štartovacie hnojivo“ v blízkosti koreňovej zóny je prínosné
pre skoré rastové fázy rastliny
• Hnojivo by malo byť umiestnené v pásme “5x5”

5 cm
do strany

FOSFOR
• Príjem pretrváva takmer po zrelosť
• Môže byť premiestnený z častí rastliny na tvorbu zrna
• Nedostatok fosforu sa prejavuje ako fialové zafarbenie
dolných listov

ZINOK
• Nedostatok zinku môže byť vyvolaný prítomnosťou
medi pri spracovaní odpadových vôd z mliekarenských prevádzok
• Nedostatok zinku súvisí aj s vysokým pH pôdy
• Nedostatok zinku sa prejavuje na horných listoch.
Medzižilové žltnutie začína v strede listu a pokračuje
smerom preč od stebla

5 cm
do strany

5 cm do hĺbky
• Hnojivo umiestnené príliš blízko môže spôsobiť poškodenie mladej rastliny soľou
• Korene nie sú priťahované hnojivom, takže je nutné ho
umiestniť tam, kde budú korene
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Živiny potrebné pre silážnu kukuricu sú určené najmä očakávanými výnosmi. Tabuľka nižšie uvádza množstvá živín odobratých na
jednu tonu zozberanej silážnej kukurice. Dostupnosť živín pre plodinu v pôde je rozdielna podľa faktorov ako sú pH pôdy, zhutnenie
a ďalšie rôzne faktory.

Nároky na živiny na tonu pozberanej siláže
(30 % sušiny)
ŽIVINA PRE RASTLINU

POTREBNÁ HMOTNOSŤ
NA TONU V KG

Dusík

4

Fosforečnan (P2O5)

2

Draslík (K2O)

4

Síra

0,5

Zinok (mikroživina)

0,0035

Testy pôdnych živín pred sejbou môžu pestovateľom poskytnúť informáciu o rôznych hladinách živín, ktoré má plodina k dispozícii.
Všeobecné pravidlá pre dostupnosť živín:
• Príjem živín začína pred vzchádzaním
• Na začiatku sezóny je príjem živín malý, no obsah živín v okolí
koreňov musí byť vysoký
• Nedostatok živín je možné identifikovať na základe symptómov
na rastline

VPLYV PROSTREDIA NA RAST
Vplyv podmienok rastu (najmä dostupnosti vlahy) je hlavným
zdrojom nutričnej variability pozorovanej u hybridov počas
mnohých rokov a v mnohých lokalitách. Výskumníci z University of Illinois pripisujú 19 % výnosnosti zrna genetickej výbave
hybridu, pričom ďalšími vplyvmi sú počasie (27 %), dusík (26
%), predchádzajúca plodina (10 %), hustota sejby (8%), obrábanie pôdy (6 %) a regulátory rastu (4 %).

MANAŽMENT ZAVLAŽOVANIA - STRES Z NEDOSTATKU VLAHY

Dostatok vlahy
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400 GDU (˚F)
stres pred kvitnutím

700 GDU (˚F)
stres pred kvitnutím

Nedostatok primeranej vlahy je najväčším faktorom limitujúcim rast kukurice
Označuje najkritickejšie obdobie nárokov na vlahu –
dva týždne pred vyhnaním blizien až dva týždne po vyhnaní blizien

Spotreba vody plodinou (ind/deň)

0,5
0,4

Priemerná (A) a denná (B) spotreba vody kukuricou vo vybraných
fázach rastu

Výška rastliny

Metlina
Nalievanie zrna
Mliečna línia
Začiatok preliačenia

B
0,3
Skorý stres z nedostatku
vlahy môže zvýšiť NDFD,
ale výsledkom bude
nižšia rastlina
a nižší výnos

0,2
0,1

Zrelosť

Neskorý stres z nedostatku
vlahy nemá zjavný vplyv
na NDFD, no môže zmenšiť
mieru naplnenia (obsah
škrobu) a výnosov zrna

AA

0,0
04/10

05/10

06/09

07/09

08/08

09/07

10/07

Dátum

Stres z nedostatku vlahy počas vyháňania blizien bude mať za následok najvýraznejší úbytok úrody.

MANAŽMENT ZAVLAŽOVANIA - STRES Z NEDOSTATKU VLAHY
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Z výskumu v Cornell University vyplýva, že mierne chladné a
suché podmienky pestovania zlepšujú nutričnú kvalitu kukuričnej siláže a že mierny stres z nedostatku vlahy stimuluje produkciu semien (zrna). Nízke teploty (najmä v noci) zjavne zastavujú
sekundárny rast bunkovej steny, čo môže mať negatívny dopad na
stráviteľnosť vlákniny.
Podmienky pestovania pred a po vyhnaní blizien (R1) majú rôzny
vplyv na nutričné hodnoty kukuričnej siláže. Suché podmienky
počas vegetatívnych fáz rastu rastliny vo všeobecnosti zlepšujú
stráviteľnosť vlákniny (stráviteľnosť neutrálno-detergentnej vlákniny). Vyššie teploty nad normálom majú tendenciu zmierňovať
pozitívny vplyv nízkej vlhkosti na zlepšenie NDFD. Vlhšie podmienky ako je normálne počas vegetatívneho rastu majú tendenciu znižovať stráviteľnosť vlákniny, aj keď zlepšujú výnosy
celej rastliny (vyššie rastliny).

Na obrázku nižšie sú uvedené údaje zo silážnych pokusných polí
Michiganskej štátnej univerzity zožatých počas pomerne vlhkých
sezón (2006) porovnané s rovnakými hybridmi zozberanými na
tom istom poli z pomerne suchej sezóny (2007). Hybridy mali
priemerne o 6,5 bodu vyššiu 24-hodinovú stráviteľnosť NDF v
suchom roku. Zaujímavým postrehom bolo, že najvyššiu hodnota
NDFD v obidvoch rokoch mal podľa očakávaní hybrid BMR, pričom takmer polovica klasických hybridov pestovaných v suchom
roku mala vyššiu hodnotu NDFD ako hybrid BMR pestovaný vo
vlhkom roku.
Zdá sa, že počas reprodukčných fáz rastu majú podmienky prostredia pestovania malý vplyv na NDFD, pričom nemajú dopad na
ukladanie škrobu v zrne (výnosy zrna), pomer škrobu k vláknine
a napokon celkovú stráviteľnosť rastliny. Výskum realizovaný univerzitami a semenárskymi spoločnosťami ukazuje minimálne

VPLYV PROSTREDIA PESTOVANIA NA ROVNAKÉ HYBRIDY PESTOVANÉ NA POKUSNÝCH
POLIACH MSU V ROKU 2006 (VLHKÝ ROK) A 2007 (SUCHÝ ROK)
70
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Každá farba bloku označuje inú lokalitu poľa, kde bol počas obidvoch rokov pestovaný ten istý hybrid
Zdroj: Dann Bolinger, M.S. – Špecialista na mliekarenskú výrobu, DuPont Pioneer, Michigan
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VÝNOSY, OBSAH ŠKROBU A 24-HODINOVÁ STRÁVITEĽNOSŤ NDF V PRÍPADE ROVNAKÉHO HYBRIDU PESTOVANÉHO NA VIACERÝCH MIESTACH V ŠTÁTE MICHIGAN V ROKU 2009
Výnos - celá rastlina, 30% sušiny

NDFD %, 24 HOD, % NDF
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Zdroj: Dann Bolinger, M.S. – Špecialista na mliekarenskú výrobu, DuPont Pioneer, Michigan

genetické rozdiely (3-4 percentuálne body) v stráviteľnosti NDF
medzi hybridmi. Pozorované veľké rozdiely v stráviteľnosti NDF
medzi jednotlivými farmami a v rôznych sezónach sú následkom
vplyvov prostredia ako sú podmienky pestovania a načasovanie
zberu. Z tohto dôvodu sa musia pestovatelia silážnych krmovín v
regiónoch, kde je menej zavlažovaných polí a premenlivejšie počasie, viac usilovať o kvantifikáciu a reguláciu stráviteľnosti kukuričnej
siláže. Na obrázku vyššie je znázornená relatívna výnosnosť siláže,
obsah škrobu a 24-hodinová stráviteľnosť NDF toho istého hybridu
pestovaného na 14 miestach v štáte Michigan v roku 2009. Obrázok zreteľne dokazuje, prečo nemožno považovať genetickú výbavu
hybridu za primárnu príčinu nutričných rozdielov pri porovnaní
hybridov pestovaných na rôznych farmách. Z uvedeného dôvodu
semenárske spoločnosti a univerzitné pracoviská porovnávajú jen
hybridy pestované na tom istom mieste (jeden vedľa druhého).
Šľachtitelia kukurice sa veľmi zaujímajú o interakciu medzi genetikou a životným prostredím (GxE). Ak je interakcia GxE (zo štatistického hľadiska) významná, znamená to, že hybridy pestované v
rôznych prostrediach môžu mať rôzne umiestnenie v rebríčku pri
hodnotení akéhokoľvek konkrétneho znaku. Porovnajte to s vplyvom prostredia na genetiku, čo znamená, že sa umiestnia na podobných priečkach v rebríčku v rôznych prostrediach, avšak relatívna
veľkosť rozdielu bude závisieť od konkrétneho prostredia. Môže to

taktiež znamenať, že absolútne hodnoty sa budú meniť, ale u hybridov nedôjde k zmene relatívnych rozdielov medzi prostrediami.
Vplyv interakcie genetiky a prostredia vysvetľuje, prečo semenárske
spoločnosti realizujú toľko testov na určenie oblasti adaptácie hybridov. Nič nenasvedčuje tomu, že nutričné charakteristiky sú citlivejšie
na environmentálne interakcie ako výnosy zrna alebo celých rastlín.
Výskum realizovaný šľachtiteľmi kukurice navrhuje, že na 95 % dôveru pri výbere najlepšieho hybridu výnosnosti siláže alebo nutričným
znakom je potrebných asi 20 priamych vzájomných porovnaní (na
tých istých poliach), ideálne počas viacerých rokov, aby sa započítali
aj jedinečné každoročné vplyvy prostredia. Údaje z jedného poľa sú
takmer bezvýznamné vzhľadom na variabilitu spôsobenú faktormi,
medzi ktoré patrí zhutnenie pôdy, predchádzajúca pestovaná plodina, predchádzajúca úrodnosť/hnojenie, typ pôdy, dostupnosť vlahy,
obrábanie a poškodenie hmyzom. Aby sme uviedli jedno pole do
perspektívy, na priemernej pôde s výnosovým potenciálom 9 t/ha,
hybrid s výhodou 2 tony na aker (30 % sušiny) má len 60% šancu, že
bude mať lepší výnos silážnej hmoty.
Šanca na výber silážneho hybridu s lepším výnosom sa zvyšuje na
95% s 2-tonovou výhodou vo výnosnosti preukázanou na jednotlivých až 30 silážnych pokusných poliach.
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LUCERNA

ZÁSOBY SACHARIDOV V KOREŇOCH LUCERNY
50

Lucerna je veľmi drobná pri počte 555 000 semien na 1 kg.
Pre úspešnosť porastu sú preto rozhodujúcimi správna sejba a umiestnenie semena. Klíčenie lucerny a vzchádzanie
rastlín nastáva o 3 až 7 dní podľa vlhkosti pôdy a teplotných pomerov. Semeno lucerny môže klíčiť pri teplotách
vyšších ako 2,8 °C, ale optimálna teplota pôdy je od 18 do
25 °C. Vyššie teploty pôdy umožňujú zvýšenú metabolickú
činnosť a presun vody do semena. Za priaznivých podmienok rastu sa klíčiaca rastlina úplne vyvinie do 10 až 15 dní
po sejbe.
V priebehu štyroch týždňov sa z koreňov lucerny vyvinú
hrčky tzv. noduly obsahujúce špeciálne baktérie (Rhizobium meliloti) pomáhajúce rastline využívať dusík z atmosféry (fixácia dusíka). Rastlina lucerny dokáže zužitkovať
pôdny dusík, ak nedôjde k nodulácii ako napríklad v prípade nízkej hodnoty pH pôdy alebo výdatnej aplikácie dusíka
(hnoj) počas roku sejby. Približne do štyroch mesiacov sa
najnižšie položené púčiky vtiahnu do zeme, čím sa vytvorí
rastový vrchol. Zimné odrody majú niekoľko uzlov, ktoré
sa v roku sejby vtiahnu pod zem. Takýto rast sa nazýva
kontraktilný a jeho súčasťou je skracovanie a rozširovanie
buniek v hornej časti primárneho koreňa následkom skladovania sacharidov. Spodné uzle stonky sa tak vtiahnu 2,5
cm až 7,5 cm pod povrch pôdy a rastové vrcholy tak môžu
lepšie prežiť zimu.
Jarný rast nastáva z vrcholových púčikov, pričom sa využívajú zásoby sacharidov obsiahnuté v koreni a vegetatívnom vrchole. Po kosbe nasleduje ďalší rast najmä z púčikov
rastového vrcholu, no môže byť aj z púčikov v pazuchách
nižších listov (z miesta, kde sa list spája so steblom), ak je
kosenie realizované dosť vysoko.

Typicky je potrebná rastová výška 15 až 20 cm, kým vznikne
dostatok listov na doplnenie zásob sacharidov v koreňoch.
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VÝNOS A KVALITA V RÔZNYCH FÁZACH RASTU
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Fázy rastu lucerny
Podmienky rastu počas prvých dvoch týždňov po kosení sú
kriticky dôležité na určenie počtu stebiel na každej rastline.
Výsledkom vysokého pomeru listov ku steblám je vyššia
nutričná hodnota (viac bielkoviny z listov a menej vlákniny zo stebiel). Pomer listov ku steblám je nižší pri jarnom
opätovnom raste ako pri letnom a znižuje sa aj vtedy, keď
rastlina dozrieva z vegetatívnej fázy do úplného rozkvitnutia. Celkový výnos lucerny je kumulatívnou funkciou počtu
a hmotnosti každej jednotlivej stonky.
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STUPEŇ
ZRELOSTI

STAV ZRELOSTI

0

Dĺžka stebla menej ako 15 cm

1

Dĺžka stebla 15 až 30 cm

2

Dĺžka stebla viac ako 30 cm

3

Skoré pučanie, 1-2 uzly s viditeľnými púčikmi, žiadne
kvety ani tobolky

4

Neskoré pučanie, viac ako 2 uzly s viditeľnými
púčikmi, žiadne kvety ani tobolky

5

Prvé kvety, 1 uzol aspoň s jedným otvoreným kvetom

6

2 alebo viac uzlov s otvoreným kvetom

Počas jesene sa u spiacich odrôd lucerny mení metabolizmus v
rámci prípravy na zimu, pričom využívajú cukor ako látku proti
zamrznutiu, čím je chránený vegetatívny vrchol, vrchné púčiky
a korene v teplotách do -15 °C. Snehová pokrývka slúži ako izolačná vrstva, ktoré ďalej bráni extrémne nízkym teplotám pôdy.

STEBLÁ LUCERNY
PREDSTAVUJÚCE
STUPEŇ ZRELOSTI 0-6

NÁROKY NA VÝŽIVU
Pred prípravou pôdy by sa mala na základe pôdneho testu stanoviť potrebná úrodnosť pôdy. Pre zdravý vývin koreňov je kritický dôležitý fosfor (P) a na vysoké výnosy je potrebný draslík
(K). V prípade potreby aplikujte pre novú výsadbu vápno, P a K.
Lucerna vyžaduje veľa dusíka, nakoľko ide o krmovinu s vysokým obsahom bielkovín. Nie pre potrebné aplikovať dusíkaté
hnojivá, pretože rizobiálne baktérie viažu dusík zo vzduchu v
koreňových uzloch (nodulách). Hodnoty pH pôdy vyššie ako 6,5
zabezpečujú pre baktérie v nodulách najlepšie prostredie na viazanie dusíka. Lucerna má veľké nároky na draslík (K2O5 - oxid
draselný), a vysoké výnosy vyžadujú vo väčšine pôd udržiavacie
aplikácie. Pokúste sa neprekročiť množstvo cca 91 kg K2O na
jednu aplikáciu, aby ste zabránili nadspotrebe.
Reakcia na draslík je málo pravdepodobná, ak je množstvo K2O
pri pôdnom teste vyššie ako 150 ppm. Reakcia na fosfor je málo
pravdepodobná, ak je množstvo P pri pôdnom teste vyššie ako
15 ppm. Nedostatok síry je bežný pri nižších emisiách síry do
prostredia. V situáciách s vysokými výnosmi je nutné pozorne
sledovať hladinu síry, najmä v pôdach s nízkym obsahom organickej hmoty. Lucerna môže reagovať aj na ročnú aplikáciu bóru,
najmä v ľahších pôdach.

MIERA ODOBERANIA ŽIVÍN LUCERNOU
ŽIVINA

HMOTNOSŤ V KG NA JEDNU
TONU LUCERNOVEJ SUŠINY

ROČNÝ ODBER PRI VÝNOSE
SUŠINY 3,6 T V KG

ROČNÝ ODBER PRI VÝNOSE
SUŠINY 5,4 T V KG

Dusík

30

108

162

P2O5

6

21,6

32

K2O

30

108

162

Síra

2,5

9

14

Hnojenie môže poškodiť porast jednak fyzickým poškodením
vegetatívneho vrcholu, ako aj inhibíciou bakteriálnej aktivity v
hrčkách. Ak je nutné použiť hnoj, vyberte najstaršie alebo najviac
zatrávnené porasty. Analýza hnoja môže byť výrazne premenlivá,
no spravidla je potrebných desať ton kvapalného hnoja od dojníc
na nahradenie odberu K2O jednou tonou sušiny lucerny, ale len

tri tony na kompenzáciu spotreby P2O5. Buďte obozretní a neaplikujte fosfát (P2O5) v nadmerných množstvách, ak veľký podiel
programu hnojenia predstavuje hnoj. Výskum úrodnosti pôdy
ukazuje obrovský vplyv na výnosnosť a trvácnosť lucerny, nezdá
sa však, že úrodnosť má veľký vplyv na nutričnú kvalitu lucerny.
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AUTOTOXICITA

CHOROBY A ŠKODCOVIA

Rastliny lucerny sa vyznačujú autotoxicitou, ktorej cieľom je znížiť konkurenciu produkciou chemických látok, ktoré sú toxické
pre iné rastliny lucerny. Keď je porast lucerny zničený mrazmi,
postrekom alebo orbou, tieto látky sa uvoľnia do pôdy.

Pestovatelia lucerny by mali klásť značný dôraz na výber odrôd
lucerny s odolnosťou voči chorobám vzhľadom na miesto, kde
bude plodina pestovaná. Medzi hlavné choroby, voči ktorým
poskytujú semenárske spoločnosti rezistenciu, patria choroby
stebla a vrcholu, antraknóza; choroby spôsobujúce vädnutie
(bakteriálne fuzáriové a verticíliové) a choroby koreňovej hniloby
- pleseň zemiaková (Phytophtora) a Aphanomyces (rasa 1 a rasa
2). Choroby hniloby koreňa môžu byť dôležitým kritériom pri
výbere v ťažších pôdach; preto je dôležité chápať typ pôdy a
odvodnenie polí, na ktorých sa pestuje lucerna.

Výsledkom je pozastavený vývin koreňov nových semien lucerny
zasiatych na tom istom poli. Doba aktivity týchto zlúčenín toxických pre lucernu je ovplyvnená pôdnym typom (pevnejšia väzba
v ťažkých pôdach), teplotou (teplejšie pôdy urýchľujú mikrobiálny rozklad), zrážkami (viac zrážok uľahčuje lúhovanie) a postupy
obrábania pôdy (orbou sa pomáha zriedeniu a zníženiu obsahu).
Stupeň autotoxicity priamo súvisí s časovým odstupom medzi likvidáciou starého porastu a založením nového porastu. University of Wisconsin navrhuje, že najlepším spôsobom na zabránenie
autotoxicite je striedanie s inou plodinou aspoň rok pred tým,
ako sa na tom istom poli znova zaseje lucerna. Všetky ostatné
možnosti môžu viesť k potenciálnym stratám na výnosoch novozaloženého porastu.
Ak lucerna nasleduje priamo po lucerne, pred (jarnou) sejbou sa
odporúča zlikvidovať založený porast (na jeseň). Ak sa lucerna
seje v tom istom roku, kedy bol zlikvidovaný existujúci porast,
najlepšou voľbou je neskoroletná sejba, po ktorej sa čaká aspoň
tri týždne na opakovanú sejbu. Sejba lucerny do hotového porastu na zvýšenie klesajúcich výnosov sa neodporúča.
Výskum realizovaný na University of Missouri ukázal, že keď boli
nové rastliny zasiate do vzdialenosti do 20 až 40 cm od existujúcej rastliny, dochádzalo k výrazným stratám na výnosoch.

Cikádka je hmyzí škodca s najväčším dopadom na lucernu vo
východnej časti Severnej Ameriky. Neexistuje žiadna spoľahlivá
metóda na predvídanie škôd, takže jedinou účinnou metódou je
sledovať aktivitu cikádky pozorovaním poľa a odchytom pomocou
lapacej sieťky. Ak sa objavia evidentné viditeľné príznaky napadnutia kobylkami a dôjde k zastaveniu vývinu rastlín, na nápravné
opatrenia je už príliš neskoro. Najväčším dopadom na plodinu je
menší výnos. Pri vážnom poškodení môže dôjsť k poklesu obsahu bielkoviny, zásob sacharidov v centrálnom koreni a slabšiemu
ďalšiemu rastu. Zber môže pomôcť znížiť počet vajíčok, nýmf a
dospelých cikádok, pričom pokosenie vážne poškodených lucernových porastov môže byť jedinou metódou na iniciovanie ďalšieho rastu stoniek. Ak pozorovanie napadnutia a postrek nereguluje
stav cikádiek, potom je logickou možnosťou sejba odrody odolnej
voči cikádkam. Odolnosť odrody je založená na malých chĺpkoch
na steble, ktoré odpudzujú cikádky. Tieto odrody sú špeciálne odporúčané v prípadoch, kedy tlak zo strany cikádiek pretrváva počas viacerých zberov a väčšinu pestovateľskej sezóny.

• NÍZKA MIERA PREŽITIA MLADÝCH RASTLÍN
BLÍZKO PRI EXISTUJÚCEJ RASTLINE
(70% STRATA VÝNOSOV)
• RASTLINA V TEJTO VZDIALENOSTI PREŽIJE,
ALE VÝNOSY POKLESNÚ O 25 %

15cm
40cm
60cm
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• ŽIADNY VPLYV NA VÝNOSY
KEĎ JE OSIVO ZASIATE DO UBÚDAJÚCEHO RIEDKEHO
PORASTU, VÄČŠINA NOVÉHO OSIVA SA BUDE NACHÁDZAŤ
V RÁMCI POSTIHNUTEJ OBLASTI, PRETO BUDE MAŤ MALÚ
HODNOTU PRI ZLEPŠOVANÍ VÝNOSOV.

Zoznam najvýznamnejších charakteristík odolnosti voči škodcom dopĺňajú vošky a nematódy. V Európe v regiónoch produkujúcich lucernu sa považujú za problém škodcovia ako: strapka
lucernová, bzdôška obyčajná, voška hrachová, listárik, byľomor,
tvrdoň a listavka.

VPLYV PROSTREDIA NA VÝNOSY
A NUTRIČNÉ HODNOTY
Podobne ako pri kukurici, genetika lucerny zohráva pomerne
malú úlohu pri rozdieloch nutričnej kvalite. Najvplyvnejšími
faktormi sú skôr prostredie pestovania zberová zrelosť. Je dobre zdokumentované, že vplyvy prostredia majú menší vplyv na
kvalitu ako na výnosy, pričom väčšina faktorov obmedzujúcich
vývoj rastliny (napr. nedostatok vlahy, chladné počasie, choroby
rastlín) majú sklon podporovať vyššiu kvalitu, hoci menia pomer
listu k steblu.
Medzi podmienky pestovania, ktoré môžu mať negatívny
vplyv na výnosy, patria nízke teploty bez snehovej pokrývky,
mrazy a odmäk v zime, ľad, nízky obsah vlahy v pôde a jarné
vysušovanie vyvíjajúcich sa výhonkov a stebiel. Najväčším
faktormi prostredia ovplyvňujúcimi výnosy lucerny sú teplota,
nedostatok vlahy, slnečné žiarenie a úrodnosť pôdy. Podmienky
pestovania, ktoré podporujú vysokú kvalitu lucerny sú dlhé dni,
chladné noci a mierne suché počasie. Teplé a vlhké počasie má
sklon produkovať najhoršiu kvalitu lucerny. Chladné a vlhké
podmienky rastu produkujú kvalitnú lucernu kvôli nízkemu
obsahu neutrál-detergentnej vlákniny a nízkej miere lignifikácie.
Môže však byť problém pri zbere plodiny za týchto podmienok,
pričom oneskorená žatva spôsobuje ďalšie zrenie lucerny.
Chladné a mokré podmienky taktiež zvyšujú potenciál vyššej
respirácie alebo straty vylúhovaním, ako aj problémy s kvasením/
hnilobou vzhľadom na zvýšenú expozíciu pôdou prenášaným
hubám a baktériám.

podmienky znižujú výnosy, no výsledné rastliny so zastaveným
vývojom, no stále s listami, majú spravidla vyšší obsah bielkoviny a lepšiu stráviteľnosť vďaka vyššiemu pomeru listov a stebiel.
Výhody z hľadiska stráviteľnosti by boli aj väčšie, nebyť zvýšenej
miery lignifikácie spôsobenej vysokými teplotami zvyčajne sprevádzajúcimi sucho.
Teplota urýchľuje vývoj rastliny. Teplé počasie urýchľuje vývoj
neutrál-detergentnej vlákniny a lignifikáciu (nárast teploty
o každý 1 °C spravidla zníži stráviteľnosť krmovín o 0,3 - 0,7
percentuálnych jednotiek). Ide o jeden z dôvodov, prečo
majú krmoviny vyprodukované v severnejších zemepisných
šírkach alebo vo vyšších polohách (chladnejšie noci) sklon byť
kvalitnejšie. Na jar majú svetlo a teplota pozitívnu koreláciu
až do 21. júna, potom je svetlo na ústupe a zvyšuje sa teplota,
čím sa znižuje kvalita lucerny. Jesenné podmienky pre rast sú
charakterizované klesajúcimi teplotami a skracujúcimi sa dňami
so svetlom a sú priaznivé pre produkciu kvalitnejšej lucerny.

Slnečné žiarenie (svetlo) je jediným faktorom prostredia, ktorý
podporuje výnosy aj kvalitu. Svetlo podporuje produkciu sacharidov (každá hodina predĺženia dňa môže zvýšiť stráviteľnosť o
0,2 percentuálnej jednotky). Skracovanie obdobia svetla na jeseň
má negatívny vplyv na stráviteľnosť, no čiastočne je vykompenzované nižšími teplotami. Zamračené počasie znižuje mieru fotosyntézy, čo spôsobuje nízky obsah cukru a mobilizáciu živín
vedúcu k vyššiemu obsahu bielkoviny, pričom obidva faktory
znižujú pH v siláži. V lucerne zožatej na jeseň sú aj päťuhlíkové cukry (pentóza), ktoré ešte viac prispievajú k fermentačným
problémom s produkciou trojuhlíkovej kyseliny mliečnej. Suché
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VŠEOBECNÉ
ODPORÚČANIA

Sejba

t
Ras

Skrmov
an
ie
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Odporúčania sú rôzne podľa jednotlivých silážnych plodín
a spôsobu skladovania (pozrite si tabuľku). Správna vlhkosť
zaručuje primerané množstvo fermentovateľných cukrov
pre silážne baktérie a maximálnu nutričnú hodnotu pre
hospodárske zvieratá. Zrelosť má taktiež obrovský dopad na
vlhkosť z hľadiska redukcie poréznosti a vylúčenia kyslíka zo
siláže.
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Je ťažké ponúknuť všeobecné odporúčania pre dĺžku rezanky, pretože správna dĺžka je závislá od niekoľkých faktorov,
medzi ktoré patrí aj potreba určitého obsahu fyzicky účinnej
vlákniny (peNDF) v kŕmnej dávke, spôsobu skladovania,
možnosti zhutnenia siláže, spôsob odberu (napr. silážne vykladače, frézy na prednú stenu siláže). Medzi ďalšie faktory
ovplyvňujúce dĺžku rezanky patria potreba jemnejšieho posekania na poškodenie zŕn kukurice, ak nie je k dispozícii
zariadenie na spracovanie priamo na rezačke, alebo ak je rezanka dlhšia, aby vykompenzovala menšiu veľkosť častíc pri
balení alebo zmiešavaní krmiva.
Kratšia rezanka má vo všeobecnosti sklon zlepšiť zhutnenie
v skladovom objekte a taktiež zvyšuje rýchlosť trávenia
bachorovými baktériami alebo črevnými enzýmami. Dlhšia
rezanka zvyšuje obsah fyzicky účinnej vlákniny (peNDF) v
krmive, ale nadmerná dĺžka môže prispievať k prieberčivosti
pri konzumácii zvieratami. Pri rozhodovaní sa o správnom
kompromise je najlepšie pracovať s tímom zabezpečujúcim
zber a odborníkom na výživu s tým, že najdôležitejšou
vecou je veľkosť častíc v konečnej kŕmnej dávke. Začnite od
kŕmneho válova a prepracujte sa spätne k množstvu každej
kŕmnej hmoty v dávke a množstvu peNDF, ktorým musí
každá z týchto kŕmnych hmôt prispieť do celej kŕmnej dávky.

KUKURIČNÁ SILÁŽ
Rastlina kukurice sa priblíži k stavu zrelosti na silážny zber asi
35 až 45 dní (cca 900 GDU) po vyhnaní blizien. Najväčšia odchýlka medzi hybridmi s rôznymi hodnotami relatívnej zrelosti
je v období od vzídenia po vyhnanie blizien, nie od vyhnania
blizien po zber. Zaužívané pravidlo „35-45 po vyhnaní blizien“
má cieľovú hodnotu 30 % sušiny v celej rastline. V súčasnosti
sa odporúča cieľový stav mliečnej línie minimálne v 3/4 zrna
a obsah sušiny celej rastliny bližšie k hodnote 35-38% s novou
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Typ skladovania

Silážne plodiny
Kukuričná siláž

Zrelosť

(nie viac ako 20% trávy)

Trávna siláž

Keď sa začnú predlžovať stonky

(nie viac ako 20% ďatelinovín)

Obilná siláž
(ovos, pšenica, jačmeň)

Silážna jama

Vežové silo

Do vakov

Do balíkov

% vlhkosti celej rastliny

11CFT*#

62-70

62-70

60-70

60-70

11C33*

62-70

62-70

60-70

60-70

11AFT*#

55-68

55-68

40-60

55-65

11H50

55-68

55-68

40-60

55-65

11GFT*#

55-68

55-68

40-60

55-65

11G22*

55-68

55-68

40-60

55-65

11GFT*#

55-68

55-68

40-60

55-65

11G22*

67-72

62-68

55-60

63-68

Mliečna čiara 1/8 až 3/4

Stredná fáza butonizácie alebo
stonky 0,66 až 0,9 m, alebo <40
% NDF

Lucernová siláž

Očkovacia látka
značky Pioneer®

Zrno:
Mliečna a vosková zrelosť

Vlhké kukuričné zrno**

% vlhkosť celého zrna

Celá nespracovaná kukurica

Zrno vo fáze čiernej čiary

11B91*

-

-

24-28

Rozdrvené kukurične zrno

Zrno vo fáze čiernej čiary

11B91*

24-32

24-32

24-28

Zošrotovaná zmes

Zrno vo fáze čiernej čiary

11B91*

26-34

26-34

24-28

Legenda:
# Produkty FIBER TECHNOLOGY pre lepšiu fermentáciu, životnosť a stráviteľnosť vlákniny
* Obsahuje kmene L. buchneri pre dlhšiu aeróbnu stabilitu a životnosť siláže
** Predstavuje vlhkosť zrna (nie celého šúľku)
- Neaplikovateľné
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genetikou obsahujúcou agronomické a technologické charakteristiky,
ktoré zabezpečujú rastline v závere dozrievania lepší zdravotný stav.

odloží zber, aby si mohla rastlina ukladať ďalší škrob. Pre rastlinu
kukurice je bežná rýchlosť schnutia 0,5 až 1,0 percentuálnych
bodov vlhkosti denne, v závislosti od podmienok schnutia. Pre
kukuričnú siláž je taktiež bežná rýchlosť ukladania škrobu 0,5 až
1,0 percentuálnych bodov denne, kým zrno dosiahne fyziologickú zrelosť vo fáze čiernej vrstvy.

Moderná genetika kukurice s výrazne vylepšeným zdravotným
stavom rastliny v závere dozrievania umožňuje v spojení s technológiami ako sú listové fungicídy pestovať rastliny, ktoré si zachovávajú stráviteľnosť vlákniny oveľa dlhšie počas vegetatívnej
sezóny.

Ukladanie škrobu výrazne prispieva k znižovaniu vlhkosti celej
rastliny a zvyšuje energetickú hustotu siláže. Výrobcovia, ktorí
nemajú možnosť spracovať (valcovať) zrná v rezačke, budú možno musieť kosiť pri skoršej zrelosti zrna a/alebo skrátiť dĺžku rezanky s cieľom zväčšiť spracované množstvo zrna v hlave rezačky.

Zdravie rastliny v závere dozrievania je výhodou aj v prípade, pokiaľ ide o sezóny s nedostatkom/meškajúcimi tepelnými jednotkami. Stráviteľnosť vlákniny sa udrží dlhšie na jeseň, aj keď sa

VYŠŠÍ OBSAH SUŠINY PRI ZBERE ZVYŠUJE OBSAH ŠKROBU S MINIMÁLNYM DOPADOM
NA ZNIŽOVANIE STRÁVITEĽNOSTI VLÁKNINY V HYBRIDOCH S VÝBORNÝM ZDRAVOTNÝM
STAVOM RASTLINY V ZÁVERE DOZRIEVANIA
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Preliačenie

Skoré
preliačenie

Stredné
preliačenie

Neskoré
preliačenie

Typické zberové zrelosti silážnej kukurice

ZMRZNUTÁ KUKURICA
Rastliny kukurice, ktoré pred zberom zamrzli, stratia časť nutričnej hodnoty najmä kvôli zastavenému ukladaniu škrobu. Stratu
hodnoty živín kvôli strate listov alebo neželanému mikrobiálnemu/fungálnemu rastu je možné minimalizovať, ak je kukurica
pozbieraná čo najskôr po mraze. Ak sa mrazom zníži množstvo
vlhkosti v plodine pod ideálne úrovne, môže byť ťažšie naskladniť kukuričnú siláž počas zberu a straty pri skladovaní môžu narásť ešte viac. V tejto situácii je potrebné zvážiť rezanie na kratšiu
dĺžku a pridanie vody.
Očkovanie je dôležite pri akejkoľvek siláži, najmä v prípade zamrznutých rastlín kukurice, v ktorých bude výrazne nižšia prirodzená populácia fermentačných baktérií (epifytov).

SUCHOM STRESOVANÁ KUKURICA
Kukurica spotrebuje v priemere počas vegetatívnej sezóny 151
až 171 cm vlahy na jednotku hektára. Straty na úrode sú dané
načasovaním a trvaním stresu spôsobeného suchom. Čas, kedy
sa objavia na klase prvé blizny, je najkritickejším, pričom rastliny sa nesmú vystaviť stresu spôsobenému suchom. Najmenej
kritickým časom z hľadiska stresu zo sucha je skoré vegetatívne obdobie. Opakovaný stres spôsobený zmenou vlhkosti počas
fázy rastu blizien a metlín môže mať za následok až 50-percentné
straty na výnosoch zrna. Výnos kukuričnej siláže môže byť 50 až
90 % normálu, vzhľadom na menšiu výšku rastliny a straty pri
vývoji zrna. Ak má kukurica málo zŕn alebo nemá žiadne zrná,
platí všeobecné pravidlo, že na 30 cm výšky rastliny pripadá jedna tona úrody s vlhkosťou 70 %.

Výhodou pestovania kukurice na siláž je, že na silážovanie je
potreba vody menšia ako pri pestovaní kukurice na zrno. Zber
kukurice na siláž nastáva spravidla 10 až 15 dní pred vznikom
čiernej škvrny alebo dosiahnutím fyziologickej zrelosti, čím sa
zníži množstvo vody potrebnej na dozretie úrody. Podľa typu
pôdy a dostupnej vlahy môže zber zavlažovanej kukurice na siláž
znížiť počet potrebných zavlažovaní o jedno až dve v porovnaní
so zberom kukurice na zrno.
Zelené steblá bez šúľkov budú typicky oveľa vlhšie ako sa javia
byť na poli, pričom obsahujú až 75 až 90 % vlhkosti, pretože
nemajú zrná, ktoré by odoberali vlhkosť obsiahnutú v steblách.
Odporúča sa odobrať vzorky rastlín a realizovať testy za zistenie
obsahu sušiny v laboratóriu, mikrovlnnou metódou alebo
skúšobným nástrojom na meranie vlhkosti Koster® Moisture
Tester. Je tendenciou zbierať suchom postihnutú kukuricu príliš
skoro, kedy je príliš vlhká, čo spôsobuje nadmerný odtok a
stratu výživných cukrov. Zrelosť hybridu, tolerancia voči suchu a
zdravotný stav rastlín v závere sezóny môžu mať významný vplyv
na načasovanie zberu. Ak pretrvávajú suché a teplé podmienky,
zber silážnej kukurice môže nastať skôr ako za normálnych
podmienok. Pre každé jednotlivé pole bude potrebné individuálne
posúdenie vhodnosti na zber. K skoršej žatve je možné napríklad
pristúpiť vzhľadom na mieru napadnutia roztočmi, ktorých
aktivita je väčšia za suchých a teplých podmienok Ak má kukurica
nejaké zrná, všeobecným ukazovateľom na určenie správneho
času žatvy môže byť mliečna línia na zrne, avšak vzhľadom na
jej premenlivosť v suchom postihnutej kukurice je najlepším
prístupom odber a rozbor vzoriek z celej rastliny.
Sucho môže spôsobiť rast neplodných plodín bez šúľkov a obsahu škrobu, rôzny obsah škrobu (v zrne) v závislosti od stresu pri
opelení a následnom vyrastaní šúľkov. Energia sa nebude ukladať
v zrne, ale skôr vo forme cukru a vlákniny v stonkách a listoch.
Štúdie realizované Štátnou univerzitou v štáte Michigan naznačujú, že vážne postihnutá kukurica (nízke rastliny prakticky bez
klasov) mala stále kŕmnu hodnotu na úrovni približne 70 %
normálnej kukuričnej siláže vďaka vysoko stráviteľnej vláknine
a obsahu cukru. Vzhľadom na možnú variabilitu je dôležité analyzovať suchom postihnutú kukuricu s cieľom zistiť obsah sušiny,
NDF (neutrál-detergentná vláknina), stráviteľnosť NDF, obsah
cukru, škrobu a dusičnanov (pozrite si časť SKRMOVANIE).
Zvážiť separované skladovanie s oddelením polí, ktoré môžu mať
relatívne vyššiu kŕmnu hodnotu.
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SPRACOVANIE ZRNA
Spracovanie zrna kukuričnej siláže je už dlho populárne v Európe a koncom 90. rokov 20. storočia bolo prevzaté aj v Severnej Amerike po uvedení európskych výrobcov rezačiek so
zariadením na spracovanie zrna (integrovaný mlátiaci bubon)
ako štandardným vybavením. Väčšie množstvo pridávanej kukuričnej siláže do výživy spojené s vyšším obsahom sušiny v
siláži na zachytenie väčšieho množstva škrobu vyvolali potrebu zamerať sa na agresívnejšie poškodenie (narušenie) zrna.
Veľa sa diskutovalo o tom, aká je akceptovateľná miera spracovania zrna. Komplikácie predstavuje neexistencia laboratórnych metód na kvantifikáciu rozsahu narušenia zrna a
akceptovaných štandardov spracovania. Zmena nastala po
komercializácii štandardných laboratórnych skúšok (skóre Ro-Tap
pre spracovanie siláže) vyvinutých
v spoločnosti Pioneer v spolupráci
s Americkým výskumným centrom
pre výskum krmovín pre dojnice
(U.S. Dairy Forage Research Center) a Laboratóriami mliekarenskej výroby Dairyland (Arcadia,
Wisconsin). Laboratórny metodologický protokol bol sprístupnený
na všeobecné použitie a v súčasnosti je k dispozícii ako rutinná
Nádoba na monitorovanie spracovania siláže od
analýza v mnohých laboratóriách
spoločnosti Pioneer
skúmajúcich krmoviny. Aj keď je
dôležité merať narušenie zrna po
zbere pomocou štandardizovaných laboratórnych meraní,
rovnako je dôležité využiť terénnu metódu na realizáciu úprav
spracovania počas zberu plodiny. Spoločnosť DuPont Pioneer
vyvinula jednoduchý terénny test s použitím nádoby s objemom 32 uncí (cca 0,91 l; na obrázku) Výrobcom sa odporúča
odobrať vzorky z niekoľkých dávok každú hodinu tak, že naplnia nádobu silážnou hmotou, rozložia vzorku na plochu a
vyberú všetky celé a polovičné zrná. Ak množstvo presiahne
2 až 3 zrná, je dôležité prebrať s operátorom rezačky spôsob
zlepšenia spracovania zrna. Ak sa tomu nebude venovať pozornosť, výsledkom bude energetická strata, nakoľko nespracované zrná sa nezúčastňujú na trávení v bachore a črevách.
Existuje niekoľko faktorov, ktoré môžu operátori rezačiek
skontrolovať na zlepšenie spracovania: dĺžka rezanky (pri
väčšej dĺžke je zvyčajne ťažie narušiť zrno), opotrebovanie a
konštrukcia valcového drviča (životnosť 400 až 1000 hodí v
závislosti od rozomieľania), medzera vo valcovom drviči (1-3
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mm v závislosti od dĺžky rezanky a zrelosti zrna), agresivita
valcov a rozdiel vo valcových mlynoch (obvykle 20-40%).

VYSOKÁ KOSBA
Zber silážnej kukurice s vyšším rezom je využívaný niektorými výrobcami na zvýšenie obsahu škrobu a na zlepšenie stráviteľnosti neutrál-detergentnej vlákniny (NDFD). Z výskumu
vyplýva, že výška rezu zvýšená asi o 30 cm môže zvýšiť obsah
škrobu o 2-3 % a zvýšiť stráviteľnosť NDF o 2-4 %, v závislosti od špecifického hybridu a pestovateľskej sezóny. Vplyv
na výnosy závisí do určitej miery od výnosového potenciálu
hybridu, no spravidla je možné predpokladať pokles výnosov
zo stebla (na základe 35 % sušiny) asi o 336 kg/ha na každých
2,5 cm zvýšenia výšky rezu.

ODHAD VÝNOSOV KUKURICE
Tento postup vyplýva z informácií použitých pri príprave
posuvného meradla „kalkulačky na výpočet výnosov“
publikovaných Štátnou univerzitou v Illinois:

1. Spočítajte počet šúľkov na ploche 1/1000
ha (t.j. 10 m2).
ŠÍRKA MEDZIRIADKU (m)

DĹŽKA ROVNAJÚCA SA
1/1000 ha (10 m2)

0,37 m

26,3 m

0,50 m

20,0 m

0,56 m

17,8 m

0,75 m

13,3 m

0,90 m

11,1m

0,96 m

10,4 m

2. Vyberte 3 reprezentatívne šúľky a spočítajte rady zŕn a
počet zŕn v jednom rade. Nepočítate zrná pri konci, ktoré
majú menšiu ako polovičnú veľkosť.
3. Odhadnite výnos pre KAŽDÝ z troch šúľkov takto: (počet
šúľkov na ploche 10 m2) x (počet radov zŕn) x (počet zŕn v
jednom rade) x 0,00028 = t/ha.
4. Spriemerujte odhady výnosov z troch 3 šúľkov. Opakujte
kroky 1-4 na niekoľkých miestach a spriemerujte výsledky
na získanie odhadovaného výnosu zrna pre celé pole.

V niektorých oblastiach je bežnou praxou kosba vo výške len 5 až
7,5 cm, kým v iných regiónoch je výška rezu vyššia, aby za zamedzilo riziku poškodenia zariadenia po náraze na kamene. Potenciálny
kvalitatívny zisk je pri vyššej výške rezu nižší, ak je vysoká už normálna výška rezu (viac ako 20 až 25 cm). Z ekonomického hľadiska nemá význam znižovať výnosy siláže vysokým rezom v prípade
hybridov Brown MidRib (BMR) pretože steblá BMR majú veľmi
vysokú stráviteľnosť vlákniny. Nie všetky hybridy sa budú správať
rovnako pri vysokej kosbe, nakoľko zjavne dochádza k významnej
interakcii medzi hybridmi a prostredím. Z toho vyplýva, že hybridy budú reagovať na veľkú výšku rezu rozlične v závislosti od podmienok, v ktorých sú pestované. Jedným z prístupov na zistenie
potenciálneho vplyvu je ručný zber 5-10 reprezentatívnych rastlín

pri normálnej výške rezu a pri veľkej výške rezu asi týždeň alebo
dva pred zberom. Vzorky je následne možné poslať do laboratória,
analyzovať u nich mieru stráviteľnosti neutrál-detergentnej vlákniny a zistiť, či vysoký rez má význam z hľadiska straty na výnosoch.
Vysoko zožatá kukurica môže byť praktickým spôsobom na zvýšenie hodnoty NDFD kukuričnej siláže, najmä ak má už skladované
seno alebo senáž nízku mieru stráviteľnosti vlákniny. Môže slúžiť aj
pestovateľom, ktorí majú viac kukurice, ako potrebujú na siláž (pri
normálnej výške rezu), ale nemajú žiadnu hospodárnu možnosť na
zber plodiny na zrno. Vďaka zvýšenej výške rezu sa bude môcť plodina zmestiť do obmedzených skladovacích priestorov a poskytne
odborníkom vyššiu kvalitu kukuričnej siláže.

VLHKÉ KUKURIČNÉ ZRNO
Termín „vlhké kukuričné zrno“ (kukurica s vysokým obsahom
vlhkosti) je technicky možné použiť na označenie akejkoľvek kukurice s vyššou ako klasickou kombinovanou úrovňou vlhkosti,
ktorá sa nechá kvasiť v skladovom objekte. Môže mať vlhkosť už
od 22-24 % odporúčanú pre uzavreté vežové silá až po 36-38 %
v zrne pre siláž z posekanej kukurice uskladnenej v silážnych
jamách. Kukurica s vysokým obsahom vlhkosti môže byť kosená pomocou kombajnu (vlhká moržovaná kukurica), pomocou
zberača na kukuricu alebo kombajnu s ponechaním časti vretien

(vlhká šúľková kukurica alebo rezanka) alebo ako zošrotovaná
zmes zŕn, vretien a listeňov (šúľky a šúpolie zožaté so žacím strojom s osadenou zberovou hlavou na kukuricu). O siláž z posekanej kukurice je zvýšený záujem kvôli úspore nákladov pri porovnaní so zberom pomocou kombajnu a následným spracovaním
zrna (napr. šrotovanie) v skladovom objekte. Nedávne štúdie
taktiež potvrdili, že ak je kukurica zožatá pri správnej vlhkosti
zrna, siláž z posekanej celej kukurice môže mať extrémne vysokú
kŕmnu hodnotu pri správnom spracovaní a uskladnení.

MEDZI VÝHODY VLHKEJ KUKURICE PATRIA:

NEVÝHODY VLHKEJ KUKURICE SÚ:

1. Skorší zber, ktorý je vhodne zaradený medzi kukuričnú
siláž a suché zrno.
2. Zvýšené výnosy o 9 až 12 % na aker, ak je zozberaný aj
šúľok.
3. Potenciálne úspory pri porovnaní so zberom suchej
kukurice a jej spracovaním v skladovom objekte.
4. Vysoká ruminálna dostupnosť škrobu pri porovnaní so
suchou kukuricou.
5. Dodatočný zdroj stráviteľnej vlákniny, ak sa šúľky a
šúpolie zbierajú v správnom čase.

1. Straty pri fermentácii a skrmovaní.
2. Potenciál, že kukurica nadmerne uschne, čím sa zníži
stráviteľnosť a chutnosť.
3. Vyššie udržiavacie náklady na držanie zásob.
4. Väčšia nekonzistentnosť ako v prípade suchého zrna
kvôli problematickej stráviteľnosti škrobu po určitom
čase skladovania. Ak sa kukurica nadmerne usuší (napr.
vlhkosť zrna <25%), začínajú sa hromadiť problémy
súvisiace s nižšou mierou stráviteľnosti drvenice alebo
zošrotovanej zmesi zŕn, vretien a listeňov, problémy s
fermentáciou a potenciálna nestabilita v kŕmnom válove.
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Na získanie maximálneho množstva škrobu na plochu sa so
zberom vlhkej kukurice nesmie začať, kým zrno nedosiahne
fázu čiernej vrstvy a fyziologickú zrelosť. Väčšina hybridov
bude mať vo fáze čiernej vrstvy vlhkosť 34-36% Pri odporúčaní
zberu kukurice ako rezanky či zošrotovanej zmesi zŕn, vretien
a listeňov sa uprednostňuje vychádzať z vlhkosti zrna, nakoľko
mnohí pestovatelia vlastnia prístroj na testovanie vlhkosti zrna
a konečný produkt môže mať premenlivý obsah vretien alebo
listeňov, čo má vplyv na obsah vlhkosti. Šúľok obsahuje viac
vlhkosti ako zrno, pričom tradične zaužívaným pravidlom je,
že konečný mix rezanky alebo zošrotovanej zmesi zŕn vretien a
listeňov bude asi o 3 až 4 percentuálne jednotky vlhší ako zrno
(kde 10 % predstavuje vreteno pri modernej genetike).
Cieľové hodnoty vlhkosti zrna 28 % a viac majú spravidla za
výsledok produkt s najlepšou fermentáciou plodiny a stráviteľnosťou škrobu. Odborníci na výživu budú musieť brať do úvahy,
že stráviteľnosť škrobu v bachore sa v prípade vlhšej kukurice
časom bude zvyšovať pri fermentačnom skladovaní o dve percentuálne jednotiek za mesiac. Toto je dôležité zvážiť najmä pri
prechode hovädzieho dobytka zo suchšej vlhkej kukurice na
produkt s vyššou vlhkosťou zrna.

HODNOTA VRETENA A ŠÚPOLIA
Energetické hodnoty drvenice a zošrotovanej zmesi zrna, vretien a listeňov sa môžu v rôznych prevádzkach líšiť kvôli rozdielnemu množstvu vretien a listeňov v krmive. Vlhšie, zelenšie
hybridy sa zvyčajne nekosia tak načisto a majú tendenciu k vyššiemu obsahu listeňov, ktoré môžu zriediť krmivo a znížiť jeho
energetický obsah.
Spoločnosť Pioneer realizovala poľný výskum výnosnosti siláže
z klasov s cieľom posúdiť výnosnosť a obsah živín štyroch hybridov zožatých v štyroch rôznych štádiách zrelosti. Preukázalo
sa, že stráviteľnosť vretien klesla v priebehu štvortýždenného
obdobia zberu takmer o 20 %. Šúpoliu a stopke tiež klesala hodnota so stúpajúcou zrelosťou klasu, no zostala relatívne vysoká
počas všetkých období zberu. Udržanie stráviteľnosti vretien je
ďalším z dôvodov, prečo by sa mal zber mladých klasov alebo
posekanej kukurice zamerať na úrovne vlhkosti zrna prevyšujúce 28 percent.
Siláž z klasov nie je na prvý pohľad obzvlášť atraktívnym produktom, vzhľadom na prítomnosť „vláknitého“ šúpolia (listeňov). Určite je ťažšie nasekať šúpolie v silážnej hmote z klasov
čo najjemnejšie v kukuričnej siláži najmä kvôli tomu, že do rezacieho stroja vstupujú len šúľky. Medzi jednotlivými šúľkami
sú medzery, pričom šúľky nepriliehajú tesne ku orezávacej ro-
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hoži alebo rezacej lište. Taktiež neexistuje žiadny spôsob, ako
regulovať smer, ktorým šúľok vchádza do rezacej hlavy. Dosiahnutie správnej dĺžky rezanky je ľahšie so silážou vďaka hustejšej orezávacej rohoži, pričom takmer všetky šúľky vstupujú do
podávacích valcov tak, že steblo je kolmo na rezaciu lištu.
Existuje niekoľko spôsobov, akým je možné modifikovať rezačku na prípravu krmoviny tak, aby sa zmenšila veľkosť častíc
šúpolia: 1) nastavenie čo najkratšej dĺžky rezu a spomalenie podávacích valcov, 2) použitie iných spodkov valcov s oceľovými
plechmi navarenými kolmo na nože (v závislosti od výrobcu),
čo pomáha pri sekaní krmoviny prechádzajúcej cez rezačku,
alebo 3) pridanie ďalšieho sita na opätovné posekanie za rezný
valec pred vstupom do ďalšieho kroku spracovania, týmto sa
však spomalí pojazdová rýchlosť plodiny.

NARUŠENIE ZRNA
Odborníci na výživu sa naučili dbať viac na veľkosť častíc zrna
v suchej rozdrvenej alebo vlhkej moržovanej kukurici. Typická
cieľová veľkosť častíc je 800 až 1200 mikrónov s malou štandardnou odchýlkou na zabránenie vzniku nadmerne jemných alebo
veľkých častíc. Rovnako je dôležité sledovať veľkosť častíc zrna v
drvenici/zošrotovanej zmesi zŕn, vretien a listeňov. Spoločnosť
Pioneer vyvinula metódu na analýzu rezanky a zošrotovanej
zmesi zŕn, vretien a listeňov, ktorá je k dispozícii v niekoľkých
komerčných laboratóriách na elimináciu nejasného vplyvu vretien/listeňov na konečnú hodnotu veľkosti častíc zrna.
Na maximalizáciu miery posekania/narušenia zrna pri nasekaní kukurice sa odporúča nastaviť čo najkratšiu dĺžku rezanky,
pričom rezačka musí mať valce s pomerne jemnými zubami
(napr. 2 až 7 zubov na palec (2,54 cm)), nastavenú medzeru 1-2
mm a rozdiel 30 až 40 percent (vyšší ako pri kukuričnej siláži).

LUCERNA
RELATÍVNA KŔMNA HODNOTA A
RELATÍVNA KVALITA KRMOVINY
Relatívna kŕmna hodnota (RFV) bola vyvinutá pred vyše 30 rokmi
ako marketingový nástroj, ktorý má pomôcť štandardizovať nákup a predaj sena. Je založená na spontánnom príjme stráviteľnej
sušiny krmiva zvieratami, pričom hodnota 100 sa rovná kŕmnej
hodnote sena z plne rozkvitnutej lucerny.

for Alfalfa Quality - prediktívne rovnice pre kvalitu lucerny)
a potom plánujú ďalšie žatvy na základe intervalov medzi kosením v dňoch (napr. 26-30 dní podľa požadovanej kvality).

Relatívna kvalita krmoviny (RFQ) bola vypracovaná s cieľom
zahrnúť rozdiely v stráviteľnosti vlákniny. Výpočet hodnoty
RFQ vyžaduje laboratórnu analýzu stráviteľnosti neutrál-detergentnej vlákniny (NDFD). Hodnota NDFD má sklon byť
vyššia u lucerny pestovanej v prostrediach s nižšími teplotami
(najmä nočnými). Prvé kosenie má zvyčajne najvyššiu stráviteľnosť neutrál-detergentnej vlákniny v porovnaní s ďalšími
zbermi s vyššími tepelnými jednotkami.
Tieto dva systémy dokážu celkom presne určiť hodnoty pre
prvé kosenie, no majú sklon sa líšiť pre následné zbery. Mnohí
výrobcovia merajú hodnotu relatívnej kŕmnej hodnoty pri prvom kosení pomocou paličky PEAQ Stick (Predictive Equations

49

Výskum v University of Wisconsin ukazuje, že rovnice PEAQ
sa môžu použiť aj na odhad hodnoty relatívnej kvality krmoviny (RFQ), ktorá má sklon byť rovnako vysoká (alebo vyššia)
ako sú odhady relatívnej kŕmnej hodnoty. Straty listov pri kosení a poškodenie teplom počas skladovania budú mať väčší
vplyv na relatívnu kvalitu krmoviny ako na relatívnu kŕmnu
hodnotu.

ZBEROVÁ ZRELOSŤ
Zrelosť rastliny pri zbere je najvýznamnejším faktorom ovplyvňujúcim výnosy a nutričnú kvalitu lucerny. Nanešťastie, vzťah
medzi uvedenými platí naopak. Ak sa rastlina nechá dozrieť do

Relatívna kŕmna hodnota (RFV)
RFV = %DDM x %DMI
1,29
% DDM = 88,9 - (0,779 x %ADF)
% DMI = 120 / %NDF

Relatívna kvalita krmoviny (RFQ)
RFQ = DMI, (% telesnej hmotnosti) x TDN, (% sušiny)
1,23
Pre lucernu, ďatelinu a ďatelinovo-trávne zmesi
DMI = 120/NDF + (NDFD - 45) x 0,374
/1350 x 100
TDN = (NFC x 0,98) + (CP x 0,93)
(FA x 0,97 x 2,25) + (NDFn x
(NDFD/100) - 7

štádia kvitnutia, zvýši sa výnos, no zníži sa kvalita z hľadiska pomeru listov k steblu (ovplyvňuje obsah bielkovín) a znižuje sa
stráviteľnosť rastlinnej neutrálno-detergentnej vlákniny.
Z praktických štúdií vyplýva, že priemerný denný nárast vo výnosoch lucerny zo všetkých zberov s výnimkou neskorojesenného je priemerne cca 111 kg na hektár. Zmena vo výnosoch za deň
okolo času žatvy sa však značne mení od 0 do 222 kg/ha za deň.
Výnosy sú menšie v chladnom, oblačnom počasí a v prítomnosti hmyzu, chorôb a za sucha. Pri adekvátnej vlhkosti, výdatnom
slnečnom žiarení a teplotách 34 až 29 °C sú výnosy vyššie. Z údajov zo štúdií vyplýva, že tri zbery pri 10% rozkvete majú asi o 15
až 20% vyššie výnosy ako štyri zbery v štádiu butorizácie.
Z výskumu na University of Wisconsin vyplýva, že obsah vlákniny a stráviteľnosť prvého zberu sa mení rýchlejšie ako pri následných zberoch. Prvé kosenie zníži relatívnu kŕmnu hodnotu asi o
päť bodov denne, druhé kosenie zníži túto hodnotu o dva až tri
body denne a tretie a štvrté kosenie ju znížia o jeden až dva body
denne. Vyzerá to tak, že neskorojesenný rast spôsobuje malú
zmenu kvality krmoviny v období od polovice až konca septembra po začiatok októbra. Relatívna kvalita krmoviny (RFQ) sa pri
prvom kosení zmení asi rovnako ako RFV a následne bude klesať
asi o štyri body za deň pri 2., 3. a 4. kosení. Vplyvy ako sú sucho
alebo cikádky dramaticky znížia výnosy, no zvýšia kvalitu krmiva
vďaka vyššiemu pomeru listov k steblám.

Denná zmena výnosu a kvality lucerny
počas sezóny rastu

Výnosy z
kosenia

Hmotnosť za
deň v kg

Relatívna
kŕmna hodnota za deň

Relatívna
kvalita
krmoviny za
deň

Denná zmena
LEGENDA KU SKRATKÁM:
DDM
DMI
ADF
CP
FA
NDF
NDFCP
NDFn
NDFD
NFC
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=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

stráviteľnosť sušiny
príjem sušiny
Acid-detergentná vláknina (% sušiny)
hrubá bielkovina (% sušiny)
mastné kyseliny (% sušiny) = éterický extrakt
neutrál-detergentná vláknina (% sušiny)
neutrál-detergentná vláknina - hrubá bielkovina
NDF bez dusíka = NDF - NDFCP, alebo odhad NDF x 0,93
48-hodinová stráviteľnosť NDF in vitro (% NDF)
bezvlákninové sacharidy (% sušiny) = 100 - (NDFn + CP
+ EE + popol)

1

45

-5

-5

2

45

-2 až -3

-5

3

45

-2

-4

4

45

-1

-4

Výber zrelosti pri zbere závisí od triedy zvierat, ktorým má byť
plodina podávaná ako krmivo, od toho, či je potrebná kvalita
alebo kvantita a od agronomických faktorov porastu lucerny
ako sú potreba doplnenia sacharidových zásob v koreňoch
alebo skorší zber ako reakcia na napadnutie cikádkami.

Lucernové porasty sa môžu spravidla kosiť vo vyššom štádiu
zrelosti kvôli zachyteniu vyššieho výnosu pre ďalšie triedy zvierat. Harmonogramy zberu musia brať do úvahy stratu dvadsiatich bodov RFV/RFQ kvôli vädnutiu na poli a fermentácii.
Ak je požadovaná hodnota RFQ 180, žatva musí nastať, keď
majú rastliny hodnotu RFV/RFQ blížiacu sa k hodnote 200.

Je dôležité stanoviť si ciele zberu a dúfať v priaznivé počasie.
Mliekarenskí výrobcovia spravidla uprednostňujú pre laktajúce dojnice lucernu v rozmedzí RFV/RFQ od 160 do 180.

Úroveň vlhkosti, pri ktorej dochádza k vädnutiu rastliny je
predovšetkým otázkou skladového objektu a fermentácie, ktorá je prediskutovaná v časti SILÁŽOVANIE.

METÓDY SLEDOVANIA ZBEROVEJ ZRELOSTI

Príklad hodnôt relatívnej kŕmnej kvality a relatívnej kvalita krmoviny pre lucernu
VZORKA

ADF (% sušiny)

NDF (% sušiny)

NDFD (% NDF)

RFV

RFQ

1

34

43

48

135

148

2

34

43

58

135

174

Rovnaký
laboratórny
obsah vlákniny

Vysoká hodnota =
vyššia stráviteľnosť vlákniny

Rovnaká hodnota RFV

Jednoznačne lepšie

Listy majú menej NDF, vyššiu NDFD ako steblá, takže straty pri žatve majú väčší vplyv
na relatívnu kvalitu krmoviny ako na relatívnu kŕmnu hodnotu.

Predpokladané hodnoty kvality krmoviny pre lucernu pri dozrievaní
Hrubá bielkovina

Fáza zrelosti

Acid-detergentná
vláknina

Neutrodetergentná vláknina

Stráviteľná sušina

Relatívna kŕmna
hodnota

% sušiny
Vegetatívna

>22

<25

<34

>69

>188

Butonizácia

20-22

25-31

34-41

67

166

Skoré kvitnutie

18-19

32-36

42-46

62

131

Neskoré kvitnutie

16-17

37-40

47-50

60

115

Struk so semenami

<16

>41

>50

<58

<108

Zdroj: N.P. Martin and J.G. Linn. University of Minnesota.
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METÓDA SUMY EFEKTÍVNYCH TEPLÔT
RASTU (GDU)
Metóda GDU (suma efektívnych teplôt rastu) sa využíva najmä
pri prvom kosení a začína s identifikáciou vtedy, keď sa rastliny preberú z obdobia pokoja. Najbežnejším prístupom je
akumulovaný počet dní stupňa rastu Base 41 a počíta sa ako
[(Maximálna denná teplota + Minimálna denná teplota)/2] 41 °F (5 °C). Jednotky GDU sa počítajú až odvtedy, ako denné
teplotné maximum dosiahne 41 °F (5 °C) v priebehu piatich
po sebe idúcich dní. Pestovatelia by si mali stanoviť vlastné
cieľové hodnoty GDU pre ich jedinečné prostredia, avšak
spravidla sa hodnota 700 GDU rovná fáze pučania a 880 GDU
predstavuje približne prvé kvitnutie. Terénny výskum ukázal, že hladina neutrál-detergentnej vlákniny v plodine môže
stúpnuť až o 0,04 bodu pre každú naakumulovanú jednotku
GDU. Typická denná akumulácia je 10 až 40 GDU, čo predstavuje 0,4 až 1,6 bodov neutrál-detergentnej vlákniny za deň.
Ak trvá zber šesť dní, hodnota NDF plodiny môže narásť o
2,4 - 9,6 bodov. Na webovom sídle spoločnosti Pioneer (www.
pioneer.com) je funkcia, ktorá umožňuje pestovateľom sledovať lokálne hodnoty GDU použiteľné na predvídanie fáz rastu
kukurice alebo na plánovanie fáz zberu lucerny.

METÓDA „STRIHANIA NOŽNICAMI“
Niektoré pôdohospodárske služby v USA uzavreli partnerstvo s lokálnymi laboratóriami zameranými na kŕmne hmoty s cieľom posúdiť obsah vlákniny (a tiež NDFD) nezrelých
rastlín na pomoc pri plánovaní zberu. Odber vzoriek lucerny
začína pri výške od cca 35 cm. Laboratória na rýchle a ľahšie
zistenie a spracovanie údajov často využívajú blízkoinfračervenú spektroskopiu (NIRS) za využitia kalibrácií vyvinutých
špecificky pre nedozretú lucernu.
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PREDIKTÍVNA ROVNICA PRE
KVALITU LUCERNY (PEAQ)
Prediktívna rovnica pre kvalitu lucerny (PEAQ)
je praktický terénny nástroj určený najmä ako
pomôcka pri určovaní termínu prvého zberu
na základe sledovania výšky a zrelosti rastliny.
Výška rastliny je vynikajúcim ukazovateľom na
plánovanie zberu, pretože RFV a RFQ sa znižujú,
ako narastá výška rastliny. Z výskumu na Štátnej
univerzity v Severnej Dakote vyplýva, že relatívna
kŕmna hodnota RFV lucerny pri pestovaní od
výšky 50 až 100 cm sa znížila o 71 jednotiek počas
neskorej vegetatívnej fázy, o 61 jednotiek počas
fázy neskorého pučania a o 53 jednotiek počas
fázy neskorého kvitnutia. Vyhodnotenie pomocou
paličky PEAQ začína odberom štyroch až piatich
vzoriek s plochou 2 štvorcových stôp (0,186 m2),
ktoré sú reprezentatívne pre celé lucernové pole
okrem pováľaných alebo naklonených oblastí.
Určite fázu rastu (vegetatívna, pučanie alebo
kvitnutie) najzrelšieho stebla (nesmie to byť
najvyššie steblo). Nájdite jedno najvyššie steblo a
pridržte steblo pri paličke a sledujte odhadovanú
relatívnu kŕmnu hodnotu a hodnotu neutráldetergentnej vlákniny, ktorá je najbližšie ku
vrcholu stonky (nie ku koncu najvyššieho listu).
Táto metóda nefunguje veľmi dobre v prípade
zaburinených alebo zatrávnených porastov, ani
veľmi nízkych (menej ako 40 cm) alebo veľmi
vysokých (nad 1 m) porastov. PEAQ je jedinou
metódou plánovania, ktorá funguje relatívne dobre
v prípade všetkých zberov.

PREDĹŽENIE ZBERU S RÔZNYMI ODRODAMI
Obdobie zberu je možné predĺžiť prostredníctvom výberu
odrody, ktorá uľahčí žatvu veľkých výmer so silážnymi plodinami. Obrázok nižšie ukazuje, ako je možné využiť sejbu
odrôd vybraných pre vysokú kvalitu na doplnenie vysokovýnosných odrôd mierne neskorším vstupom do obdobia žatvy.

NAČASOVANIE ZBERU
Čas v rámci dňa na zber lucerny (ráno alebo poobede) je zaujímavou
témou, pri ktorej sa výskum prikláňa ku obidvom stranám. Hlavnou
myšlienkou je, že kosenie neskôr cez deň umožní rastline ukladať
väčšie množstvo cukrov, ktoré zlepšujú chutnosť a pomáhajú pri
fermentácii siláže. Mnohé pozitívne výskumy boli realizované na
lucerne pokosenej v západných štátoch USA.

Aj keď sa krmoviny pokosené ráno a večer líšia čo do ich prvotného
zloženia, nie je jasné, či tieto rozdiely pretrvajú po usušení a/alebo
fermentácii. Hoci sú rastliny pokosené, sú stále živé a bunková respirácia zníži obsah cukrov v noci a v čase nedostatku slnečného žiarenia. Z výskumu vo Wisconsine vyplýva, že 11 zo 14 vzoriek lucerny
má vyšší obsah cukrov ako lucerna pokosená poobede; no len jedna
zo 14 vzoriek mala vyšší obsah cukrov v uskladnenej kŕmnej hmote.
Štúdia Miner Institute nepreukázala žiadne štatistické rozdiely v obsahu cukrov, škrobu, NDF v rastline ani in vitro stráviteľnosti medzi kosením doobeda a poobede. Kým lucerna pokosená ráno mala
numericky vyšší obsah cukru a škrobu, tieto malé rozdiely sa buď
zmenšili alebo zmizli v dobe, keď krmovina dosiahla obsah sušiny
40 %. Lucerna pokosená ráno bola pripravená na silážny zber asi o
deväť hodín, kým lucerna zožatá neskoro poobede sa nedala zbierať

POUŽITIE MANAŽMENTU ODRÔD NA PREDĹŽENIE OBDOBIA ŽATVY
220
210

Všetky odrody majú sklon klesať na kvalite asi rovnakou rýchlosťou
(napr. sklon zelenej a červenej čiary)

Vyso
ko

kva

litná

200
Vyso
kov
ýn

RFQ

190

osn

180

odro

da

Rozdiel vzniká, keď odrody vstúpia do bloku
(optimálna RFQ pri zbere)

á od

roda

170
160
Začiatok kosenia
Výnosná odroda
28. deň

150

Začiatok kosenia
Kvalitná odroda
32. deň

140
4

8

12

16

20

24

28

32

36
Počet dní od predchádzajúceho kosenia

4-dňové obdobie na zber. Presný počet dní sa bude meniť podľa
odrody a podmienok rastu.
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po poobedie nasledujúceho dňa. Mnohí výskumníci sú presvedčení, že má väčší zmysel kosiť skoro ráno, aby sa lucerna
mohla čo najviac hodín sušiť na slnku, ako vystaviť plodinu
dlhému sušeniu a zvýšenému riziku spojenému s počasím.
Zdá sa, že lucerna má pri zbere za typických úrovní vlhkostí/
zrelostí adekvátny obsah cukrov podporujúcich fermentáciu.
Chutnosť sena je v celkových zmiešaných kŕmnych dávkach
menším problémom, nakoľko kravy nemajú na výber inú potravu.

NESKOROJESENNÝ ZBER V SEVERNÝCH
KLIMATICKÝCH PODMIENKACH
Zber neskorojesennej lucerny po ničivom mraze je schodným
prístupom ku zvýšeniu zásob krmoviny bez dopadu na prezimovanie plodiny alebo jej ďalšie jarné výnosy. University of Wisconsin navrhuje zaradiť obdobie bez zberu od 1. septembra po prvé
ničivé mrazy (teplota menej ako -5 °C). Rastline sa tak poskytne
primerané dlhá doba na ukladanie sacharidových zásob v koreňoch na prežitie zimy a uspokojenie rastových nárokov na nasledujúcu jar.
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Ďalší výskum odporúča v prípade obdobia nového rastu po
zbere dlhšieho ako 45 až 50 dní uskutočniť ďalší zber bez
zvýšeného agronomického rizika. Pri jesennom zbere je rozumné ponechať strnisko (15 cm) alebo aj niekoľko pásov na
zachytenie snehu kvôli lepšej izolácii, čo pomáha pri prežití
zimy. Veľmi odporúčané je zaočkovanie lucerny pokosenej
neskoro na jar špecifickými kmeňmi baktérií určenými pre lucernu, pretože väčšina fermentujúcich baktérií (epifytov) prirodzene sa vyskytujúcich na plodine neprežije ničivé mrazy.
Lucerna pestovaná na jeseň obsahuje aj viac cukrov pentózy
(5 atómov uhlíka) na rozdiel od cukrov hexózy (6 atómov uhlíka) produkovaných počas jarného a letného rastu. Pentózy
sú fermentované na kyselinu 1-mliečnu (3 atómy uhlíka) a kyselinu 1-octovú (2 atómy uhlíka). Produkcia kyseliny octovej
namiesto ďalšej kyseliny mliečnej má za následok vyššie konečné pH siláže z lucerny pokosenej neskoro na jeseň.
Kŕmna kvalita by mala byť pomerne vysoká, keďže rast nastal
v období klesajúceho slnečného žiarenia a chladnejších nocí,
hoci účinná hodnota vlákniny bude u tejto plodiny pravdepodobne veľmi nízka.

VÝŠKA KOSENIA
Znížením žacej lišty sa zvyčajne zvýšia výnosy lucerny. Z výskumu vyplýva, že lucernu je možné kosiť už od výšky cca 4 cm,
pričom každých 2,5 centimetra nad touto úrovňou predstavuje
redukciu ročných výnosov cca 1,1 metrickej tony na hektár).
Zvýšené výnosy je však potrebné vyvážiť vzhľadom na tendenciu diskových žacích strojov podtlakom nasávať medzi plodinu
pôdu (popoloviny). To spôsobuje horšiu stráviteľnosť a potenciálne zvýšený výskyt pôdnych baktérií a spór, ktoré majú negatívny dopad na fermentáciu. Pre väčšinu výrobcov je vhodným
kompromisom kosiť čisté porasty lucerny vo výške 4 až 7,5 cm.
Aby sa zabránilo skráteniu životnosti porastu, túto výšku je nutné zvýšiť na 7,5 až 10 cm, ak porast obsahuje stoklas, timotejku
a reznačku.

BIOLÓGIA VÄDNUTIA/SCHNUTIA LUCERNY
Hlavnými faktormi urýchľujúcimi vädnutie lucerny sú vystavenie pokosenej lucerny slnečnému žiareniu, teplota pokosu,
teplota vzduchu, strata vyparovaním, vlhkosť plodiny a rýchlosť vetra. Faktory spomaľujúce schnutie sú relatívna vlhkosť,
hustota zhrabania a vlhkosť pôdy.
Pri snahe o zmiernenie rizika spojeného s počasím pri žatve
mnohí pestovatelia úspešne kosia lucernu (niekedy s demontovaným kondicionérom) do širokých pokosov na rýchlejšie

vysušenie, potom nasleduje zhrnutie a posekanie do 24 hodín.
Tým sa nielenže znižuje riziko spojené s počasím, taktiež sa
zachováva kvalita zadržaním väčšieho množstva cukrov a bielkoviny (v bielkovinovej/peptidovej forme a nie rozloženej na
dusík v amoniaku).
Na obrázku nižšie sú podrobne znázornené fázy vädnutia a
schnutia lucerny. Výskum detašovaného pracoviska Cornell
University ukázal, že úprava so širokým zhrabávaním mala len
obmedzený prínos, pretože dochádzalo k ovplyvneniu straty
vlhkosti z prieduchov listov.
Výskumníci z Wisconsin citujú výskum, podľa ktorého je úprava
pokosenej plodiny a široké zhŕňanie produkovalo najkratší čas
pre prijateľnú zberovú vlhkosť a že neupravené riadky museli byť
aspoň dva krát také široké ako upravené riadky, aby mali výhodu
z hľadiska usušenia. Časť uvedenej diskusie o úprave pomocou
kondicionérov sa sústreďuje okolo odporúčanej vlhkosti pri zbere na siláž. Producenti majú v súčasnosti za cieľ oveľa suchšiu
lucernovú siláž ako je vlhkosť 65 až 70 %, ktorá bola kedysi normou. Zdá sa, že ak výrobcovia využívajú techniku širokého zhrabávania, úprava nie je až tak potrebná na to, aby sa znížila vlhkosť
na 65%. Ak však obmedzenia zariadenia bránia žatiu naširoko,
stále sa odporúča úprava plodiny, najmä v prípade zámeru silážovať lucernu pri nízkom rozsahu 60 % vlhkosti.

BIOLÓGIA VÄDNUTIA A SCHNUTIA LUCERNY

Vlhkosť

80%

Axiálny pohyb vlhkosti cez steblo k listom a von cez prieduchy zodpovedá za
väčšinu strát vlhkosti, ktorá má byť súčasťou vlhkosti silážovania (70%)
Úprava plodiny kondicionérom môže zastaviť túto úvodnú fázu.

Začiatočná
fáza

Účinnosť prvých dvoch fáz je významne ovplyvnená hustotou a šírkou pokosového riadku.

Prechodná
fáza

Súčasťou takéhoto pomalšieho schnutia je radiálny pohyb vlhkosti zo
stredu stebla smerom k vonkajšiemu okraju. V tomto bode rozhodujúcim
spôsobom pomáha pri sušení plodiny úprava kondicionérom.

Konečná
fáza

20%

Čas

Konečná fáza sušenia je ovplyvnená
osmotickými a bunkovými silami, na čo
majú vplyv hlavne podmienky prostredia
pre sušenie a úrovne vlhkosti pôdy.

Zdroj: Upravené podľa Kilcer, 2006
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PROCES FERMENTÁCIE
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SILÁŽOVA N I E
S K R M O VA N I E

Fermentáciu (kvasenie) je možné zjednodušene rozdeliť do
troch fáz. Silážne hmoty sú vystavené aeróbnym podmienkam (s prítomnosťou kyslíka) počas zberu a naskladňovania, po ktorých rýchlo prichádzajú anaeróbne podmienky
(bez prítomnosti kyslíka) vyvolávajúce rast baktérií kyseliny
mliečnej a pokles hodnoty PH, pričom napokon opäť nastávajú aeróbne podmienky počas skrmovania.
Strata sušiny (úbytok) začína respiráciou rastlinných buniek
a aeróbnou mikroflórou za využitia zdrojov sacharidov
(najmä cukrov), pričom sa vytvára voda, teplo a oxid
uhličitý (CO2). Práve tento uhlík, ktorý uniká do atmosféry,
spôsobuje straty kvôli úbytku sušiny. Na tieto aeróbne
straty na poli má vplyv čas vädnutia a rýchlosť zberu. Tieto
procesy budú pokračovať do úplného vyčerpania kyslíka
v silážnej hmote. Vlhkosť plodiny a zhutnenie zohrávajú
úlohu pri obmedzovaní dĺžky tejto aeróbnej fázy v silážnej
jame znižovaním poréznosti siláže.
Následná anaeróbna fáza vytvára prostredie vhodné pre dominanciu homofermentatívnych a heterofermentatívnych
baktérií kyseliny mliečnej (LAB). V tejto fáze by nedochádzalo ku žiadnemu úbytku sušiny, keby boli aktívne len baktérie
kyseliny mliečnej. Na čerstvých plodinách sa však prirodzene vyskytuje menej ako 0,5 % epifytických organizmov
a len malá časť z nich je homofermentatívna. Pri uvedení
straty z homofermentatívnych baktérií kyseliny mliečnej
do perspektívy dochádza ku 24 % strate sušiny spôsobenej
homofermentatívnou fermentáciou glukózy. Tieto straty pri
anaeróbnej fermentácii je možné zmenšiť minimálne o 25 %
s použitím homofermentatívnych kmeňov nachádzajúci sa
v značkových silážnych očkovacích látkach.
Opätovné vystavenie silážnej hmoty aeróbnym podmienkam je možné rozdeliť na dve oblasti: odkrytie vrchnej časti
a bokov, pričom vo väčšine sil. jám alebo stohov je exponovaných od 20 % silážnej hmoty vo vrchnej vrstve s hrúbkou
cca 90 cm, a odhalenie prednej steny počas skrmovania.
Kombinácia týchto dvoch zdrojov strát sa môže do značnej
miery meniť vzhľadom na úroveň hospodárenia, pričom
podľa údajov z literatúry dochádza v anaeróbne nestabilných
silážach k odhadovanej minimálnej strate 20 % čistej energie
(ekvivalent čistého škrobu).
Zvýšené využívanie silážnych jám a stohov s veľkými odkrytými prednými stenami (na rozdiel od malého rozsahu
odkrytia predných stien v silážnych vežiach alebo vakoch)
má za následok oveľa väčší úbytok počas aeróbnej fázy skrmovania ako počas úvodnej aeróbnej fázy.
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Fázy fermentácie a skladovania siláže
AERÓBNE FÁZY
Bunková respirácia a
aeróbne organizmy
konzumujú vo vode
rozpustné sacharidy
(WSC) za produkcie
CO2 , tepla a vody.

20,5 °C

ANAERÓBNE FÁZY

Populácie
enterobaktera a
heterofermentatívne
baktérie tvoriace
kyselinu mliečnu,
kyselinu octovú a
etanol.

32,2 °C

Prechodná fáza so
zmenou smerom
k väčšiemu množstvu
homofermentatívnych baktérií
kyseliny mliečnej.

Primárna homofermentatívna fáza
baktérií kyseliny
mliečnej. Účinnosť
závisí od miery
výskytu rastlinných
parazitov, WSC, vlhkosti a zhutnenia.

AERÓBNE FÁZY
Počas tejto
fázy dochádza
k zvyšovaniu
rozpustnosti
bielkovín a
stráviteľnosti škrobu.

26,6°C

Sekundárny aeróbny
rozklad po vystavení
pôsobeniu kyslíka.
Veľký vplyv má
rýchlosť skrmovania
a postup spracovania
prednej steny siláže.

>37,8 °C
(ak je nestabilná)

Zmena teploty: (Teplota po silážovaní je spravidla o 8 °C vyššia ako okolitá teplota)

6,0 - 6,5
Zmena pH

~5.0

Pokračuje do spotrebovania všetkého
O2 .
Vysoká sacharidová
a bielkovinová enzymatická aktivita.

Organizmy tolerantné voči octanom
znižujú hodnotu pH
na cca 5,0. Nízke pH
znižuje mikrobiálnu
aktivitu. Pretrváva
24 - 72 hodín.

12 - 24 hod

2 - 3 dni

~4.0

Homofermentatívne
baktérie kys. mliečnej spúšťajú rýchly a
účinný pokles pH.

ç

>6.0 (ak je nestabilná)

Najdlhšia fáza
trvajúca po minutie
zásob WSC alebo
zastavenie rastu
konečným pH.

Stabilita ovplyvnená
O2 prenikajúcim do
zvyškových vodou
rozpustných sacharidov, kyselinovým
profilom, mikrobiálnymi a fungálnymi
populáciami.

Čas po dosiahnutie
konečnej hodnoty
pH závisí od plodiny
a súvisí s obsahom
cukru a pufrovou
kapacitou plodiny.
Môže trvať niekoľko
dní pri kukuričnej
siláži až 2 mesiace
pri suchej (vlhkosť <
24 %) kukurice. Tento
čas je možné skrátiť
o polovicu pomocou
očkovacej látky.

è

Aktivita kvasiniek,
plesní a aeróbnych
baktérií zapríčiňujúca
50 % celkových strát
sušiny.

LAB - baktérie kyseliny mliečnej
WSC - uhľovodíky rozpustné vo vode
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Fermentácia vlhkého zrna kukurice (a posekanej kukurice) je
určitým spôsobom jedinečné kvôli nízkemu obsahu vlhkosti
a cukru (napr. v zrne je primárne škrob, nie cukor). Úroveň
vlhkosti zrna pomáha určiť dĺžku fermentačného procesu a
relatívne zmeny stráviteľnosti škrobu po čase skladovania. Pri
zbere s dodržaním odporúčanej úrovne vlhkosti zrna vyššej ako
28 % je možné dosiahnuť konečnú hodnotu pH asi o jeden až tri
týždne. Ak sú zrná príliš zrelé/suché (napr. vlhkosť <25 %), úplné dokončenie procesu fermentácie môže trvať až dva mesiace.
Veľmi nápomocnou môže byť zaočkovanie produktmi špecificky určenými pre vlhké zrno kukurice, najmä s obsahom Lactobacillus buchneri na udržanie stability a chutnosti v prípade
plodiny so známym veľkým množstvom kvasiniek pri zbere. Na

zmenšenie rozsahu skazy vrchnej a prednej časti je možné použiť špeciálne baliace zariadenie, fóliu - kyslíkovú zábranu, stroje
na frézovanie prednej steny siláže a bakteriálne očkovacie látky
obsahujúce Lactobacillus buchneri. Skutočnosť, že L. buchneri
je heterofermentatívna baktéria kyseliny mliečnej, môže viesť
k otázke, prečo by výrobcovia očkovacej látky mali používať
baktériu kyseliny mliečnej, o ktorej je známe, že je menej účinná ako homofermentatívne kmene. Používajú sa preto, lebo metabolity z ich rastu zastavujú rast kvasiniek počas skrmovania
a práve kvasinky iniciujú spád udalostí vedúcich k aeróbnym
stratám. Väčšina produktov obsahujúcich L. buchneri obsahuje
aj homofermentatívne kmene umožňujúce rýchly „predradený“
pokles pH.

ZDROJE STRÁT CO2 PRISPIEVAJÚCE K ÚBYTKU (STRATE) SUŠINY SILÁŽE
• Pretrvávajúca respirácia rastlín
• Straty CO2:

SUBSTRÁT

KONEČNÉ PRODUKTY

Homofermentatívne cesty
1. Aeróbne organizmy aktívne
do vyčerpania kyslíka
CO2
Teplo
Voda

è

(glu,fru)

C5H10O5

2 C3H6O3
(kys. mliečna)

è

(xyl,arabin)

C3H6O3 + C2H4O2
(kys. mliečna)

2. Heterofermentatívne
aneróbne baktérie
vyskytujúce sa
prirodzene na
plodinách

Heterofermentatívne cesty

3. Aeróbne organizmy, ktoré sa opäť stávajú
metabolicky aktívne, keď sú počas skrmovania
vystavené vzduchu

3 C6H12O6

C6H12O6

è

(glu,fru)

CO2
Teplo
Voda
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C9H12O6

(glu,fru)

C3H6O3 + C2H6OH + CO2
(kys. mliečna)

è

(kys. octová)

(etanol)

C3H6O3 + C2H4O2
(kys. mliečna)

(kys. octová)

+ 2 C6H14O6 + CO2
(manitol)

ČO STOJA STRATY ZAHRIEVANÍM
Úbytok siláže má za výsledok stratu väčšiny hodnotných silážnych živín. Pri fermentácii siláží aeróbne baktérie a baktérie
kyseliny mliečnej využívajú cukry a škrob, pričom obsah vlákniny sa v skutočnosti zvyšuje (koncentrovaný). Aby bolo možné
pochopiť reálne náklady na úbytok, straty musia byť nahradené nutrične rovnocenným zdrojom energie akým je kukuričné
zrno. Napríklad ak by sa aj v pomerne dobre spracovanom sil.
žľabe dal znížiť úbytok o 20 % (z 15 na 12 %), rovnalo by sa to
hodnote 1,49 EUR na tonu skrmovanej hmoty, ak by sa mala
energia nahradiť zrnom kukurice za 172,84 EUR/t, (pozrite si
graf nižšie).
Výrobcovia silážnej hmoty uvedomujú straty zo skazy silážnej
hmoty zhora alebo po bokoch. Je však možné, že bude potrebné
ich viac presvedčiť o strate kŕmnej hodnoty, ku ktorej dochádza
v zdanlivo „normálnej“ siláži. Pri vyčíslovaní úbytku sa dobre
nevypláca vychádzať z hmotnosti uloženej nákladným vozidlom s určitou kapacitou do zásobníka a porovnania s hmotnosťou celkovej zmiešanej kŕmnej dávky odchádzajúcej zo zásobní-

ka. Vzniká príliš veľký priestor pre chyby meraní, pričom tieto
nezahŕňajú biologický fakt, že siláž vychádza zo skladového objektu s vyšším obsahom vlhkosti ako v čase silážovania vzhľadom na vlhkosť vytvorenú aeróbnou mikrobiálnou aktivitou.
Existuje však niekoľko prístupov na kvantifikáciu úbytku z hľadiska ceny za výživu. Jedným z nich je meranie popola, hodnoty
pH a teploty silážnej hmoty na prednej stene siláže a porovnanie so hlbšie umiestnenou vzorkou (napr. 50 cm hlboko).
V praktickej štúdii 12 neočkovaných sil. zásobníkov a stohov
realizovanej v roku 2003 v štáte Idaho (USA) výskumníkmi
spoločnosti DuPont Pioneer boli priemerné hodnoty pre popol, pH a teplotu o 0,27 %, 0,3 % a cca 7 °C vyššie na prednej
stene ako v prípade hlbšie umiestnenej vzorky. Po zadaní údajov o popole do rovnice na výpočet obnovy organickej hmoty
vypracovanej Štátnou univerzitou v Kansase bol odhadovaný o
5,6 % vyšší úbytok organickej sušiny na povrchu siláže. Na úplné nahradenie stratenej organickej hmoty kukuričným škrobom by bolo potrebných viac ako cca 30 kg kukurice na každú
tonu skrmovanej siláže.

Cena zrna kukurice (EUR/t)

Náklady na straty sušiny na jednu tonu
pri nahradení strát rovnocenným zdrojom energie (zrnom kukurice)
% Strát

10,0%

12,5%

15,0%

17,5%

20,0%

22,5%

25,0%

27,5%

30,0%

74,07 €

2,54 €

3,18 €

3,81 €

4,45 €

5,08 €

5,72 €

6,35 €

6,99 €

7,62 €

86,42 €

2,96 €

3,70 €

4,45 €

5,19 €

5,93 €

6,67 €

7,41 €

8,15 €

8,90 €

98,77 €

3,39 €

4,23 €

5,08 €

5,93 €

6,77 €

7,62 €

8,47 €

9,32 €

10,17 €

111,11 €

3,81 €

4,76 €

5,72 €

6,67 €

7,62 €

8,57 €

9,53 €

10,48 €

11,44 €

123,46 €

4,23 €

5,30 €

6,35 €

7,41 €

8,47 €

9,53 €

10,59 €

11,65 €

12,71 €

135,80 €

4,66 €

5,83 €

6,99 €

8,15 €

9,32 €

10,48 €

11,65 €

12,81 €

13,98 €

148,15 €

5,08 €

6,35 €

7,62 €

8,90 €

10,17 €

11,44 €

12,71 €

13,98 €

15,25 €

154,32 €

5,30 €

6,62 €

7,94 €

9,27 €

10,59 €

11,91 €

13,24 €

14,56 €

15,88 €

160,49 €

5,50 €

6,88 €

8,26 €

9,64 €

11,01 €

12,38 €

13,76 €

15,14 €

16,52 €

172,84 €

5,93 €

7,41 €

8,90 €

10,38 €

11,86 €

13,34 €

14,82 €

16,30 €

17,79 €

185,19 €

6.35 €

7,94 €

9,53 €

11,11 €

12,71 €

14,29 €

15,88 €

17,47 €

19,06 €

197,53 €

6,77 €

8,47 €

10,17 €

11,86 €

13,55 €

15,25 €

16,94 €

18,63 €

20,33 €
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Ďalším prístupom, ktorý používa spoločnosť Pioneer, keď pomáha výrobcom vizualizovať zahrievanie spôsobené činnosťou
aeróbnych mikróbov, je použitie termovíznych kamier. Siláže
sa bežne zahrievajú o 6 až 8 °C nad akúkoľvek teplotu okolitého prostredia pri silážovaní. Vlhkosť vo väčších zásobníkoch
alebo stohoch zadržiava toto nevyhnutné (fyziologické) teplo,
ktoré je postupne odvádzané počas celého obdobia skladovania. Ak sa silážna hmota odstráni zo skladového objektu a ďalej
sa zahrieva, ide o problematické zahrievanie spôsobené rastom
aeróbnych organizmov, čo vedie k strate hodnoty živín a chutnosti.

ÚLOHA KVASINIEK PRI STRATÁCH
SPÔSOBENÝCH ZAHRIEVANÍM
Kvasinky môžu mať ťažký dopad na siláž v čase skrmovania,
nakoľko iniciujú pokles aeróbnej stability (zahrievanie) a následne aj kŕmnej hodnoty. Kvasinky sú prirodzene sa vyskytujúce epifyty nachádzané v kukuričnej siláži, obilnej siláži a vo
vlhkých zrnách v čase zberu. Kvasinky sa môžu nachádzať aj
v trávnych alebo ďatelinových silážach, najmä pri zbere v stave
veľmi nízkej vlhkosti (menej ako 50 %). To vysvetľuje, prečo

producenti silážujúci trávne/ďatelinové siláže pri nižšej úrovni
vlhkosti v rámci snahy zamedziť problémom s kyselinou maslovou (klostrídiami) môžu niekedy naraziť na problémy s aeróbnou stabilitou.
Kvasinkové populácie a ich metabolity dramaticky rýchlo menia anaeróbne prostredia na aeróbne. Kvasinky je možne rozdeliť do kategórií podľa prostredia na zberové (nespracované
plodiny), skladové a skrmovacie, ďalej sa triedia na fermentujúce a nefermentujúce. Je možné ich ďalej deliť na základe ich
schopnosti využívať rôzne substráty ako sú nerozpustné cukry
alebo kyselina mliečna. Kvasinky využívajúce cukry prevládajú
v aeróbnej fáze na začiatku procesu silážovania a pri uskladnení v anaeróbnych podmienkach. Kvasinky využívajúce kyselinu
mliečnu tvoria väčšinovú populáciu za prítomnosti kyslíka pri
skrmovaní. Pri zbere patrí 90 % kvasiniek medzi cukor využívajúce, proces silážovania však vytvára tlak na selekciu, preto
pri skrmovaní majú 90 % dominanciu kvasinky využívajúce
kyselinu mliečnu. Vysoký stav kvasiniek využívajúcich kyselinu
mliečnu spôsobuje problémy s aeróbnou stabilitou, pretože ich
metabolizmus kyseliny mliečnej zvyšuje rast baktérií a plesní.

Po zaočkovaní produktom Pioneer® 11CFT má
predná stena siláže chladnú konzistenciu
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Kvasinky na nespracovaných plodinách zvyčajne nefermentujú.
Patria medzi ne organizmy Cryptococcus, Rhadotorala, Sporabolomyces, a niekedy Torulopsis. Hlavnými produktmi kvasiniek v aeróbnych podmienkach sú teplo, oxid uhličitý a kyselina octová. Zahrievanie môže mať vplyv na chutnosť a oxid
uhličitý prispieva k stratám z úbytku.
Počas skladovania môžu využívať zvyškové cukry skladové fermentujúce kvasinky ako sú Sacchromyces a niekedy aj Torulopsis. Kvasinky sa v anaeróbnych podmienkach nemnožia. Aj
keď sa kvasinky nerozmnožujú, stále sú metabolicky aktívne a
produkujú teplo, oxid uhličitý, etanol ako aj vedľajšie produkty vrátane kyseliny mliečnej, aldehydov a esterov. So všetkým
vyrobeným alkoholom sa vytvára CO2, ktorý ďalej prispieva
k strate sušiny. Produkcia etanolu v silážnej hmote nie je úplne zlá. Etanol môže pomáhať pri rozpúšťaní bielkoviny - zeínu
v zrnách, čím počas skladovania zvyšuje stráviteľnosť škrobu.
Medzi fermentujúce kvasinky, ktoré sú aktívne počas skrmovania, patria druhy Candida a Hansula využívajúce kyselinu
mliečnu. Kvasinky sa v aeróbnych podmienkach rozmnožujú
(ale nie tak rýchlo, ako baktérie), čo vysvetľuje, prečo nadmerne
suché, slabo zhutnené siláže s pomalým skrmovaním a vysokou
mierou poréznosti majú často vysoký počet takýchto kvasiniek
(a aeróbnych bacilov). Okrem kyseliny octovej a malých množstiev alkoholu môžu kvasinky v aeróbnych podmienkach produkovať veľa aromatických zlúčenín v závislosti od špecifického
kmeňa kvasiniek a podmienok životného prostredia. Ako stúpa
teplota, tvorí sa čoraz viac aromatických zlúčenín.
V silážach môžu kvasinky pri skrmovaní produkovať estery
(ovocný zápach), etyloctan (zápach ako lak na nechty), alkoholové zmesi (z rozkladu aminokyselín, pričom vzniká prenikavý zápach podobný rozpúšťadlu), aldehydy (diacetyl - maslová
vôňa alebo acetylaldehyd - vôňa zeleného jablka) a iné zlúčeniny so rozpúšťadlovým zápachom. Na množstvo vedľajších
produktov vytvorených anaeróbnymi skladovými kvasinkami
využívajúcimi cukry má vplyv aj množstvo substrátu. Ako stúpa obsah cukrov a teplota, je možná vyššia produkcia alkoholových zmesí a aromatických esterov. Vysoký obsah cukrov môže
taktiež zmeniť produkciu alkoholu na iné metabolity. Produkcia
týchto aromatických zlúčenín v silážach nielenže zvyšuje stratu
sušiny, ale môže výrazne prispieť k problémom s chutnosťou.
Z diagnostického hľadiska majú siláže s problematickou aeróbnou stabilitou populácie kvasiniek presahujúce hodnotu
100 000 kolóniu tvoriacich jednotiek na jeden gram (cfu/gm)
silážovanej hmoty. Identifikácia organizmov Hansula a Candi-

da zvyčajne súvisí s vysokou hodnotou pH z konzumácie kyseliny mliečnej, zatiaľ čo pri prítomnosti Torulopsis sa bežne pH
nezvyšuje, nakoľko organizmus využíva najmä rozpustné cukry. Prchavé mastné kyseliny zvyčajne spomalia redukciu kyseliny mliečnej a zvýšia hladinu kyseliny octovej. Vzorky odobrané
z hlbších polôh masy dobre zhutnenej siláže budú mať naopak
lepšie pH a obsah kyseliny mliečnej, pretože rast kvasiniek je
obmedzený nedostatočnou penetráciou kyslíka.
Vysoký obsah acetátu sa nemusí vždy považovať za škodlivý, ani
za dôkaz silnej kontaminácie kvasinkami. Zvýšený obsah kyseliny mliečnej spôsobený kvasinkami, producentmi gram-negatívnej kyseliny octovej akými sú kmene enterobaktera alebo
heterofermentatívne baktérie kysliny mliečnej ako sú druhy
leukonostokov, môže prispievať k zlej životnosti alebo k problémom s príjmom potravy. Siláže ošetrené bakteriálnymi aditívami obsahujúcimi kmene Lactobacillus buchneri však majú
aj nižší pomer kyseliny mliečnej ku kyseline octovej, no preukázalo sa, majú nižšie množstvo kvasiniek a lepšiu životnosť bez
akéhokoľvek negatívneho vplyvu na príjem sušiny.
Lepšia dostupnosť údajov o množstve a identifikácii kvasiniek
priviedla niektorých odborníkov na výživu k položeniu otázky,
či existuje vzťah medzi silážami s vysokým obsahom kvasiniek a
stádami s chronicky nízkou hladinou kyseliny maslovej. Aj keď
kvasinky určite prispievajú ku kaskádovitým udalostiam vedúcim k nestabilite siláže, je nepravdepodobné, že nízke výsledky
testu kyseliny maslovej je možné pripísať kvasinkám alebo ich
metabolitom ako takým, pokiaľ je siláž, ktorá zvieratám nechutí, príčinou prieberčivosti a zníženia príjmu účinnej vlákniny
Pravdepodobnejším vinníkom zníženej hladiny tuku pri teste
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je podhodnotenie stráviteľnosti vlákniny a škrobu v krmivách,
čo prispieva k nižšej hodnote pH v bachore za podpory syntézy medziproduktov ruminálnej biohydrogenizácie ako sú
trans-10, cis-12 konjugovaná kyselina linolová.
Krátkodobý manažment siláže s problematickými kvasinkami
zahŕňa postupy na zvýšenie denného odoberaného množstva,
aby nemali čas rásť v prostrediach s pôsobením kyslíka. Správne techniky odoberania silážnej hmoty na zachovanie husto
stlačenej a čistej vodorovnej prednej steny sila taktiež pomôžu
minimalizovať aeróbnu aktivitu kvasiniek. Dlhodobé plánovanie pestovanej plodiny s cieľom minimalizácie aeróbnej aktivity z kvasiniek zahŕňa správne dimenzovanie skladovacích jám
umožňujúcich masívne skrmovanie, rýchlu žatvu pri správnej
zrelosti a vlhkosti, použitie silážnych aditív obsahujúcich Lactobacillus buchneri a správne zhutnenie a uzatvorenie fóliou.

SILÁŽNE ADITÍVA - INOKULANTY
Z prieskumu trhu vyplýva, že bakteriálne očkovacie látky tvoria 65 % všetkých silážnych aditív, po nich nasledujú kyselinové
konzervanty s 20 % podielom. Na seno a fermentované zrno sa
používajú hlavne kyselinové produkty.
Výrobcovia silážnej hmoty a odborníci na výživu neustále hľadajú spôsoby na zlepšenie výnosov kŕmnej hmoty a nutričnej
kvality. Pri posúdení technologického pokroku s priamym
vplyvom na krmivá sa môže priemyselné odvetvie vyvíjajúce
inokulanty radiť medzi najinovatívnejšie. V genetike krmív
boli zaznamenané vylepšenia a výrobcovia zariadení zas pridali
ruku k dielu napríklad nástrojmi na zhrabávanie zožatej plodiny a orezávanie prednej steny siláže. Vedecké pokroky na poli
mikrobiológie umožnili priemyselnému odvetviu zameranému
na očkovacie látky vyvinúť počas ostatných desaťročí významné technológie, ktoré pomáhajú: 1) znížiť hodnotu pH silážnej
hmoty a zachovať cukry, 2) obmedziť zahrievanie čoraz väčších
predných stenách siláže, 3) znížiť stratu (úbytok) sušiny, ktorej energetická hodnota musí byť nahradená drahými zdrojmi
zrna, 4) zlepšiť konzistenciu a chutnosť silážovaných kŕmnych
hmôt a najnovšie 5) zavedenie očkovacích látok Pioneer obsahujúcich kmeň Lactobacillus buchneri schopný počas rastu
v siláži produkovať vlákninu rozkladajúce enzýmy esterázy
(produkty technológie FIBER TECHNOLOGY: 11CFT, 11AFT
a 11GFT).
Konečná hodnota pH bola historicky najlepším spôsobom hodnotenia účinnosti očkovacích látok, pričom cieľová hodnota pre
ďatelinoviny a zrno s vysokým obsahom vlhkosti je 4,5 a nižšia
ako 4,0 pre kukuričné, obilné alebo trávne siláže. S konečnou

62

hodnotou pH však vzniká problém, že všetky siláže napokon
dosiahnu konečné pH, no otázkou je, aký čas (a aké množstvo
cukru) bol potrebný na dosiahnutie stálej konečnej hodnoty
pH. Dnešné nástroje umožňujú lepšie hodnotenie účinku očkovania: Profily prchavých mastných kyselín (VFA), snímanie termovíznou kamerou a laboratórne metódy ako napríklad systém
Fermentrics™ umožňujúce meranie kinetiky fermentácie.
Spoločnosť Pioneer je základnou súčasťou identifikácie a komerčného sprístupnenia bakteriálnych kmeňov už od roku
1978. Mikrobiológovia spoločnosti DuPont Pioneer zameraní
na siláže vyvinuli široké portfólio očkovacích látok pre konkrétne plodiny. Špecifické produkty pre konkrétne plodiny boli
prirodzenou cestou vývoja na základe výskumu, ktorý preukázal, že nie všetky baktéria fungujú rovnako na každej plodine. Ak sa o siláž chápe ako médium pre rast baktérií, uvažujte
o tom, aké sú rozdiely medzi plodinami. Kukuričná siláž obsahuje vysoký obsah cukru so slabou pufrovou schopnosťou,
kým lucerna obsahuje relatívne nízky obsah cukru so silnou
pufrovou schopnosťou a počas vädnutia na zemi je vystavená
kontaminantom z pôdy. Vlhké zrno kukurice je z hľadiska fermentácie najnáročnejšou plodinou kvôli relatívne nízkemu obsahu dostupnej vody, veľmi nízkemu obsahu cukru a spravidla
veľkým množstvám kvasiniek.
Vývoj očkovacieho produktu komplikuje aj fakt, že mikrobiológovia spoločnosti DuPont Pioneer musia jednotlivo testovať
rôzne kombinácie kmeňov v laboratórnych skúškach aj na zvieratách. Dôvodom je, že bakteriálne kmene sa môžu správať inak
v kombinácii s rôznymi inými kmeňmi ako pri ich samostatnom testovaní.
Technológia očkovacích látok zaznamenala pokrok v roku
2000, kedy spoločnosť DuPont Pioneer uviedla na trh prvý severoamerický inokulant obsahujúci L. buchneri. Hneď potom
bol v roku 2003 uvedený prvý produkt (11C33) obsahujúci homofermentatívne kmene pre špecifické plodiny v kombinácii
s L. buchneri na zabezpečenie rýchleho poklesu pH a výrazné zlepšenie aeróbnej stability. Kmene L. buchneri pre optimálny rast uprednostňujú nízke pH a vyžadujú 1-2 mesiacov
doby silážovania na zužitkovanie vopred vytvorenej kyseliny
mliečnej (čím sa znižuje obsah kyseliny mliečnej) a vytvárajú
metabolity (kyselina octová a 1,2-propándiol), čím zastavujú
rast kvasiniek. Skrmovanie silážnej hmoty ošetrenej L. buchneri skôr ako 1-2 mesiace po zasilážovaní nebude problémom, no
aeróbna stabilita môže byť kratšia ako predpokladaná.

TECHNOLOGICKÝ POKROK
INOKULANTOV

2007-2011

Začiatok 21. storočia
90. roky 20. storočia
80. roky
20. storočia
70. roky
20. storočia

Spoločnosť Pioneer uviedla produkty
FIBER TECHNOLOGY (11CFT, 11GFT,
11AFT) s baktériami, ktoré produkujú
enzýmy rozkladajúce vlákninu v siláži.

Éra Lactobacillus buchneri predstavujúca
výrazne zlepšenú aeróbnu stabilitu.
Pioneer začal predaj prvého kombinovaného
homofermentatívneho a L. Buchneri produktu
(11C33).

Záujem o kvantifikáciu výkonnosti živočíšnej výroby a vylepšenia v oblasti
zaočkovaných siláží.
Uvedenie očkovacích látok pre špecifické plodiny so špecifickými kmeňmi
pre rôzne problémy s fermentáciou plodín (1132, 11H50, 1189).

Hlavným cieľom bolo znížiť pH na zachovanie cukrov.
Prvé pokusy o zlepšenie aeróbnej stability.

Nikto sa veľmi nezamýšľal nad riadením silážnej fermentácie.

Konečným dlhodobým cieľom mikrobiológov spoločnosti DuPont Pioneer je zlepšenie stráviteľnosti vlákniny. Výskum jasne dokazuje, že pridávanie niektorých enzýmov do celkovej
zmiešanej kŕmnej dávky môže zlepšiť stráviteľnosť vlákniny.
Problém je, že kvôli pestovaniu baktérií produkujúcich enzýmy v komerčných fermentačných nádržiach, čisteniu a stabilizácii enzýmov a predaju cez distribučné kanály je ich použitie
na silážnom trhu ekonomicky nepriechodné. Produkty, ktoré
obsahujú tradičné fermentačné bakteriálne kmene spolu s enzýmami nikdy nepreukázali zlepšenie stráviteľnosti, ktoré by
prekonalo produkty obsahujúce len baktérie. Dôvodom je vysoká cena za očistené enzýmy, ktorá bráni pridávať adekvátne
množstvo do výživy.
Ďalším technologický prelom pri zlepšovaní stráviteľnosti vlákniny nastal v roku 2007 po uvedení očkovacej látky spoločnosti Pioneer s FIBER TECHNOLOGY (11CFT), ktorý obsahuje
jedinečný kmeň L. buchneri schopný produkovať feruláty a
acetylesterázové enzýmy počas svojho rastu v silážnej hmote.

Tento enzým pomáha odlúčiť lignín od sacharidov v bunkovej
stene, čím zvyšuje mieru stráviteľnosti vlákniny, vytvára viac
metabolizovateľnej energie a prináša vyšší výnos mikrobiálnej bielkoviny zo siláže. To umožňuje vyššie pomery obsahu
v krmive a vytvára príležitosť na zníženie nákladov na kŕmnu
dávku odstránením zrna a bielkoviny vďaka zvýšenej výživnej
hodnote krmoviny.
Výskum v Centre výživy hospodárskych zvierat spoločnosti
DuPont Pioneer ako aj množstvo poľných výskumov ukazujú,
že sacharidové bloky (B1, B2 a B3) definované v modeli Cornell
majú vyššiu mieru zažívania v silážach zaočkovaných bakteriálnym kmeňom v produkte 11CFT produkujúcim esterázu. Zmena týchto pomerov zašívania v softvéri na vyváženie kŕmnej
dávky (napr. model CNCPS) ukazuje, že zaočkovaná siláž
produkuje viac metabolizovateľnej energie (ME) a metabolizovateľnej bielkoviny (MP) v mlieku, pričom dochádza k vyššej
produkcii mikrobiálnych bielkovín (z bachorových baktérií s
ľahším prístupom ku stráviteľnej časti bunkovej steny).
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PORTFÓLIO OČKOVACÍCH LÁTOK PIONEER®
PRE JEDNOTLIVÉ PLODINY.
FIBER TECHNOLOGY
PRE KUKURICU

Kľúčové prínosy a odporúčané použitie produktu

11CFT

KUKURIČNÁ SILÁŽ

Obsahuje L. buchneri

Obsahuje L. buchneri

11C33

1132

Znižuje straty sušiny rýchlym
znížením pH. Obsahuje
aj L. buchneri na výrazné
zníženie aeróbnych strát pri
skrmovaní.
------------------------------Produkt s FIBER
TECHNOLOGY, ktorá zlepšuje
stráviteľnosť s enzýmom
produkovaným novým
kmeňom L. Buchneri , vďaka
čomu je tento produkt
vynikajúcou voľbou pre
zvieratá kŕmené veľkým
množstvom krmiva.

Zlepšuje kŕmnu kvalitu
siláže a jej životnosť
rýchlym znížením pH a
výrazne zlepšuje životnosť
siláže vďaka obsahu kmeňa
L.buchneri.

Rýchlo znižuje hodnotu pH
siláže a postupne zlepšuje
mieru trávenia živín.
------------------------------Najvhodnejšia pre siláže
s kvalitným odberom hmoty
z prednej steny.

Umožňuje redukciu
koncentrátu a mieru
nahradenia bielkovín na
zničenie celkových nákladov
na krmivo.

FIBER TECHNOLOGY PRE LUCERNU

LUCERNOVÁ
SILÁŽ

11AFT

11H50

Obsahuje L. buchneri

Produkt s FIBER TECHNOLOGY,
Znižuje straty sušiny
ktorý znižuje stratu sušiny
podporou rýchlejšej a
a rozklad bielkovín rýchlym
účinnejšej fermentácie.
znížením pH lucernovej
------------------------------siláže. Taktiež obsahuje
Výrazne znižuje mieru
kmeň L. buchneri na výrazné
rozkladu bielkovín v
zlepšenie aerób. stability.
lucernových silážach.
------------------------------Produkt zlepšujúci stráviteľnosť
vlákniny s enzýmom
produkovaným novým kmeňom
L. buchneri , vďaka čomu je
tento produkt výbornou voľbou
pre vysokoproduktívne zvieratá
kŕmené veľkým množstvom
krmiva.
------------------------------Umožňuje znížiť potrebu
dopĺňania bielkoviny a/alebo
koncentrátu na zníženie
celkových nákladov na kŕmenie.

Zlepšuje
fermentáciu

**

**

***

**

***

Predlžuje životnosť
siláže

***

***

-

***

**

Zlepšuje stráviteľnosť vlákniny

***

**

**

***

*

Relatívne hodnotenie * = Dobré; ** = Výborné; *** = Vynikajúce, - = neaplikovateľné. DÔLEŽITÉ: Informácie a hodnotenia vychádzajú zo vzájomných porovnaní s inými očkovacími látkami
značky Pioneer® v rámci každej špecifickej plodiny, nie s konkurenčnými produktmi. Informácie a hodnotenia sú pridelené oddelením výskumu kŕmnych prísad spoločnosti DuPont Pioneer
na základe priemernej výkonnosti na ploche s použitím za normálnych podmienok, v rámci širokého spektra podmienok prostredia a riadenia, pričom nemusia predvídať budúce výsledky.
Reakcie na produkty sú rôzne a môžu byť ovplyvnené mnohými podmienkami prostredia a riadenia. Tieto informácie prosím použite len ako čiastočné východisko.
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FIBER TECHNOLOGY PRE LUCERNU

11GFT

TRÁVNA/OBILNÁ
SILÁŽ

11G22

VLHKÉ KUKURIČNÉ ZRNO

VIAC PLODÍN

Obsahuje L. buchneri

Obsahuje L. buchneri

Obsahuje L. buchneri

11B91

1189

11A44

Znižuje straty sušiny rýchlym
znížením pH trávnej alebo
obilnej siláže a zlepšuje
životnosť vďaka obsahu
kmeňa L. buchneri.

Pomáha chrániť nutričnú
kvalitu trávnych a obilných
siláží rýchlym znížením pH
a predĺžením ich aeróbnej
stability vďaka obsahu
kmeňa L. buchneri.

Spája výhody produktu 1189
s výrazne lepšou životnosťou
vďaka použitiu kmeňa
L. buchneri .

Rýchlo znižuje pH a zvyšuje
stráviteľnosť škrobu vo
vlhkej kukurici, rezanke
a zošrotovanej zmesi zŕn,
vretien a listeňov.

Obsahuje kmeň L. buchneri,
na výrazné zlepšenie aeróbnej
stability siláže.

-------------------------------

-------------------------------

Produkt s FIBER
TECHNOLOGY obsahujúci
nový kmeň L. Buchneri na
zlepšenie životnosti
a výrazné zvýšenie miery
trávenia vlákniny.

Pomáha zlepšiť efektívnosť
a rýchlosť vykrmovania
zvierat kŕmených vlhkým
zrnom kukurice, silážou z
klasov a posekanej kukurice.

Najvhodnejšia pre siláže
a situácie pri manažovaní
problematických postupov
odberu hmoty z prednej
steny siláže a problematickou
aeróbnou stabilitou.

Obsahuje L. buchneri

-------------------------------

1174 / 1177

Základný fermentačný
produkt, ktorý rapídne
znižuje pH siláže, pričom
uchováva cukry v plodine
a znižuje mieru rozkladu
proteínov.

Najvhodnejšie pre
vysokoproduktívne zvieratá,
ktorým sú podávané veľké
množstvá krmiva.
------------------------------Umožňuje redukciu
koncentrátu kŕmnej dávky
a nákladov na doplnenie
bielkovín.

**

**

***

***

***

***

***

*

***

*

Pri rozhodovaní sa o výbere produktu. Pozrite si stránky www.pioneer.com/inoculants alebo kontaktujte odborného predajcu spoločnosti
Pioneer a získajte najnovší a úplný zoznam charakteristík a hodnotení pre každý značkový produkt Pioneer®
Fermentácia– rýchlosť a rozsah poklesu pH a zloženie fermentačných kyselín nachádzajúcich sa v silážnej hmote.
Aeróbna stabilita (životnosť) – relatívna tvorba tepla v porovnaní s okolitou teplotou. Životnosť predstavuje rýchlosť, akou sa siláž začne
zahrievať a množstvo vytvoreného tepla pri vyššej teplote ako je teplota okolitého prostredia.
Stráviteľnosť vlákniny – stráviteľnosť neutrál--detergentnej vlákniny (NDF) prežúvavcom vyjadrená ako percento celkovej hodnoty NDF.
Všetky produkty sú obchodnými známkami ich výrobcov.

Rôzne podľa plodiny

65

Odborníci na výživu a výrobcovia spochybňovali vplyv, ktorý
majú silážou vytvorené kyseliny mliečne a octové na príjem
silážnej hmoty a ruminálnu acidózu. Kyselina mliečna je vytvorená kmeňmi silážnych baktérií (Lactobacillus a Enterococcus)
a organizmami v bachore (Selenomonas ruminantium, Streptococcus bovis a Lactobacillus species). Aj keď je kyselina mliečna desaťkrát silnejšia ako iné silážne (alebo bachorové) prchavé
mastné kyseliny, celkový príspevok kyselín (obzvlášť kysliny
mliečnej) z primerane nakvasenej silážnej hmoty predstavuje
len malý zlomok celkového množstva kyselín vytvorených bachorovými organizmami.
Potlačený príjem bol dlho spájaný so silážami s vysokým obsahom amoniaku, amidov a amínových zlúčenín (ako je histamín)
predstavujúcich konečné produkty rozkladu bielkovín v siláži,
ktorý nastáva počas fermentácie. V prípade predĺženej fermentácie sa zvyčajne zvýši koncentrácia týchto produktov rozkladu
bielkovín, ktorá je podobná koncentrácii kyselín. Obsah dusíka
pochádzajúceho z amoniaku (vyjadrený percentuálne ako podiel celkového obsahu dusíka) nižší ako 5 % signalizuje vysokú
kvalitu silážnej hmoty.
Výskum realizovaný v Európe a USA ukazuje, že vysoké obsahy
octanov (napr. pomer kyseliny mliečnej a octovej takmer 1:1)
nemá žiadny negatívny vplyv na príjem krmiva, ak je vysoký
obsah kyseliny octovej výsledkom ošetrenia siláže kmeňmi L.
buchneri. Kyselina octová vyprodukovaná kvasinkami, producenti gram-negatívnej kyseliny octovej akými sú kmene ente-

Appli-Pro® SLV C2000
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robaktera alebo heterofermentatívne baktérie kysliny mliečnej
ako sú druhy leukonostokov však môžu prispievať k zlej životnosti alebo k problémom s príjmom potravy.
Vďaka tomu, ako sa očkovacie látky stávajú čoraz sofistikovanejšie čo do ich schopnosti manipulácie s fermentáciou a stráviteľnosťou, je možné zvýšiť nutričnú hodnotu krmív oproti času ich
zberu; čo je dosť podobné tomu, ako je možné zlepšiť nutričnú
hodnotu kukuričnej siláže spracovaním zrna. Najnovšie očkovacie produkty je pravdepodobne potrebné vnímať ako nástroj
na podporu kŕmenia, ktorý slúži na zlepšenie nutričnej hodnoty a nie ako poistka na zníženie potenciálnych strát. Vzhľadom
na vývoj priemyslu zameraného na očkovacie látky bude dôležité, aby odborníci na výživu plne chápali spôsob pôsobenia týchto produktov, nakoľko je možné, že bude nutné zmeniť spôsob
prípravy kŕmnej dávky tak, aby sa úplne využila hodnota, ktorú
tieto produkty prinášajú.

APLIKÁCIA OČKOVACÍCH LÁTOK
Aby bola očkovacia látka účinná pri znižovaní strát zahrievaním, zlepšovaní životnosti a stráviteľnosti živín, je nevyhnutné
rovnomerné rozmiestnenie baktérií v silážnej hmote. Baktérie
kyseliny mliečnej nemajú bičíky a v rámci siláže sa nepresúvajú
na veľké vzdialenosti Napriek tomu, že sa stále využíva aplikácia granulovanej formy, preferovanou metódou na dosiahnutie
lepšej distribúcie je aplikácia do siláže v kvapalnej forme v akcelerátore (ventilátore) zberacieho stroja na krmoviny.

Appli-Pro® SLV

Appli-Pro® Basic

Granulované produkty sú navyše menej účinné v suchých
silážach. Spoločnosť Pioneer realizovala rozsiahly aplikačný
výskum a komerčne sprístupnila niekoľko patentovaných systémov AppliPro® na aplikáciu očkovacích látok. Tieto aplikačné
systémy zaručujú nielen výbornú distribúciu látky, ale umožňujú aj odstránenie očkovacej látky z aplikátora a jej uskladnenie
až na päť dní bez straty jej životaschopnosti v prípade, že zber
oddiali počasie alebo zlyhanie zariadenia.

PROFILY PRCHAVÝCH MASTNÝCH KYSELÍN
Praktická interpretácia profilov silážnych prchavých mastných
kyselín (VFA) môže byť náročná, najmä ak boli použité aditíva
obsahujúce L. buchneri a neevidované príslušným laboratóriom. Mnohé súbory údajov z komerčných laboratórií navyše
obsahujú odchýlky vzhľadom na odovzdané problematické
vzorky. Plodina s vyššou vlhkosťou sa spravidla rovná dlhšej
fermentácii a vyššej celkovej záťaži spôsobenej kyselinami. Nie
je ničím neobvyklým, keď majú trávne siláže s nízkym obsahom sušiny celkový obsah kyselín vyšší ako 10 %. Typické siláže
ošetrené homofermentatívnou očkovacou látkou majú pomer
kyseliny mliečnej ku kyseline octovej vyšší ako 2:1. Ako už bolo
uvedené, pomer kyseliny mliečnej a octovej sa môže blížiť k 1:1
vtedy, keď produkty obsahujúce L. buchneri metabolizujú kyselinu mliečnu, čoho výsledným produktom je kyselina octová a
1,2-propándiol.
Typický profil prchavých mastných kyselín (VFA) kukuričnej
siláže ošetrenej homofermentatívnou očkovacou látkou

Fermentačný profil
pH

3,6 %

Profil VFA, ktorý nesmie byť prítomný v kvalitnej siláži, je kyselina maslová produkovaná klostrídiami. Siláže s vysokým obsahom vlhkosti a kontaminované pôdou (vysoký obsah popola) majú tendenciu mať viac problémov s kyselinou maslovou.
Kyselina maslová znižuje chutnosť krmiva, príjem krmiva a má
potenciál robiť prežúvavce náchylnými na ketózu. Príjem kyseliny maslovej sa odporúča obmedziť na maximálne 50 gramov
denne pre dojnice v skorej fáze laktácie, pričom pri množstve
vyššom ako 150 gramov je vysoké riziko vzniku ketózy. Riziko
ketózy je vysoké v ktorejkoľvek fáze laktácie, ak denný príjem
presiahne hodnotu 250 gramov (pozrite si tabuľku).

Maximálne limity pre kyselinu maslovú
pri skrmovaní siláže
% kyseliny
maslovej
v siláži

mg/
libra

(v sušine)

50 g/
dojnica/
deň

150 g/
dojnica/
deň

250 g/
dojnica/
deň

Zdroj: Dr. Gary Oetzel, Univ. of WI.
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7,3
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7,9

6,3
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2,00

9,1

5,5

16,5

27,5

2,25

10,2

4,9

14,7

24,5

2,50

11,4

4,4

13,2

22,0

Kyselina mliečna, % sušiny

4,6 %

2,75

12,5

4,0

12,0

20,0

Kyselina octová, % sušiny

0,8 %

3,00

13,6

3,7

11,0

18,4

Kyselina propiónová, % sušiny

0,1 %

3,25

14,8

3,4

10,2

16,9

Amoniak-dusík, % hrubej bielkoviny

4,6 %

3,50

15,9

3,1

9,4

15,7

3,75

17,0

2,9

8,8

14,7

4,00

18,2

2,8

8,3

13,8

4,50

20,4

2,4

7,3

12,2

Fermentačný profil

5,00

22,7

2,2

6,6

11,0

pH

5,50

25,0

2,0

6,0

10,0

6,00

27,2

1,8

5,5

9,2

Typický profil prchavých mastných kyselín (VFA) kukuričnej
siláže ošetrenej očkovacou látkou s L. buchneri

3,8 %

Kyselina mliečna, % sušiny

3,1 %

6,50

29,5

1,7

5,1

8,5

Kyselina octová, % sušiny

1,8 %

7,00

31,8

1,6

4,7

7,9

Kyselina propiónová, % sušiny

0,4 %

8,00

36,3

1,4

4,1

6,9

Amoniak-dusík, % hrubej bielkoviny

4,6 %

9,00

40,9

1,2

3,7

6,1
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ROZKLAD BIELKOVÍN

ZHUTNENIE A VZDUCHOTESNÉ ZABALENIE

Dusík pochádzajúci z amoniaku (NH3-N) ako percentuálny
podiel z celkového obsahu dusíka môže slúžiť ako ukazovateľ
dĺžky fermentácie a/alebo klostridiálnej fermentácie. Rýchlejšia
fermentácia ma spravidla za následok nižšiu mieru proteolýzy.
Obsah NH3-N (ako % celkového obsahu N) musí byť menej
ako 10 % v prípade kukurice/obilnín a menej ako 15 % v prípade trávnych/ďatelinových siláží.

Zabalenie silážnej hmoty do zásobníkov a jám je najkritickejším prvkom na zabezpečenie kvality silážnej hmoty. Nedostatočne utesnené jamy s nízkym obsahom sušiny budú mať
dlhší čas bunkovej respirácie, čo má za následok väčšie straty
stráviteľných živín. Uviaznutý vzduch môže umožňovať rast
aeróbnych organizmov (kvasiniek a plesní), ktoré sú v procese
silážovania škodlivé. Väčšina siláži, ktoré sa zahrievajú na teplotu prevyšujúcu teplotu prostredia o viac ako 8 °C pri zbere, sú
výsledkom nedostatočného zhutnenia. Hustota v zásobníku sa
meria ľahko, no naskladňovacie postupy sa v skutočnosti pokúšajú o čo najmenšiu poréznosť (pohyb vzduchu). Meranie hustoty môže byť nebezpečné v prípade veľkých zásobníkov alebo
jám s nestabilnými prednými stenami. Jednou z výhod použitia
termovíznych kamery je možnosť bezpečného sledovania celej
prednej steny s tepelnými regiónmi identifikujúcimi oblasti
s nadmernou poréznosťou.

Teplom poškodené bielkoviny (viazané alebo nedostupné
bielkoviny) v silážnych hmotách sa monitorujú na obsah acid-detergentného nerozpustného dusíka (ADIN) ako percento
celkového obsahu dusíka. Obsah vyšší ako 12 % signalizuje
nadmerné prehrievanie (>130 °F, t.j. 54,4 °C) v krmovinových
silážach a môže vyžadovať úpravu obsahu hrubých bielkovín
v kŕmnej dávke. Obsah dusíka nerozpustného v pepsíne (ako
percento celkového obsahu dusíka) vyšší ako 20 % signalizuje
nadmerné prehrievanie rezanky, zošrotovanej zmesi zŕn, vretien a listeňov alebo miaganej kukurice.

Klostridiálna vrstva
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Poréznosť a hustota sušiny ako funkcia objemovej hmotnosti
krmoviny a obsahu sušiny.
Zafarbené bunky tabuľky majú odporúčanú objemovú hmotnosť a poréznosť
Objemová hmotnosť (cieľová
hodnota >44)
(libry skrmovanej hmoty/
stopa kubická)

30

35

40

45

50

55

Poréznosť (cieľová hodnota je <40)
(hustota sušiny, hmotnosť sušiny v librách/kubická stopa)

Sušina v krmovine
25 %

55,9
(7,5)

48,6
(8,8)

41,3
(10,0)

33,9
(11,3)

26,6
(12,5)

19,2
(13,8)

30 %

56,7
(9,0)

49,5
(10,5)

42,3
(12,0)

35,1
(13,5)

27,9
15,0

20,7
16,5

35 %

57,5
(10,5)

50,5
(12,3)

43,4
(14,0)

36,3
(15,8)

29,2
(17,5)

22,2
(19,3)

40 %

58,3
(12,0)

51,4
(14,0)

44,5
(16,0)

37,5
(18,0)

30,6
(20,0)

23,6
(22,0)

45 %

59,1
(13,5)

52,3
(15,8)

45,5
(18,0)

38,7
(20,3)

31,9
(22,5)

25,1
(24,8)

50 %

59,9
15,0

53,3
(17,5)

46,6
(20,0)

39,9
(22,5)

33,3
(25,0)

26,6
(27,5)

Výskum v štáte Wisconsin sa zameral na vzťah objemovej
hmotnosti siláže a poréznosti siláží. Cieľom je pomôcť výrobcom zamerať sa na zberovú zrelosť, pri ktorej budú hodnoty
poréznosti menšie ako 40 %, čo v konečnom dôsledku zmenší
mieru penetrácie kyslíka do exponovanej prednej steny.
Dvomi faktormi, ktoré najviac korelujú s vysokou hustotou
(na zníženie poréznosti), je čas zhutňovania a naskladnenia
jednej tony a hĺbka jednotlivých zhutňovaných vrstiev. Cieľom
je ukladať hmotu po tenkých vrstvách s maximálnou hrúbkou
15 cm. Pri budovaní jám je taktiež dôležité udržiavať sklon asi
30 stupňov, aby konce jamy neboli príliš dlhé a plytké. Jamy sa
vždy odporúčalo budovať postupne do klinovitého tvaru a nie
rozťahovaním silážnej hmoty po tenkých vrstvách. Vzhľadom
na dnešné kapacity plnenia zásobníkov je však možné naplniť
celú jamu za pomerne krátky čas (1 až 2 dni) pri ľahšom a rovnomernejšom zhutnení, pričom zásobník je plnený po vrstvách
a nie po stupňoch.

Hustota plnenia by nemala byť vyššia ako 15 libier (6,8 l) sušiny
(28,3 l) na stopu kubickú (t.j. 240 kg na 1 m3) vlhkého zrna,
aby sa vytvorilo anaeróbne prostredie pomáhajúce zlepšovať
fermentáciu a stabilitu pri skrmovaní.
Zaužívaným pravidlom pre požadovanú kapacitu traktora je
vynásobiť počet ton (USA; 907 kg) siláže dodanej do zásobníka
za hodinu číslom 800. Ak sa napríklad priváža 200 ton kukuričnej siláže za hodinu, je potrebná celková kapacita plnenia traktorom 160 000 ton (alebo asi štyri veľké traktory na plnenie).
Siláže je spravidla nemožné nadmerne zhutniť, s výnimkou úplne
najvyššej vrstvy. Vrch je najlepšie vyspádovať a čo najrýchlejšie
zakryť kyslíkovou zábranou a plastovou fóliou.
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Návod na prekrytie silážnej jamy

1

Na vrch stien jamy položte drenážne rúry, aby sa
plastová fólia neroztrhla pri ťahaní cez bočné steny.

2

Zaistite plastovú fóliu potrebným množstvom krmiva
a prehoďte ju ponad stenu. Za plastovú fóliu položte
10 až 15 cm drenážnej rúry. Nevadí, ak sa pri navážaní
trochu poškodí, stále bude slúžiť svojmu účelu.

4

Dažďová voda/voda z roztopeného snehu steká
pomedzi stenu a plastovú fóliu a odteká drenážnou
rúrou, čím je siláž dodatočne chránená proti stene.

Kyslíková
zábrana fólia
6 mm plastová fólia

3
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Pod plastovú fóliu položte kyslíkovú zábranu (fóliu),
ktorá zaistí dodatočnú ochranu. Natiahnite plastovú fóliu ponad steny a zakryte siláž tak aby sa fólie prekrývali.

Trávenie dlhých hodín na vrchu jamy je len málo účinné pri
zhutňovaní celej masy a spôsobuje problémy pri narušení stien
rastlinných buniek, čím sú voda a živiny vystavené hnilobným
organizmom. Stmavnutá vrstva pozorovaná asi 10 až 15 cm pod
inak dobre zhotoveným zásobníkom je často výsledok toho, že
ukladanie a zakrývanie trvalo dlhý čas. Migrácia vody a živín
do silážnej hmoty umožňuje na postihnutom mieste prežiť hnilobným organizmom.
Ďalším dôležitým krokom je dôkladné zakrytie silážnej hmoty. Utesnenie je nutné vykonať čo najskôr zakrytím kyslíkovou
zábranou a 6 až 8 mm hrubou bielou plastovou fóliou (na od-

rážanie slnečného žiarenia a zníženie kondenzácie pod fóliou).
Zvážte možnosť, že plastovú fóliu dáte po celých stenách zásobníka, čím z neho vytvoríte „vrece“. Dbajte na to, aby sa plastové
fólie navzájom prekrývali, aby vlhkosť odtekala na ďalšiu fóliu
a nie do siláže. Plastová fólia by mala byť zaťažená vrecami s
drobným štrkom alebo pneumatikami, aby bola pevne zaistená.
Toto je obzvlášť dôležité na prednej stene, aby nedochádzalo k
preliačeniu fólie a prefukovaniu vzduchu do siláže. Ak je zásobník správne vyspádovaný, odporúča sa nechať fóliu prevísať
ponad prednú stenu asi 30 až 60 cm, aby sa pri zrážkach voda
liala mimo odkrytej prednej steny.
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MANAŽMENT SKRMOVANIA
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Na udržanie konzistencie a vysokej kvality silážovaných krmovín a vlhkého kukuričného zrna sú nevyhnutné správne
postupy. Výskum dokázal, že nevhodným manažmentom
prednej steny siláže sa môžu zdvojnásobiť straty spôsobené
úbytkom živín. Okrem finančných strát súvisiacich so zahrievaním môže taktiež dochádzať k dramatickým zmenám
kvality a konzistencie, čo môže prispieť ku vzniku problémov
s produktivitou živočíšnej výroby a zdravím. Ako už bolo
uvedené, nepriateľom je poréznosť, takže kľúčom k udržaniu anaeróbnych podmienok sú správna vlhkosť (vyplnenie
vzduchových medzier), veľkosť častíc, zhutnenie (hustota) a
metódy utesnenia. Taktiež sa odporúča odstrániť a zlikvidovať viditeľne plesnivé krmivo z bokov alebo vrchu skladového objektu a nedovoliť, aby sa pred skrmovaním hromadila
voľná, zavzdušnená silážna hmota.
Správne postupy skrmovania sú obzvlášť dôležité počas
teplých období roka, pretože pri každom náraste teploty o
cca 5 °C dvojnásobne zvýši biologická aktivita aeróbnych
baktérií a kvasiniek. Následne vzniká problém udržať si náskok pred aeróbnou nestabilitou počas jari a leta. Bežné sú aj
problémy so životnosťou zožatých krmovín, ktoré boli pred
pokosením a silážovaním vystavené dažďu. Dažďová voda
môže vyplaviť cukry a preniesť na plodinu pôdne baktérie
a huby (plesne), čím „zaseje“ do siláže hnilobné organizmy
čakajúce na príležitosť k rastu. Plodiny vystavené stresu zo
sucha, hmyzu alebo krupobitia budú mať spravidla zvýšené
množstvo húb, čo vyžaduje uplatnenie správnych riadiacich
postupov pri silážovaní takto postihnutých plodín.
Prvým kritériom pre stabilnú siláž je dosiahnutie nízkej
konečnej hodnoty pH produkujúcej nepriaznivé prostredie
zamedzujúce šíreniu hnilobných mikroorganizmov ako sú
aeróbne baktérie, kvasinky a plesne. Očkovacie látky obsahujúce kmene L. buchneri priniesli obrovskú výhodu,
nakoľko zastavujú rast kvasiniek. Druhým kritériom pre
stabilitu siláže je udržiavanie anaeróbneho alebo „bezkyslíkového“ prostredia v čo najväčšom objeme siláže.
Silážnu hmotu je nutné odoberať zo zásobníkov a jám mechanickým orezávaním (frézovaním) zhora nadol alebo vodorovným olúpavaním s lyžicou predného nakladača. Toto
sa uprednostňuje pred dvíhaním nakladacej lyžice zdola
nahor.

Chránené kyslíkovou zábranou/plastovou fóliou

Chránené očkovacími látkami značky Pioneer®
obsahujúcimi kmene L. buchneri

Pri odbere sa vytvárajú v silážnej hmote praskliny umožňujúce prístup kyslíka, čo podporuje aeróbnu aktivitu.
Kyslík môže preniknúť niekoľko desiatok centimetrov
do uskladnenej masy, aj keď sa zo sila odoberá len potrebných 15 cm denne. Kyslík umožňuje aeróbnu aktivitu, ktorá vytvára teplo a nemusí sa úplne dostať preč
z prednej steny. Použitie očkovacích látok obsahujúcich
L. buchneri umožňuje pomalšie skrmovanie pri udržaní aeróbnej stability. Stroje na orezávanie prednej steny
siláže sa tešia čoraz väčšej obľube. Zmiešavajú kŕmnu
hmotu z celej prednej steny siláže a čistým spôsobom
odoberajú siláž bez narušenia jej zhutnenia, čo sa často
stáva pri nesprávnom použití predného nakladača.
Sprievodné obrázky ukazujú normálnu a termovíznu
snímku dobre spracovanej jamy, ktorej predná stena je
mechanicky opracovaná. Zásobník bol v strede rozdelený kvôli nadmernej šírke, pričom nastal problém s rýchlosťou skrmovania. Termovízna snímka však jasne ukazuje červenkasto-bielou farbou, že do odhalenej strany
preniká kyslík spôsobujúci aeróbnu aktivitu a stratu živín. Keď sú silážne zásobníky zaočkované s produktmi
obsahujúcimi L. buchneri, odporúča sa skrmovať celú
prednú stenu, aj keď sa odoberie len 5 až 7,5 cm denne,
namiesto rozdelenia masy v zásobníku a predĺženia pôsobenia kyslíka.
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Nebezpečný spôsob odberu vzorky siláže kvôli možnému kolapsu silážnej masy
BEZPEČNOSŤ PRI SKRMOVANÍ
Oznámené nehody spojené s kolapsom silážnej hmoty pribúdajú
alarmujúcou rýchlosťou. Spôsobujú poškodenie strojových
zariadení (okná kabín predných nakladačov), prípadne úrazy
či smrť zamestnancov. Pri odoberaní vzoriek kŕmnej hmoty zo
zásobníka/jamy, meraní hustoty, odstraňovaní znehodnotenej
kŕmnej hmoty alebo jednoducho pri obsluhe nakladacích strojov je
nepodmienečne nutné dbať na bezpečnosť. Niektoré spoločnosti
zakazujú zamestnancom prístup do silážnych zásobníkov alebo
ku predným stenám stohov kvôli otázkam zodpovednosti.

SKLADOVANIE SILÁŽE
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
• Pri odoberaní vzoriek kŕmnej hmoty, odstraňovaní skazenej
hmoty z vrchu alebo skúške hustoty siláže musí byť pri zásobníku vždy prítomná druhá osoba.
• Získajte vzorky kŕmnej hmoty z vozíka zmiešavača a nie
z prednej steny siláže.
• Keď stojíte na vrchu vodorovného zásobníka, zostaňte minimálne 4,5 metra za prednou stenou a nepribližujte sa k nej, ak
má pochybnú celistvosť.
• Buďte mimoriadne opatrní pri odstraňovaní znehodnotenej
silážnej hmoty zvrchu. Bezpečnostná vesta pripevnená k zaistenému lanu môže zabrániť nebezpečným pádom.
• Pri odbere vzoriek z vyšších miest nestojte pred predným nakladačom ani naberacími lyžicami.
• Dávajte pozor na kolaps silážnej hmoty, najmä ak je umiestnená suchá vrstva medzi dvoma vlhkými vrstvami.

Pri navážaní dávajte pozor pri práci traktormi
v blízkosti silážnej jamy
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• Buďte opatrní pri pohybe okolo zásobníkov a stohov, ktoré
majú viditeľné vylúčené výluhy a klzké plochy.

Nebezpečné odstraňovanie skazenej hmoty z vrchu siláže kvôli potenciálnemu
kolapsu silážnej masy.
SILÁŽNY PLYN
Pri práci okolo siláží je v priebehu troch týždňov po zbere nutné
dávať pozor kvôli potenciálnemu výskytu nebezpečných silážnych
plynov - oxidu dusného s vôňou bielidla. V časoch, keď sa bežne
používali silážne veže, bolo bežným postupom pred vstupom do
nedávno naplneného sila spustiť ventilátor aspoň na 15 minút.
Silážny plyn je ťažší ako vzduch a môže sa nachádzať aj v okolí
zásobníkových, stohových alebo balených siláží, najmä tesne nad
zemou pri minimálnom pohybe vzduchu.
Silážny plyn je bežný vo všetkých silážach, ale o to viac, keď sú
kŕmne plodiny ako kukurica a cirok hromadiace dusičnany z vystavenia sa stresovým situáciám, medzi ktoré patria sucho, krúpy,
mráz, oblačnosť a nevyvážená plodnosť rastlín. Dusičnany sa hromadia v dolnej časti rastliny, keď je úroda plodín nižšia ako obsah
dusíka z hnojiva. Dusičnany spôsobujú vznik smrteľne jedovatého
silážneho plynu, keď sa kombinujú s organickými silážnymi kyselinami a vytvárajú oxid dusný. Oxid dusný rozkladá vodu a zmes oxidov dusíka vrátane oxidu dusnatého (bezfarebný), oxidu dusičitého
NO2 (červenkastá hnedá farba) a oxidu dusičitého N2O4 (žltkastá
farba). Tieto formy dusíka sú prchavé a vyskytujú sa ako hnedastý
plyn v atmosfére. Tento plyn je ťažší ako vzduch a je veľmi smrteľne
škodlivý pre ľudí a zvieratá.
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IÓNY DUSIČNANU %

OBSAH DUSÍKA
DUSIČNANOV PPM

0,0-0,44

<1000

ODPORÚČANIA

Bezpečné skrmovanie za všetkých podmienok.

0,44-0,66

1000-1500

Bezpečné skrmovanie pre zvieratá, ktoré nie sú gravidné. U gravidných
zvierat obmedzte použitie na 50% celkovej kŕmnej dávky na základe
obsahu sušiny.

0,66-0,88

1500-2000

Bezpečné skrmovanie pri obmedzení na 50 % celkovej kŕmnej dávky sušiny.

0,88-1,54

2000-3500

Prikrmovanie je nutné obmedziť na 35 40 % celkového obsahu sušiny v
kŕmnej dávke. Gravidným zvieratám sa nesmie podávať krmivo s vyšším
obsahom dusíka a dusičnanov ako 2000 PPM.

1,54-1,76

3500-4000

Prikrmovanie je nutné obmedziť na 25 % celkového obsahu sušiny v
kŕmnej dávke. Nepodávajte krmivo gravidným zvieratám.

Viac ako 1,76

>4000

Krmivá obsahujúce takéto úrovne sú potenciálne toxické. NEPODÁVAJTE
ZVIERATÁM.

Upravené podľa: Cornell University. Na prevod percentuálneho obsahu iónov dusíka (NO3) na ppm (počet častíc na milión) dusíka z dusičnanov
vydeľte hodnotu % NO3 číslom 4,4, čím získate hodnotu % NO3-N a vynásobte hodnotu %NO3-N číslom 10 000, čím získate hodnotu ppm NO3-N.

DUSIČNANY
Podobne ako silážny plyn, potenciál vysokej úrovne dusíka
vzniká vtedy, keď sú rastliny ako kukurica, cirok a niektoré trávy vystavené stresovým situáciám, medzi ktoré patria sucho,
krúpy, mráz, oblačnosť a nevyvážená plodnosť rastlín. Pri zrážkach je nutné pred obnovením žatvy počkať tri dni. Rastliny,
ktoré sa spamätajú zo stresu, napokon premenia dusičnany na
netoxickú formu. Dusičnany sú nielen zodpovedné za vznik
smrteľného silážneho plynu, ale keď sa podávajú zvieratám,
môžu mať dopad na schopnosť krvi prenášať kyslík.
Ak bola plodina postihnutá suchom alebo vykazuje značne
nižší obsah zrna, odporúča sa vykonať analýzu obsahu dusičnanov v krmive. Krmivá s vysokým obsahom dusíka podávané
hospodárskym zvieratám vyvolávajú symptomatické sťažené
dýchanie, nakoľko ovplyvňujú schopnosť krvi prenášať kyslík.
Všeobecným odporúčaním je modifikácia programov kŕmenia
v prípade, že siláž obsahuje viac ako 1000 ppm dusíka a dusičnanov. Vo forme siláže je najlepšie je skrmovať plodiny vystavené stresu ako zelenú rezanku fermentáciou sa znižuje obsah
dusičnanov asi o 40 - 50 percent. Suchom alebo inak postihnutá
siláž by mala pred skrmovaním fermentovať celé tri týždne, ak
nebola naočkovaná. Ak je plodina kukurice alebo cirku zaočkovaná renomovaným produktom, obsah dusičnanov by mali
klesnúť o 40 až 50 % za niekoľko dní.
Prežúvavcom je možné podávať krmivá s vyšším obsahom dusičnanov, ak sa bachorové baktéria postupne prispôsobia krmi-
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vu častým kŕmením a pomalým zvyšovaním primiešavaného
množstva. Problémy je možné obmedziť aj zriedením postihnutej siláže s inými krmivami a nepoužívaním nebielkovinových
zdrojov dusíka ako sú močovina alebo amoniak.

KYANOVODÍK
Kyselina kyanovodíková sa hromadí v ciroku a sudánskych
trávach a jej obsah stúpa rýchlo po strese. K otrave dochádza,
keď sa zvieratá pasú na mladom ciroku alebo suchom či inak
stresovaných rastlinách. Rastliny ciroku sú jedovaté po mraze,
ktorý ničí vrchné časti, ale nie vegetatívny vrchol, alebo keď je
umožnený ďalší rast dažďom po období sucha. Ak sa začnú objavovať ďalšie výhonky po ľahkom mraze, pastvina musí byť až
po prvom ničivom mraze.
Minimálny rast rastliny pre bezpečnú pastvu, narezanie za zelena alebo prípravu siláže je 45 cm pre sudánsku trávu (sudangrass) a 75 cm pre mix cirku a sudánskej trávy. Kŕmny cirok
sa musí nechať dozrieť. Ak v týchto fázach zamrzne, výrobcovia musia pred spásaním alebo silážovaním tri dni počkať. Ak
rastliny zamrznú pred týmito fázami zrelosti, pred spásaním či
silážovaním je nutné počkať dva týždne. Pôda s vysokým obsahom dusíka a nízkym obsahom fosforu zvyšuje riziko vzniku
dusičnanov a kyseliny kyanovodíkovej. Procesom silážovania sa
nezníži obsah kyseliny kyanovodíkovej v cirkovej siláži, avšak
vysušením poľa sa uvoľní 50 až 70 percent kyseliny kyanovodíkovej.

PLESNE NA POLI
Spóry plesne sú prakticky všade na poli a ľahko prežijú zimu
v pôde a na zvyškoch rastlín. Najbežnejšou metódou vstupu
húb do kukurice je cez korene počas fázy rastu vzchádzajúcich
rastlín, cez blizny počas opelenia a cez poškodené miesta
rastlín pri poškodení vplyvom prostredia alebo hmyzom. Bežné
poľné plesne (hlavne druhy Aspergillus a Fusarium) dokážu
produkovať rozpoznateľné toxíny vrátane aflatoxínu, vomitoxínu
(DON), fumonizínu, zearalonónu a T-2. Podľa odhadov sa až
70 až 90 % nachádza na rastline ešte pred zberom a silážovaním.
Prítomnosť viditeľných plesní na šúľku však dobre nekoreluje
s mykotoxínovou kontamináciou. Je nutné poznamenať, že
žiadna silážna kyselina ani očkovací produkt nedokáže rozložiť
tieto vopred vytvorené toxíny vyprodukované na poli.

Praktickými zásahmi na minimalizáciu výskytu toxínov produkovaných na poli sú:
1. Zredukujte populáciu plesní a miesta prístupu sejbou hybridov s odolnosťou voči hmyzu, hnilobe stonky a plesniveniu
šúľkov.
2. Zber realizuje načas, pričom sa zamerajte najmä na správny
obsah vlhkosti.
3. Izolujte silážne plodiny od plodín vystavených vážnemu stavu sucha alebo poškodeniu krúpami.
4. Zvážte použitie tradičných metód obrábania pôdy na redukciu množstva plesňových spór vo zvyškoch plodiny.

Plesne na kukuričnom poli s potenciálnou produkciou toxínov

Fusarium
graminearum
sp.
(má názov aj
Gibberella
zeae )

Penicillium sp.

Hniloba šúľku
(Gibberella)

Fusarium
(moniliforme)
hniloba stebla

Fusarium
verticillioides
(F. moniliforme)
hniloba šúľku

Aspergillus sp.

Hniloba stebla
(Gibberella)

Nároky na rast plesní
ASPERGILLUS

FUSARIUM MONILIFORME

FUSARIUM GRAMINEARUM

Teplota

Optimálna > 33˚C

Optimálna 27-29˚C

Optimálna 20˚C

Vlhkosť

Stres zo sucha pri plnení zrna

Skoré sucho, potom vlhko

Mokro pri kvitnutí

Hmyz ako prenášač

Dôležitý

Veľmi dôležitý

Menej dôležitý
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SKLADOVÉ PLESNE
Vyššie opísané huby typicky nerastú v anaeróbnom prostredí
s nízkou hodnotou pH, ktoré je prítomné v dobre manažovaných
silážach. Tieto huby však môžu produkovať ďalšie toxíny v
aeróbnych podmienkach skladovania spôsobených vlhkosťou
pri zbere, nedostatočným zhutnením alebo nesprávnymi
technikami skrmovania. Plodiny ťažko postihnuté druhmi
kvasiniek Candida and Hansula spôsobujú osobitné starosti,
nakoľko títo konzumenti octanu môžu zvýšiť pH silážnej hmoty.
Ak sa do siláží s vysokou hodnotou pH dostane nadbytočný
kyslík, vzniknú podmienky napomáhajúce ďalšiemu rastu
poľných húb v skladovom objekte.

Väčšina odborníkov sa zhoduje na tom, že Penicilium (má typicky zelenomodrasté zafarbenie) a jeho toxíny (hlavne PR,
ale aj patulín, citrinín, ochratoxín, kyselina mykofenolová a
roquefortín C) spôsobujú v silážovaných krmovinách najväčšie
problémy vzhľadom na jeho odolnosť voči nízkym hodnotám
pH. Odborníci na výživu nemusia mať vedomosť o toxíne PR,
nakoľko doteraz žiadne laboratórium nevyvinulo ekonomicky
dostupnú analýzu na zistenie tohto toxínu. Jediným praktickým
prístupom na zabránenie rastu skladových húb je implementácia správnych postupov silážovania na vytvorenie a udržanie
anaeróbnych silážnych podmienok.

Druhy plesní izolované zo siláže a vlhkého zrna zahŕňajú najmä
Fusarium, Mucor a Penicillium s oveľa menšou incidenciou druhov Aspergillus a Monila.
Skladové plesne ako Penicilium, Mucor a Monila bežne nenapádajú plodinu pred zberom, avšak ich pôdou prenášané spóry
sú na kŕmnej plodine pri jej silážovaní. Mucor a Monila majú
typicky bielu až sivastú farbu a neprodukujú žiadne známe mykotoxíny. Ich hlavným problémom je, že znižujú nutričnú kvalitu, životnosť a chutnosť siláže.
Mucor (biela/sivá jemná)

Bežné plesne nachádzajúce sa v silážach
a vlhkom zrne kukurice
MUCOR (biela/sivá jemná)

45 %

PENICILLIUM (zelená/modrá)

45 %

ASPERGILLUS (žltá/zelená)

7%
Penicillium (zelená/modrá)

MONILIA (biela/žltá)

3%

Zdroj: Zhrnutie analýzy vzoriek technickej služby spoločnosti Pioneer

Aspergillus (žltá/zelená)
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V priemyselnej živočíšnej výrobe môže dôjsť k závažnému
podhodnoteniu miery, akou toxíny prispievajú k problémom
s produkciou. Dôvodom je, že mykotoxíny dokážu často existovať v konjugovaných formách (najmä s cukrami), ktoré nie je
možné zistiť laboratórnymi postupmi. Takéto nezistené toxíny
môžu následne pôsobiť toxicky a imunosupresívne, keď dochádza k ich odpojeniu v tráviacom trakte. Skúšky ELISA (enzýmová imunostimulačná skúška) sú vypracované ako rýchle a
lacné toxínové analýzy zrna, no majú sklon priniesť množstvo
nesprávne pozitívnych výsledkov pri použití na vzorkách krmovín. Najlepšie je využiť laboratórium poskytujúce chromatografický prístup ako napríklad HPLC (vysokotlaková kvapalná
chromatografia), GC (plynová chromatografia) alebo TLC (tenkovrstvová chromatografia). Niektorí odborníci si najímajú mykologické laboratórium na izolovanie a identifikáciu silážnych
húb. Ak sú izolované plesne druhy mykotoxínov, hodnovernou
príčinou sa stávajú toxíny, bez ohľadu na to, či pri náhodnom
odbere zbierok bola skutočne zistená prítomnosť toxínu.

Odborníci na výživu začnú mať zvyčajne podozrenie na problémy s mykotoxínmi po tom, ako si spoja pozorovania skazenej
silážnej hmoty, poruchy trávenia a príjmu potravy s oportúnnymi chorobami súvisiacimi s oslabeným imunitným systémom. Je
dôležité nevylúčiť úplne problematiku toxínov ani pri normálne
vyzerajúcej siláži, nakoľko toxíny sa môžu nachádzať v silážach
bez viditeľnej skazy alebo rastu plesní. Naopak, plesnivá siláž
nemusí obsahovať žiadne zistiteľné množstvá toxínov. Často je
ťažké potvrdiť, že problémy s produkciou a zdravotné problémy
spôsobujú práve mykotoxíny. Prvou prekážkou je získanie reprezentatívnej vzorky z kontaminovanej časti plodiny. Jedným
prístupom je porovnanie analýzy skazených/plesnivých vzoriek
s normálne vyzerajúcou silážnou hmotou. Najlepším prístupom
na odhad skutočného príjmu toxínov z pochybného krmiva alebo zrna je odobrať vzorku krmiva po zmiešaní v zmiešavacom
zariadení na prípravu celkovej miešanej kŕmnej dávky. Získa
sa tým homogénnejšia ako pri tradičných metódach odberu
menších vzoriek z kompozitných náhodne odobraných vzoriek
z prednej steny jamy/skladového objektu.

Po zistení prítomnosti toxínov alebo v prípade podozrenia na
ich výskyt na základe identifikácie huby sa musia odborníci na
výživu rozhodnúť pre praktický postup na nápravu. Nanešťastie
existuje len málo možností okrem oddelenia skazeného krmiva
či stimulácie imunitného systému zvýšením energetickej výdatnosti, bielkovín, vitamínov (A, E, B) a minerálov (Se, Zn, Cu,
Mn) v kŕmnej dávke. Je možné vyskúšať najúčinnejšie nápravné opatrenie, ktorým je zriedenie. Je to jednoduchšie v prípade
fariem, ktoré majú viac skladovacích možností na izolovanie
problémových siláží namiesto silážovania všetkého krmiva
v jednom či dvoch veľkých zásobníkoch.
Zriedenie môže mať z hľadiska mykotoxikózy niekoľko implikácií. Existuje názor, že v súčasnosti neexistuje v krmivách viac
toxínov ako v minulosti. Dnešné zvieratá môžu konzumovať
oveľa viac sušiny, pričom máme oveľa lepšie možnosti detekcie.
Zriedenie sa stáva dôležitým faktorom aj preto, že výrobcovia
skrmujú stále viac a viac jedného druhu potravy, ktorá môže
mať sklon k problémom s toxínmi.
Bolo preukázané, že viazače mykotoxínov dokážu znižovať hladinu toxínov v kŕmnej hmote. Aj keď sú mnohé z týchto produktov všeobecne považované za bezpečné, americký úrad pre
potraviny a lieky FDA nepovoľuje pridávanie týchto produktov
do kŕmnej dávky špecificky na účely znižovania obsahu mykotoxínov. Táto oblasť má samozrejme nárok na vyššiu mieru
verejného financovania výskumu spolu s príslušnými regulačnými normami.
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Odporúčania Centra FDA pre veterinárnu medicínu pre skrmovanie krmív
obsahujúcich mykotoxíny v celkovej kŕmnej dávke
MYKOTOXÍN

ODPORÚČANÁ MAXIMÁLNA KONCENTRÁCIA V CELKOVEJ KŔMNEJ DÁVKE
20 ppb

Dojnice a teľatá

Aflatoxín

100 ppb

Chovný hovädzí dobytok, chovné ošípané a dospelá hydina

300 ppb

Vomitoxín
(DON)

Zearalenón

Prežúvavý dobytok, dobytok v pastvinovom chove a hydina

0,5 ppm

Ošípané: Výkrmové odstavčatá a predpubertálne prasničky

1 ppm

Ošípané: Jatočné ošípané, chovné ošípané a kance

1 ppm

Teľatá

2 ppm

Všetky ostatné zvieratá

0,3 ppm

Chovné ošípané, mladé ošípané

0,5 ppm

Mladé samce (nepostihnuté)

0,5 ppm

Výkrmové ošípané

2,0 ppm

Staršie kance a jatočné ošípané

Žiadne prípustné hladiny
> 10 ppm

Nosnice
Brojlerové kurčatá

25 ppm

Laktujúce dojnice

5 ppm

Výkrmový hovädzí dobytok

0,5 ppm

Hovädzí dobytok (na mlieko a mäso); jalovice
Býky

0,1 ppm

Mladé ošípané (obidve pohlavia), náhradné ošípané

0,3 ppm

Dospelé chovné a staršie výkrmové ošípané

0,5 ppm

Dojnice a výkrmový hovädzí dobytok

0,5 ppm

Nosnice

0,75 ppm

Brojlery

Žiadna prípustná medzná hodnota

Fumonizín

Jatočný hovädzí dobytok a ošípané

5 ppm

Žiadne informácie

T-2 toxín

DRUH HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT

Kačky, morky a husi

5 ppm

Kone

10 ppm

Ošípané

50 ppm

Hovädzí dobytok

Zdroj: Mycotoxins in Feeds (Mykotoxíny v krmivách): CVM’s Perspective
http://www.fda.gov/AnimalVeterinary/Products/AnimalFoodFeeds/Contaminants/ucm050974.htm
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PREMIESTŇOVANIE SILÁŽNEJ HMOTY
Pomerne bežnou otázkou, ktorú si kladú výrobcovia, je ako premiestniť silážnu hmotu z jednej stavby do inej (napr. z vriec do
vyprázdnených silážnych veží, z ktorých je skrmovanie jednoduchšie). Na túto tému bolo nanešťastie publikovaných len veľmi málo výstupov výskumu. Je ťažké poskytnúť zoširoka platné
odporúčania, pretože úspech alebo neúspech presunu siláže
závisí od stavu siláže v pôvodnom skladovom objekte. Faktormi ovplyvňujúcimi úspešnosť presunu siláže sú profil fermentatívnych kyselín, úroveň kontaminácie znehodnocujúcimi
baktériami/hubami, pufrová schopnosť a použitie či nepoužitie
očkovacej látky na začiatku silážovania. Praktické skúsenosti
hovoria, že kvalitne silážovaná a skladovaná hmota sa dá úspešne presťahovať pri splnení nasledujúcich podmienok:

• Pri zbere čo najskôr zaočkujte silážnu hmotu v jame/skladovom objekte, z ktorého bude skrmovaných minimálne 15 cm
hmoty denne.
• Hmotu sťahujte v čo najchladnejšom období roka, aby ste
minimalizovali potenciálny štart bakteriálneho/fungálneho
rastu.
• Postupujte systematicky tak, aby sa do silážnej hmoty dostalo
čo najmenej kyslíka.
Ak bola siláž na začiatku zaočkovaná pri silážovaní, spravidla sa
neodporúča očkovať ju znova pri sťahovaní. Ak je fermentácia
riadená podľa požiadaviek, fermentatívne kyselinové profily by
mali umožniť presun s pomerne málo problémami.

Centrum výživy hospodárskych zvierat spoločnosti DuPont Pioneer - Polk City, Iowa, USA
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CIELE PRE STABILNÚ
SILÁŽ

sú chutné ako krmivo. Siláže ošetrené kmeňmi L. buchneri na
zabránenie rastu kvasiniek majú typicky nižší pomer kyseliny
mliečnej a octovej ako sa tradične odporúča kvôli zvýšenej produkcii kyseliny octovej a propiónovej.

NÍZKE pH

MINIMÁLNA AKTIVITA MIKRÓBOV A HÚB
PRI SKRMOVANÍ

Hodnota pH plodín s relatívne vysokým obsahom cukru ako
sú kukuričná siláž, obilné a trávne siláže musí byť 3,8 až 4,2.
Hodnota pH plodín s relatívne menším množstvom fermentovateľného cukru a vysokou pufrovou schopnosťou ako sú ďatelinoviny musí byť 4,0 až 4,5. Hodnota pH vlhkého zrna kukurice, ktorá obsahuje minimálne množstvo cukru, musí byť 4,0 až
4,5. Vo vlhších silážach bude pH nižšie. Konečná hodnota pH
nehovorí nič o tom, koľko cukru bolo potrebného na dosiahnutie danej hodnoty pH. Čím je účinnejšie zníženie hodnoty pH,
tým viac sacharidov rozpustných vo vode bude zachovaných
v silážnej hmote. Sacharidy rozpustné vo vode sú v zásade
100 % stráviteľné a významne prispievajú k celkovej energetickej hodnote siláže.

TEPLOTA
Teplota siláže nesmie byť vyššia o viac ako 8 až 20 °C ako okolitá
teplota v čase silážovania. Veľké skladové objekty zadržiavajú
teplo dlhší čas ako menšie skladové objekty. Voda dobre vedie
teplo, takže vlhšie siláže si udrží teplo dlhšie ako suchšie. Teplotu je nutné merať zasunutím teplomera aspoň 60 až 90 cm do
silážnej masy kvôli tomu, že z povrchu je odvádzané teplo. Ak
sa z prednej steny siláže odoberá hmota a zahrievanie pokračuje, je to signálom nadmernej aeróbnej fermentácie kvôli nedostatočnému zhutneniu, nesprávnym postupom spracovania
prednej steny, pomalému skrmovaniu a nepoužitiu očkovacej
látky s L. buchneri.

SPRÁVNE SPEKTRUM FERMENTAČNÝCH
KYSELÍN
Z historického hľadiska bol v siláži cieľový pomer kyseliny
mliečnej ku kyseline octovej 2:1. Zaočkovanie homofermentatívnymi baktériami kyseliny mliečnej zvýši pomer kyseliny
mliečnej ku kyseline octovej. Problémom, na ktorý sa často
naráža v prípad siláží s vysokým obsahom kyseliny mliečnej,
je, že sú náchylnejšie na problémy so zahrievaním a aeróbnou
stabilitou. Je to kvôli vysokému obsahu zvyškového cukru spojeného s nedostatkom prchavých mastných kyselín (octových),
ktoré zastavujú rast kvasiniek a hnilobných organizmov. Zvýšená hladina kyseliny maslovej signalizuje klostridiálnu fermentáciu. Siláže s kyselinou maslovou majú obvykle vyššie pH a nie
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Aeróbne baktérie (ako sú druh Bacillus), plesne (ako sú druhy
Mucor, Monilia, Aspergillus a Penicillium) a kvasinky musia
mať spravidla početnosť nižšiu ako 100 000 kolóniu tvoriacich
jednotiek na gram siláže (pri skrmovaní). Aj keď sú nápomocné
celkové počty, podrobná identifikácia jednotlivých druhov je
oveľa užitočnejšia z hľadiska zdroja a prevencie skazy.

MINIMÁLNY ROZKLAD BIELKOVÍN
Rýchlejšia fermentácia má často za výsledok zníženú rastlinnú
a mikrobiálnu proteolýzu. Meranie dusíka pochádzajúceho z
amoniaku ako percentuálny podiel celkového obsahu dusíka je
dobrým ukazovateľom rozsahu proteolýzy. Hodnoty musia byť
menej ako 10 % v prípade kukurice/obilnín a menej ako 15 %
v prípade trávnych/ďatelinových siláží. Obsah dusíka nerozpustného v pepsíne ako percento celkového obsahu dusíka vyšší ako
20 % signalizuje nadmerné prehrievanie v siláži z vlhkého zrna
kukurice alebo miaganej kukurice. Poškodenie teplom (nedostupná bielkovina z Maillardovej reakcie) sa meria na základe
acid-detergentného dusíka ako percento z celkového obsahu dusíka. Obsah vyšší ako 12 % signalizuje nadmerné prehrievanie,
čo môže vyžadovať úpravu obsahu hrubých bielkovín v potrave.

ODBER VZORIEK SILÁŽE
Je dôležité, aby sa správne odoberali vzorky kŕmnej hmoty. Za
predpokladu „normálnej fermentácie“ sa odporúča odobrať
vzorku krmovín pri zbere. Odber vzoriek pred fermentáciou
umožňuje odborníkovi na výživu mať analýzu „v hrsti“, aby
bolo možné vyvážiť kŕmne dávky podľa konkrétnej krmoviny
ihneď po odobratí silážnej hmoty zo skladového objektu.
Štatistiky naznačujú, že je potrebné odobrať 10 až 12 vzoriek
na dosiahnutie 95-% spoľahlivosti pri správnej charakterizácii
potravy.
Pri získavaní vzoriek z prednej steny silážneho zásobníka alebo
jamy je najlepšie vybrať 10 až 12 miest a zmiešať silážnu hmotu
na jednej kope. Následne postupom rozštvrtenia získajte primerane veľkú menšiu vzorku, ktorú odovzdáte do laboratória.
Ďalším pohodlnejším a bezpečnejším prístupom je odobrať
vzorku z výstupného žľabu po premiešaní krmiva v zmiešavacom zariadení na prípravu celkovej miešanej kŕmnej dávky.
Neodoberajte vzorky „problémovej“ siláže po jej odstránení zo
zmiešavacieho zariadenia alebo zo zvislej rúry na odoberanie
silážnej hmoty, aby sa „problémové miesta“ nemaskovali normálnou silážou. Je užitočné mať komparatívne vzorky z dobrej
aj zlej siláže, čo pomáha pri identifikácii a riešení relatívneho
rozsahu problému.

Pri terénnej analýze na poli s podozrením na problém so silážou je najlepšie prísť pripravený so zariadením na posúdenie
stavu a analýzu a odber vzoriek siláže. Na posúdenie vlhkosti
silážnej hmoty je potrebné testovacie zariadenie akým je napríklad Koster® Tester, elektronický tester na zistenie vlhkosti alebo mikrovlnné zariadenie s výkonom 600 až 700 wattov a váha
na batérie. Niektorí odborníci na výživu uprednostňujú pomalšie testovacie zariadenie Koster Tester, nakoľko z časového hľadiska umožňuje pýtať sa výrobcu na riadiace postupy. Taktiež je
užitočné mať lakmusový papierik alebo vreckový merač pH na
analýzu silážnej hmoty s cieľom stanoviť, či je pH rovnomerná, alebo či sú príčinou zvýšeného pH zóny s kloistridiálnym
rastom. Pri posudzovaní životnosti či problémov s poškodením
spôsobených teplom je taktiež nápomocný teplomer na meranie teploty silážnej hmoty. Nezabudnite si priniesť plastové
vrecká a nezmazateľnú fixku na označenie a uloženie vzoriek
s hmotnosťou 0,5 libry (227 g). Ak sa majú vzorky odoslať do
laboratória na analýzu prchavých mastných kyselín alebo mikrobiálnu identifikáciu, je potrebný izolovaný chladiaci box
s chladiacimi vložkami. Ak sa má vzorka poslať do laboratória
na mikrobiologickú profiláciu, nezamrazujte ju. Zamrazením sa
môžu narušiť bunky znehodnocujúcich organizmov, čo vedie
ku chybným laboratórnym výsledkom.

Postup štvrtenia vzorky
Umožňuje zmenšiť vzorku so zachovaním jej reprezentatívnosti
Materiál dôkladne premiešajte (napr. rozvalcovaním na kuse fólie),
potom ho uložte na rovnomernú kôpku na čistú plochu.
1. Rozdeľte vzorku na štyri rovnaké časti (štvrtiny) špachtľou, lopatkou alebo nástrojom s rovnou hranou.
2. Odstráňte dve protiľahlé štvrtiny a odložte dve zostávajúce.
3. Spojte dve odložené štvrtiny do kôpky a znova ju rozštvrťte.
4. Dbajte na to, aby ste pozbierali jemný materiál zo spodku odloženej vzorky.
5. Odstráňte dve protiľahlé štvrtiny a zopakujte krok č. 3.
6. Pokračujte, kým vám nevznikne kôpka s množstvom, ktoré chcete odovzdať na laboratórnu analýzu.

ODLOŽIŤ
ODLOŽIŤ

Zdroj: Dave Taysom, Dairyland Labs, Inc.
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STANOVENIE VLHKOSTI SILÁŽE
Na základe charakteristiky poľa a spôsobu zberu sa mení nielen
obsah živín v krmovine, ale aj zberová vlhkosť. Obsah vlhkosti v silážnej hmote je nutne monitorovať aspoň raz týždenne.
Toto je veľmi dôležité najmä vtedy, keď sa váži silážna hmota do
zmiešavačov na prípravu celkovej zmiešanej kŕmnej dávky. Ak
nebudú vykonané úpravy, malé zmeny úrovne vlhkosti silážnej
hmoty môžu mať významný vplyv na pomer krmoviny a koncentrátu v celkovej kŕmnej dávke.

Správne realizovaná úprava silážnej sušiny
SILÁŽNA SUŠINA %

POŽADOVANÁ HMOTNOSŤ (Lb) SUŠINY SILÁŽE
V KAŽDEJ CELKOVEJ ZMIEŠANEJ KŔMNEJ DÁVKE

VÝROBCA MENÍ HMOTNOSŤ SKRMOVANEJ
SILÁŽNEJ HMOTY PRIDÁVANEJ DO KAŽDEJ
KD V ZÁVISLOSTI OD OBSAHU SUŠINY

30 %

1000

3333

35 %

1000

2857

40 %

1000

2500

45 %

1000

2222

Zdroj: Randy Shaver, špecialista detašovaného pracoviska pre výživu v mliekarenskej výrobe, University of Wisconsin.

Nesprávne realizovaná úprava obsahu sušiny
výrazne mení pomer krmoviny (F) ku koncentrátu (C) v potrave
SILÁŽNA SUŠINA %

ROVNAKÁ HMOTNOSŤ SKRMOVANEJ SILÁŽE
LUCERNY PRIDÁVANEJ DO KAŽDEJ CELKOVEJ
ZMIEŠANEJ KŔMNEJ DÁVKY

HMOTNOSŤ SILÁŽNEJ SUŠINY V LIBRÁCH
PRIDANEJ DO KAŽDEJ CELKOVEJ MIEŠANEJ
KŔMNEJ DÁVKY
(POMER KRMOVINY F A KONCENTRÁTU C)

30 %

2500

3333
(43:57 F:C)

35 %

2500

2857
(46:54 F:C)

40 % (predpokladaný
obsah sušiny)

2500

Požadovaná hmotnosť sušiny 1000 libier
(450 kg) v celkovej zmiešanej kŕmnej
dávke (50:50 F:C)

45 %

2500

2222
(53:47 F:C)

Zdroj: Randy Shaver, špecialista detašovaného pracoviska pre výživu v mliekarenskej výrobe, University of Wisconsin.
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Metóda stanovenia vlhkosti pomocou mikrovlnnej rúry a váhy
Obsah vlhkosti v siláži, senáži alebo v sene je možné posúdiť pomocou mikrovlnnej rúry. Táto technika je
rýchla, jednoducho vykonateľná a relatívne presná pri stanovení obsahu vlhkosti akejkoľvek krmoviny.
Veľkou nevýhodou tohto systému je potreba zdroja elektrického napájania, čo nie je vždy pohodlné pri
testovaní kŕmnych hmôt. Okrem mikrovlnnej rúry je potrebná malá váha (v gramoch), papierová podložka
pre každú vzorku a pohár vody.
1. Položte papierovú podložku na váhu a zistite jej hmotnosť v gramoch. Odporúčame poznačiť hmotnosť
na okraj podložky. Podložku zvážte pri každom použití.
2. Odvážte 50 až 100 gramov narezanej krmoviny na podložke na váhe. Vymlátené vzorky nepotrebujú
ďalšie narezanie.
3. Vzorku rovnomerne rozložte po celej ploche podložky a vložte ju do mikrovlnnej rúry a polovične naplneným pohárom vody položeným vzadu do roku. Silážne vzorky s odhadovanou vlhkosťou 50 až 75
percent sa môžu na začiatok zahrievať štyri minúty. Vzorky sena s vlhkosťou menej ako 30 % by sa mali
zahrievať tri minúty.
4. Odvážte vzorku a zaznamenajte jej hmotnosť, potom ju na podložke premiešajte a znova vložte do rúry
na jednu minútu.
5. Zopakujte postup v kroku č. 4, ale tento krát spustite mikrovlnnú rúru na 30 sekúnd. Pokračujte v sušení
a vážení, kým sa hmotnosť neustáli. Dávajte pozor, aby ste kŕmnu hmotu nezahriali až po bod prihorenia.
Ak dôjde k priháraniu, skráťte intervaly sušenia.
6. Na výpočet percentuálnej hodnoty vlhkosti odpočítajte suchú hmotnosť od pôvodnej hmotnosti a vydeľte
toto číslo mokrou hmotnosťou. Potom vynásobte číslom 100. Získate výsledný obsah vlhkosti vzorky.
Príklad: Pôvodná hmotnosť vlhkej vzorky bola 90 gramov. Hmotnosť po vysušení je 60 gramov.
90 - 60 = 30 30/90 X 100 = 33,33 %
Jednoduchá metóda: Ak sa na podložke odváži presne 100 gramov krmoviny, konečná suchá hmotnosť
(mínus hmotnosť papierovej podložky) odpočítaná od čísla 100 je obsah vlhkosti. Konečná suchá hmotnosť alternatívne predstavuje percentuálny podiel sušiny.
Príklad: Pôvodná hmotnosť vlhkej vzorky = 100 gramov. Konečná hmotnosť suchej vzorky = 55 gramov.
100 - 55 = 45% obsah vlhkosti alebo 55% obsah sušiny.
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ANALYTICKÉ CHYBY

NIRS VERZUS MOKRÁ ANALÝZA

Analýza krmiva je dôležitá na vyváženie výživy a na získanie
prehľadu o vplyve manažérskych postupov na kvalitu krmiva.
Chyby pri odbere vzoriek na farme môžu mať určite vplyv na
reprezentatívnosť vzorky v porovnaní so skrmovaným materiálom. Podobne existujú faktory, ktoré ovplyvňujú analytické
odchýlky v hodnotách vykazovaných v laboratórnych správach.
Tieto faktory zahŕňajú odchýlku, akosť merania a presnosť.

Mokrá analýza znamená prácnejšie chemické postupy realizované v laboratóriu. Blízkoinfračervená spektroskopia (NIRS) je
ďalším analytickým prístupom oceňovaným vďaka opakovateľnosti a rýchlemu zisťovaniu údajov.

Odchýlka je definovaná ako systematický chyba vzniknutá pri
odbere vzoriek alebo testovaní. Akosť merania sa vzťahuje na
schopnosť konzistentnej reprodukovateľnosti merania, kým
presnosť znamená, či je vykazovaná hodnota správna

Veľkou výhodou NIRS pred mokrou analýzou je úspora nákladov. Oproti drahšej mokrej analýze je možné pomocou NIRS
analyzovať viac vzoriek, častejšie a pri rovnakom rozpočte.
Výrobcom to pomáha riadiť premenlivý obsah živín v potrave prostredníctvom častejších analýz. Bežným odporúčaním je
používanie výlučne mokrých chemických analytických metód,
najmä po typickej pestovateľskej sezóne. To však nie je

Analytické odchýlky
Nízka akosť merania, vysoká odchýlka, slabá presnosť

Dobrá akosť merania, vysoká odchýlka, slabá presnosť

Skutočná
hodnota

Skutočná
hodnota

Nízka akosť merania, žiadna odchýlka, dobrá presnosť
(s dostatočným počtom reprezentatívnych vzoriek)

Dobrá akosť merania, žiadna odchýlka, dobrá presnosť

Skutočná
hodnota

Skutočná
hodnota

Zdroj: Dave Taysom, Dairyland Labs
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potrebné v prípade laboratórií, ktoré používajú rozmanité
vzorky na častú aktualizáciu vlastných kalibrácií NIR. Ak ide o
renomované laboratórium ochotné podeliť sa o kalibračné štatistiky, NIRS je najlepším spôsobom na efektívne investovanie
finančných prostriedkov určených na analýzu.
O spektrometrii NIRS sa v literatúre diskutuje od roku 1939, no
až v roku 1968 Karl Norris so spolupracovníkmi vo Výskumnom
laboratóriu merania USDA-Beltsville dokázal, že absorpciu
špecifických vlnových dĺžok je možné uviesť do vzťahu
s chemickou analýzou iných zŕn a krmovín.
Začiatkom roku 1978 John Shenk so svojím výskumným tímom vyvinul prenosný nástroj použiteľný v mobilnej dodávke
na analýzu živín v krmovinách priamo na farme alebo na farmárskych aukciách. Vývoj viedol k vzniku univerzitných detašovaných mobilných pracovísk (dodávky s technológiou NIRS)
v štátoch Pennsylvania, Minnesota, Wisconsin a Illinois. V roku
1978 bola založená sieť amerického ministerstva pôdohospodárstva pre blízkočervenú analýzu krmovín (USDA NIR Forage
Network) s cieľom vyvinúť a testovať počítačový softvér na ďalšiu vedeckú prácu v oblasti testovania zrna a krmovín pomocou
technológie NIRS. V roku 1983 začalo niekoľko komerčných
firiem s uvádzaním nástrojov NIR a softvérových balíkov na trh
pre komerčné laboratóriá na analýzu krmovín a kŕmnych hmôt.
Spektrometria NIRS je založená na interakcii fyzickej hmoty
krmiva so svetlom v oblasti blízkeho infračerveného spektra
(700-2500 nm). Vibrácie vodíka viazaného na uhlík, dusík ale-

bo kyslík spôsobujú molekulárnu „excitáciu“ zodpovednú za
absorpciu špecifických množstiev žiarenia s konkrétnymi vlnovými dĺžkami. Toto umožňuje laboratóriám uviesť vibrácie
špecifických chemických väzieb (spektrá) s koncentráciou špecifických zložiek krmovín (napr. škrob) stanovenou tradičnými metódami s mokrými chemickými procesmi. Spektrometria NIRS je možná vďaka tomu, že molekuly reagujú rovnako
zakaždým, keď sú vystavené takému istému žiareniu. Príprava
vzoriek a ich prezentácia nástroju NIR je veľmi rozmanitá. Hoci
sa často používajú vysušené, jemne pomleté vzorky, skenovať
je možné aj celé zrná alebo čerstvé nepomleté vzorky. Na trh
prichádza čoraz viac nástrojov, ktoré sú dostatočne odolné na
prácu v mobilných aplikáciách ako sú napríklad prístroje silážnych rezačiek.
NIRS je rýchla sekundárna metóda postavená na matematickom vzťahu (regresii) s akceptovanou metódou vychádzajúcou
z mokrých chemických procesov. Hodnota získaná prostredníctvom NIRS teda nemôže byť nikdy presnejšia ako pri použití tradičnej metódy. Na realizáciu matematických výpočtov
potrebných na priradenie spektier vytvorených pomocou NIR
špecifických referenčných vzoriek ku samotným mokrým chemickým procesom daných vzoriek sa využívajú sofistikované
softvérové balíky. Tieto matematické vzťahy sa nazývajú „prediktívne modely“ alebo „kalibrácie“.
Robustnosť kalibrácie NIRS je primárne stanovená počtom
vzoriek, spôsobom, akým reprezentujú rôznorodosť krmiva a
typickou variáciou sledovanou v súvislosti s meraným znakom.
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Ak je napríklad cieľom vypracovať kalibráciu pre hrubé proteíny v kukuričnom zrne, medzi referenčné vzorky analyzované
mokrými chemickými procesmi je nutné zahrnúť vzorky kukurice rôzneho genetického pôvodu a z rôznych prostredí. Ak
konkrétna mokrá chemická metóda neexistuje (napr. predikcia
množstva etanolu, ktoré je možné vyrobiť z kukurice), laboratória môžu vyvinúť úplne novú mokrú chemickú metódu, na základe ktorej bude vypracovaná kalibrácia NIR.
Producenti a odborníci na výživu ako bežní používatelia technológie NIR môžu bez ostychu žiadať laboratóriá alebo výrobcov zariadení ich štatistiky NIR. Týmto sa pomôže vštepovaniu
dôveryhodnosti v tieto hodnoty podobným spôsobom, akým
štatistika (napr. hodnoty P) určuje dôveryhodnosť výsledkov
výskumných skúšok. Nižšie sú uvedené tri štatistiky NIR, ktoré
by mali vedieť poskytnúť renomované laboratóriá:
1. Počet vzoriek v kalibračnej množine (N) - ovplyvnený typickou variáciou znaku, ktorý je predmetom záujmu. Čím
je užší rozsah rozdielov vo vzorkách, tým ťažšie je pre NIR
(alebo mokrú chémiu) zistiť takéto rozdiely. Na vypracovanie
prvotnej kalibrácie je typicky potrebných 80 až 100 vzoriek,
pričom na „zrelé“ kalibrácie je ich potrebných až niekoľko
stoviek.
2. Štandardná chybovosť kalibrácie (SEC) - určuje mieru
spoľahlivosti kalibrácie NIR pri predikcii hodnôt získaných
mokrými chemickými procesmi, ktoré slúžia na vypracovanie kalibrácie. Vyžadujú sa nízke hodnoty SEC. Ak je hodnota získaná mokrou chémiou napríklad 30 a SEC je 3, znamená to, že približne 66 % hodnôt NIR by malo spadať do
rozsahu 30 +/- 3 (napr. 27 až 33).
3. Regresný koeficient (R2 alebo RSQ) - línia predstavujúca
„najlepšiu vhodnosť“ pri grafickom znázornení hodnôt NIR
spolu s hodnotami mokrej chémie. Vyžadujú sa vysoké hodnoty R2. Hodnota R2 1,0 znamená, že kalibrácia vysvetľuje
100 % variácie vzoriek.

PROXIMÁLNA ANALÝZA
Proximálna analýza je chemická schéma na opis potravín vyvinutá v Nemecku pred vyše storočím. Vychádza z deštruktívnych laboratórnych metód, ktoré stanovujú obsah nasledujúcich zložiek:
• Sušina (DM)
• Popol (minerály)

88

• Hrubá bielkovina (CP)
• Kjeldahlov proces merania obsahu dusíka (N)
• N x 6,25 = % hrubej bielkoviny
• Éterický extrakt (tuk)
• Sacharidy (CHO)
• Hrubá vláknina
• Extrakty bez dusíka
• Väčšinou cukry a škrob, pričom môže obsahovať vlákninu
• Stanovené na základe rozdielu (100 - všetky ostatné analyzované látky), nie na základe priamej analýzy
Proximálna analýza bola východiskom pre stanovenie nutričnej
hodnoty kŕmnych hmôt, avšak neposkytla informácie o stráviteľnosti potravy, adekvátnosti živín, chutnosti ani toxicite.

DETERGENTNÝ SYSTÉM
Laboratóriá skúmajúce krmivá aj naďalej používajú mnohé
metódy proximálnej analýzy. Pomerne chabý stav laboratórnej
analýzy krmív v 60. rokoch 20. storočia však mal za následok
začatie výskumného programu Petra Van Soesta na vývoj detergentného systému analýzy krmív. Detergentný systém nahradil
hrubú vlákninu (CF) a bezdusíkatý extrakt týmito látkami:
• neutrál-detergentné rozpustné látky (NDS)
• neutrál-detergentná vláknina (NDF)
• acid-detergentná vláknina (ADF)
• lignín
Van Soest v priebehu niekoľkých rokov presvedčil vedeckú komunitu, aby nahradila systém proximálnej analýzy detergentným systémom, ktorý umožnil vysvetlenie nutričných odoziev
z pohľadu stráviteľnosti a príjmu krmiva. Podobne ako pri postupe s hrubou vlákninou, ADF izoluje primárne celulózu a lignín, ale nie hemicelulózu. Z daného dôvodu bola ADF nevhodná ako miera celkového množstva štrukturálnej vlákniny. Keď
bol postup analýzy NDF prvýkrát publikovaný v roku 1967,
analýza ADF začala pomaly a ustálene deklinovať, aj keď sa naďalej bežne používa v mnohých oblastiach sveta. Aj keď analýza
NDF vo vedeckých kruhoch zväčša nahradila analýzu hrubej
vlákniny, takáto analýza sa naďalej používa, nakoľko analýza
NDF nie v mnohých krajinách vládou schválenou metódou pre
legálny obchod.

V 80. rokoch 20. storočia sa David Mertens (doktorand Petra
Van Soesta) začal usilovať o štandardizáciu analýzy NDF v laboratóriách v USA. Mertens si uvedomoval, že jediným spôsobom, ako znížiť chybovosť v rôznych laboratóriách, bolo
predpísanie jednotnej metódy analýzy NDF. Výsledkom Mertensovho úsilia boli odporúčania, aby sa všetky krmivá ošetrili amylázou (na odstránenie škrobu), aby sa používal siričitan
sodný (na odstránenie rastlinných a mikrobiálnych bielkovín)
a aby bolo množstvo neutrál-detergentnej vlákniny vykazované
bez obsahu popola (napr. “om”). Výsledná hodnota má byť uvedená ako aNDFom. Jedinou metodologickou odchýlkou bolo,
aby sa krmoviny s obsahom tuku vyšším ako 100 gramov na
1 kg vopred extrahovali pomocou vhodného rozpúšťadla. Prijatie metódy NDF asociáciou analytických komunít (AOAC) bol
zdĺhavý proces, no napokon bola schválená v júni roku 2002.

SKÚŠKY STRÁVITEĽNOSTI
Skúšky stráviteľnosti slúžia na stanovenie množstva stráveného
množstva živín alebo potravy dostupného pre zviera na udržanie kondície, rast a produkciu.
Skúšky stráviteľnosti zahŕňajú:
• Proximálnu analýzu potravy
• Kŕmenie zvieraťa daným množstvom krmiva
• Zhromažďovanie výkalov (niekedy aj moču)
• Proximálna analýza výkalov
• Rozdiel je „zjavná“ stráviteľnosť krmiva. Pre jednotlivé živiny
sa rozdiel rovná koeficientu trávenia príslušnej živiny.

Stavba rastlinnej bunky
Obsah bunky
Organické kyseliny
Cukry
Škrob
Fruktány
Olej

Stredná lamela
Betaglukány
Pektické látky (majú podobnú ferementáciu ako škrob, ale
neprodukujú kyselinu mliečnu, 6-15% v lucerne, >20% v
dužine repy a citrusov)

Bunková stena
Hemicelulóza
Celulóza
Lignín

Päť typov tkanív
v krmivách

Acido-detergentná vláknina (ADF)

Neutro
detergentná
vláknina (NDF)

1. Cievny zväzok obsahujúci floém/xylém
2. Parenchýmová vrstva obaľujúca cievne zväzky.
3. Sklerenchymatické bunky spájajúce cievne zväzky s epidermom.
4. Mezofylové bunky medzi cievnymi zväzkami a epidermálnou vrstvou.
5. Na povrchu jedna vrstva epidermálnych buniek pokrytých ochrannou kutikulou.
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Vzhľadom na všetky používané skratky vo vede o výžive je pochopiteľné, že v terminológii môže panovať zmätok. Napríklad
zmätok súvisiaci so zjavnou a skutočnou stráviteľnosťou je definovaný matematicky takto:
Zjavná stráviteľnosť = 100*[(príjem)–(výkaly)]/(príjem)
• s výkalmi = (nestrávená potrava + všetky endogénne straty)
Skutočná stráviteľnosť = 100*[(príjem)–(nestrávená potrava)]/
(príjem)
Skutočná stráviteľnosť je typicky vyššia ako zjavná stráviteľnosť.
Zjavná stráviteľnosť neznižuje endogénnu produkciu bielkovín
a tukov buď z vylúčených buniek alebo mikróbov v bachore,
ktoré sa vyskytujú vo výkaloch alebo vo zvyškoch v prípade in
vitro (laboratórnych) skúškach. Skutočná stráviteľnosť sa rovná
zjavnej stráviteľnosti v prípade, že nedochádza k endogénnej
strate ako pri stráviteľnosti NDV, pretože zvera si nevyrába
žiadnu ND vlákninu.
Meranie stráviteľnosti in vivo(v živom zvierati) sa spravidla chápe v zmysle zjavnej stráviteľnosti. Strata sušiny in vitro (ÚSIV)
sa meria na základe úbytku sušiny počas inkubácií v skúmavke
alebo in situ a počíta sa takto: ÚSIV = 100 – nestrávená sušina
v %. SÚSIV (skutočný úbytok sušiny in vitro ) sa vypočíta takto:
100 – [(NDF/100)x(100-stráviteľnosť NDF)]) SÚSIV je odhad
množstva materiálu, ktorý bol skutočne strávený a základe návrhu Van Soesta, podľa ktorého je 98 % obsahu bunky skutočne
stráviteľných, takže prakticky všetok nestrávený materiál musí
byť nefermentovaná neutrál-detergentná vláknina. Túto hodnotu je alternatívne možné vypočítať ako SÚSIV = rozpustné
látky v bunkách + strávená neutrál-detergentná vláknina.
Analýza stráviteľnosti sušiny in vitro (ÚSIV) alebo zjavnej stráviteľnosti v komerčnom laboratóriu pozostáva z dvojfázového

postupu podľa Tilleyho a Terryho. Prvou fázou je 48-hodinová inkubácia v bachorovej tekutine a pufri, po ktorej nasleduje
druhé 48-hodinové trávenie v pepsíne a HCl.
Skutočná stráviteľnosť in vitro (SSIV) pozostáva z rovnakej
48-hodinovej inkubácie v bachorovej tekutine, no v druhej fáze
sú pepsín a HCl nahradené extrakciou neutrál-detergentnej
vlákniny. Extrakcia neutrál-detergentnej vlákniny účinnejšie
odstraňuje bakteriálne rezíduá a iné materiály nerozpustné
v pepsíne, čoho výsledkom je rezíduum bez mikrobiálnej kontaminácie.
Zmätok súvisí aj s rozdielom medzi stráviteľnosťou živín (alebo
koeficientom trávenia) a obsahom stráviteľných živín. Stráviteľnosť živiny je vyjadrená ako percento obsahu živiny s príponou
D (angl. „digestibility“, napr. NDFD ako percento neutrál-detergentnej vlákniny NDF) Obsah stráviteľnej živiny je pomer
sušiny, ktorá je strávenou živinou. Bežnou formou reprezentácie je predpona „d“ (napr. dNDF ako percento sušiny). Stráviteľnosť živiny a stráviteľná živina nie sú vzájomne zameniteľné
hodnoty, aj keď tieto pojmy spolu súvisia.

ENERGETICKÉ SYSTÉMY
Celkový obsah stráviteľných živín (TDN) je miera energie potravy z organických zlúčenín v krmive vyjadrená ako % alebo
hmotnosť. TDN využíva hodnoty z laboratórnej proximálnej
analýzy vynásobené koeficientmi štandardného trávenia z trávenia a počíta sa takto:
%TDN = % stráviteľnej hrubej bielkoviny
+ % stráviteľnej hrubej vlákniny + % stráviteľného extraktu
bez dusíka
+ (% stráviteľného éterického extraktu x 2,25)

NDFD je iná hodnota ako dNDF
Výpočty:

NDFD (% NDF)
dNDF (% sušiny)

NDFD = (hmotnosť NDF v gramoch na začiatku – hmotnosť NDF v gramoch na konci)
hmotnosť NDF v gramoch na začiatku
dNDF = (hmotnosť NDF v gramoch na začiatku – hmotnosť NDF v gramoch na konci)
začiatočná hmotnosť sušiny v gramoch
NDFD * %NDF = dNDF

Príklad 48-hodinovej inkubácie in situ s 20 gramami sušiny, ktorá obsahovala 50 % NDF = 10 gramov
ako začiatočná hmotnosť neurodetergentnej vlákniny. Rezíduum po inkubácii = 5,7 g, ktoré obsahovalo
71 % NDF = 4 g konečná hmotnosť NDF.
NDFD (% NDF, x hodiny) Príklad: (10-4)/10 = 60% NDFD (% NDF, 48h)
dNDF (% sušiny, x hodiny) Príklad: (10-4)/20 = 30% dNDF (% sušiny, 48h)
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Hlavným obmedzením systému
merania celkového obsahu stráviteľných živín (TDN) je, že chemická analýza krmiva a hnoja nie
je vhodne spojená s metabolizmom zvierat. Systém TDN ignoruje významné straty ako napríklad cez moč, plyn a najmä teplo.

Systém čistej energie
Celková energia

Stráviteľná energia

Metabolizovaná energia

Čistá energia
NEG: netto energetický zisk
NEM: netto udržiavaná energia
NEL: netto energia laktácie

Straty cez výkaly

Straty cez moč
a plyn

Prístup s využitím sumárnej energetickej rovnice je využívaný
mnohými komerčnými laboratóriami na výpočet čistej energie
laktácie (NEL) od jej zverejnenia v siedmom revidovanom vydaní (2001) NRC Nutrient Requirements of Dairy Cattle (Nároky dojníc na živiny). Sumárny prístup využíva hodnoty pre
hrubú bielkovinu, tuky, bezvlákninové sacharidy (NFC) a neutrál-detergentnej vlákniny (NDF) spolu s príslušnými koeficientmi týchto živín.

Tepelné straty

rovnice slúžiace na odhad hodnôt Kd súboru sacharidov (napr.
CHO B1, B2 and B3) umožňujú použitie nameraných hodnôt
rýchlosti pre kŕmne hmoty a nespoliehať sa pritom na hodnoty
z literatúry.

Obmena uvedeného sumárneho prístupu bola použitá pri vývoji prístupu MILK2006 v University of Wisconsin, ktorý kukuričnej a lucernovej siláži prideľuje hodnoty objemu mlieka
na aker a na tonu.

RÝCHLOSŤ TRÁVENIA
Účinná rozložiteľnosť živiny definovaná Orskovovou rovnicou
je Kd/(Kd + Kp), pričom Kd je rýchlosť trávenia (napr. 2-7 %/
hodinu pre vlákninu) a Kp je rýchlosť prechodu krmy z bachora (napr. 5%/hodinu v prípade vysoko produktívnej dojnice).
Účinný prísun živín sa dá následne vypočítať ako príjem sušiny
x (Kd /(Kd + Kp)).
Laboratóriá môžu poskytnúť odhady hodnôt Kd pre neutrál
-detergentnú vlákninu pomocou rovníc publikovaných Cornell
University. Využíva v jednom časovom bode hodnotu NDFD
(napr. 24, 30 alebo 48 hodín), lignín a predpokladanú hodnotu
oneskorenia trávenia (napr. 6 hodín).
Nedávno bol komerčne sprístupnený systém produkcie plynu
s názvom Fermentrics™, ktorý umožňuje priamo merať rýchlosť
zažívania pre živiny rýchleho (najmä škrob) a pomalého (najmä
vláknina) súboru. Techniky aproximácie kriviek a publikované
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NAJČASTEJŠIE POUŽÍVANÉ POJMY PRI ANALÝZE KRMOVÍN
Nasledujúci súpis termínov a opisov je k dispozícii pre čitateľov ako pohodlná pomôcka. Je nutné poznamenať, že väčšina komerčných laboratórií bude mať k dispozícii definície analytov a opisy ich jedinečných analytických postupov na ich príslušných
webových stránkach.

Sušina (% sušiny): Sušina (DM) je výsledná kŕmna hmota
po odstránení 100 % vody sušením (100% - vlhkosť). Sušenie
spomaľuje analýzu, preto niektoré laboratóriá vysušia vzorky
len po určitú úroveň vlhkosti a následne pomocou NIR skenera
na započítanie zvyškovej vlhkosti. Výsledné správy analýzy krmiva zvyčajne vykazujú živiny v ako hodnoty „pri skrmovaní“
a na základe obsahu sušiny (DM). Celá výživa pri chove hovädzieho dobytka na mlieko a mäso vychádza z hodnôt sušiny kvôli
veľkým odchýlkam vlhkosti potravy pre prežúvavce. Monogastrické diéty typicky vychádzajú z hodnôt „pri skrmovaní“.

Hrubá bielkovina (% CP): Počíta sa vynásobením celkového obsahu dusíka číslom 6,25, na základe predpokladu, že 100-percentná bielkovina obsahuje asi 16 % dusíka (100 : 16 = 6,25).
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Upravená hrubá bielkovina %: Vypočítaná hodnota,
ktorá sa niekedy označuje ako dostupná bielkovina a používa sa pri krmovinách na zníženie celkového obsahu hrubých
bielkovín na základe množstva teplom poškodeného (viazaného, karamelizovaného) proteínu kvôli kondenzácii produktov
rozkladu sacharidov s bielkoviny tvoriacimi, tmavo sfarbenými,
nerozpustnými polymérmi, ktoré prežúvavce slabo trávia. Niekedy sa počíta odčítaním hrubej bielkoviny viazanej na ADF
(ADF-CP alebo ADICP) od hrubej bielkoviny (CP). Hodnota
ADF-CP sa vypočíta vynásobením acid-detergentného nerozpustného dusíka (ADIN, niekedy označované ako ADF-N)
číslom 6,25. Upravená hrubá bielkovina sa môže alternatívne
vypočítať úmerne podľa obsahu ADFCP, napríklad keď je obsah
ADIN (% N) vyššia ako 14 %.

Amoniak: (NH3): Bezfarebná plynná zlúčenina s prenikavým zápachom zložená z dusíka a vodíka, ktorá je veľmi dobre
rozpustná vo vode. Indikátor obsahu nebielkovinového dusíka.
Amoniak-N (NH3-N, % hrubej bielkoviny): Amoniak-dusík vyjadrený ako percentuálny podiel v hrubej bielkovine ako indikátor nadmerného rozkladu bielkovín v siláži.

Dusičnany (% NO3 alebo ppm NO3-N): Koncentrácia dusíka vyjadrená ako dusičnany. Na premenu % dusičnanových iónov (NO3) na hodnotu častíc na milión (ppm) dusíku
v dusičnanoch vydeľte % NO3 číslom 4,4, čím získate hodnotu
% NO3-N. Vynásobte % NO3-N x 10 000 a získate hodnotu
ppm NO3-N.
Rozpustné bielkoviny, % hrubých bielkovín (CP):
Chemický test (borátový pufer) je zvyčajne vykazovaný ako
% hrubej bielkoviny, ktorým sa meria množstvo bielkoviny
rýchlo rozloženej na amoniak, čím sa bachorovým baktériám
dodáva potrebný dusík.

Rozpustná bielkovina (Mikrobiálna), % CP: Mikrobiálna analýza uvádzaná na správach Fermentrics™ vypočítaná ako množstvo hrubej bielkoviny rozložené v priebehu troch
hodín inkubácie vzorky vydelené celkovým množstvom hrubej
bielkoviny vo vzorke.

Bielkovina nerozložená v bachore (RUP, % hrubej
bielkoviny): Časť bielkovín, ktorá nie je rozložená v bachore.
Niekedy sa nazýva vynechaná bielkovina, uniknutá bielkovina
alebo nerozložená prijatá bielkovina.

Bielkovina rozložená v bachore (RUP, % hrubej
bielkoviny): Časť celkového množstva bielkoviny, ktoré je
rozložené v bachore, niekedy sa označuje ako rozložená prijatá
bielkovina. Bežne sa určuje pomocou metódy enzymatického
trávenia Streptomyces griseus (SGP) vyvinutou v Cornell University.

hodnotu v programoch vyvažovania kŕmnej dávky využívajúcich logiku modelu Cornell.

Neutrodetergentná nerozpustná hrubá bielkovina (NDICP, % CP): Bielkovina spojená s rezíduom po
vykonaní analýzy NDF. Ide o vstupnú hodnotu v programoch
vyvažovania kŕmnej dávky využívajúcich logiku modelu Cornell. Niekedy sa označuje ako neutrál-detergentná nerozpustná bielkovina alebo NDP (neutrál-detergentná bielkovina).
Hodnota môže byť vyjadrená aj ako dusík (N), zložka hrubej
bielkoviny a mať označenie neutrál-detergentný nerozpustný
dusík (NDIN) alebo kratšie neutrál-detergentný dusík (NDN).
Hodnotu NDIN je možné vypočítať vydelením hodnoty NDICP číslom 6,25.

Mikrobiálna produkcia biomasy (MBP, mg/g):
Hodnota uvádzaná na správach Fermentrics™ meraná priamo
analýzou substrátu, ktorý zostáva po 48-hodinovej inkubácii
pomocou analýzy NDF (bez amylázy alebo siričitanu sodného).
Rozdiel medzi hmotnosťou substrátu pred analýzou NDF a po
nej je mikrobiálny výnos biomasy vzorky inkubovanej v bachorovej tekutine. Príjem sušiny (DMI) odhadovanej hmotnosti
mikrobiálnej bielkoviny vytvorenej v bachore sa počíta pomocou rovnice MBP x 0,41 x 1,3 x kg príjmu sušiny DMI. Hodnota
0,41 je predpokladaným množstvom mikrobiálnej bielkoviny
obsiahnutým v meranej biomase, 1,3 je korekčný koeficient,
ktorý ráta s tým, že 30 % bachorových baktérií existuje v kvapalnej fáze, čiže nie sú merané ako súčasť hodnoty biomasy. Na
príklade reálnej celkovej zmiešanej kŕmnej dávky s hodnotou
MBP 160 mg/G sa priemerný príjem sušiny 23,5 kg na jednu
kravu rovná 2004 gramom vyprodukovanej mikrobiálnej bielkoviny. Celkový príspevok mikrobiálnej bielkoviny plus všetka
v bachore nerozložená bielkovina (RUP) poskytnutá v strave je
príspevkom k celkovému množstvu bielkoviny využitej na produkciu mlieka.
Stráviteľnosť škrobu (STRD, % škrobu): Stráviteľnosť škrobu
in vitro v bachorovej tekutine (alebo enzymaticky). Každé laboratórium má používa inú veľkosť pomletej vzorky (napr. 1-4
mm) a čas inkubácie (napr. 2-10 hodín).

Acid-detergentná nerozpustná hrubá bielkovina
(ADICP, % CP): Niekedy sa nazýva teplom poškodená
bielkovina alebo nedostupná bielkovina. Určuje množstvo nedostupnej bielkoviny kvôli kondenzácii produktov rozkladu sacharidov s bielkoviny tvoriacimi, tmavo sfarbenými, nerozpustnými polymérmi, ktoré prežúvavce slabo trávia. Ide o vstupnú
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Rýchlosť trávenia sacharidov (Kd, %/hod):

Neutrodetergentná vláknina (% aNDF): Hodno-

Rýchlosť trávenia súboru sacharidov (Kd) sú hodnoty maximálnej rýchlosti rozkladu za hodinu pre súbory sacharidov B1
(škrob), B2 (rozpustná vláknina) and B3 (NDF), ako je definované v modeloch ako sú CNCPS alebo CPM. Niektoré laboratória publikujú hodnoty Kd pre súbor B3 (NDF), pričom
používajú publikované rovnice Cornell University a v jednom
časovom bode hodnoty NDFD (napr. 24, 30 alebo 48 hodín),
lignín a predpokladanú hodnotu oneskorenia trávenia (napr.
šesť hodín). Správy Fermentrics™ využívajú na priame meranie
rýchlosti trávenia metódy produkcie plynu pre živiny rýchleho
(najmä škrob) a pomalého (najmä vláknina) súboru. Na odhad
hodnôt Kd súboru sacharidov sa používajú techniky aproximácie kriviek a publikované rovnice.

ta NDF je celková hodnota pre bunkovú stenu pozostávajúca
z frakcie ADF, plus hemicelulóza. Ide o zvyšok (rezíduum),
ktorý zostane po prevarení vzorky v neutrál-odetergentnom
roztoku. Ak sa počas extrakcie využíva amyláza a siričitan sodný (odporúčaný postup), frakcia vlákniny by sa mala nazývať
amylázou ošetrená neutrál-detergentná vláknina (aNDF) na jej
odlíšenie od pôvodnej metódy. Ako stúpa NDF, spravidla klesá
príjem sušiny.

Acid-detergentná vláknina (% ADF): Zvyšok (rezíduum), ktorý zostane po prevarení vzorky v acid-detergentnom
roztoku. ADF obsahuje celulózu, lignín a oxid kremičitý, ale nie
hemicelulózu.

NDFD, ako % NDF: Meranie stráviteľnosti NDF sa zvyčajne meria pomocou inkubácie in vitro s bachorovou kvapalinou a puframi alebo in situ vešaním vzoriek vo fistulovaných
zvieratách. Každé laboratórium používa inú veľkosť pomletej
vzorky (jemnejšie zomletie prinesie vyššie hodnoty) a iný čas
inkubácie (12, 24, 30, 48 hodín). Niektoré laboratóriá vykazujú
hodnotu dNDF, ktorá je súčasťou neutrál-detergentnej vlákniny
strávenej zvieraťom pri špecifickej úrovni príjmu krmiva, ako
percentuálny podiel zo sušiny. NDFD = dNDF/NDF x 100.

Definície neutrál-detergentnej vlákniny (NDF)
amyláza
Žiadna amyláza
Žiadny
siričitan sodný
Žiadny siričitan sodný

Kukuričná siláž s vysokým obsahom zrna

amyláza
Siričitan sódny

amyláza
Siričitan sódny
Bez popola

NDF

NDR

aNDF

aNDFom

37,7

38,1

36,0

35,2

Požadované modelom Cornell pred vydaním verzie 6.0

Realizované väčšinou laboratórií najmä na Stredozápade USA od začiatku 90. rokov 20. storočia,
kedy začal Mertens presadzovať svoju metódu, aj keď nie všetky laboratóriá využívajú „a“

Zvyčajne sa realizuje, pokiaľ nie je žiadané. Môže sa oplatiť žiadať v prípade sena/senáže, ak sú vysoké obsahy prímesi,
zvyšujúc maximálne množstvo NDF v celkovej kŕmnej dávke a obsah popola vo vzorke (>12%)
Zdroj: Dave Mertens, Sympózium spoločnosti Pioneer na konferencii o výžive Cornell Nutrition Conference, 2002
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Fyzicky účinná NDF (peNDF, % sušina): Odhad hrubej časti vlákniny, u ktorej sa predpokladá účinnosť pri stimulácii prežúvania a produkcii slinného stabilizátora na zvýšenie
pH v bachore. Počíta sa suchým preosievaním vzorky počas
desiatich minút a zistením pomernej sušiny, ktorá zostane na
site s okom 1,18 m (odborný termín „pe faktor“), vynásobenej
obsahom NDF vo vzorke.
Lignín: Niekedy sa nazýva acid-detergentný lignín (AD-lignín). Ide o nestráviteľnú zložku rastliny (reťazec fenylpropánových jednotiek), ktorá dáva rastline pevnosť a nepriepustnosť
vody. Vysoký obsah lignínu má sklon u niektorých druhov rastlín znižovať mieru stráviteľnosti. Existujú dve metódy merania
obsahu lignínu v acid-detergentnej vláknine: kyselinou sírovou
a manganistanom. Obsah lignínu zistený manganistanom je v
prípade väčšiny kŕmnych hmôt vyššia hodnota ako hodnota zistená kyselinou sírovou.

Cukor, %: Niekedy sú označované ako uhľovodíky rozpustné vo vode (WSC) Vzorka inkubovaná vodou v 40 °C kúpeli
za extrakcie jednoduchých cukrov a fruktánu. Hodnota WSC
je stanovená po hydrolýze kyselinou sírovou a kolorimerickou
reakciou s hexakyanoželezitanom draselným.

Škrob, %: Polysacharid obsahujúci dlhé reťazce glukózových

sacharidy (NSC) nie sú vzájomne zameniteľné, najmä nie v prípade krmovín, pričom najväčším rozdielom sú pektíny a organické kyseliny nachádzajúce sa v NFC, ale nie v NSC.
KRMIVO

NFC

NSC

Lucernová siláž

18,4

7,5

Kukuričná siláž

41,0

34,7

Rezky z cukrovej
repy

36,2

19,5

Vlhké kuk. zrno

71,8

70,6

Sójové výlisky

14,1

5,3

Mletá kukurica

67,5

68,7

Hrubý tuk, %: Odhadovaný obsah tuku stanovený extrakciou éterov; niekedy sa nazýva éterický extrakt (EE). Hrubý tuk
obsahuje skutočný tuk (triglyceridy) ako aj alkoholy, vosky, terpény, steroidy, pigmenty, ester, aldehydy a iné lipidy.
Popol %: zvyšok po horení vzorky pri teplote 550 °C ako odhad celkového obsahu minerálov.

jednotiek.

Minerály: Makrominerály (napr. vápnik, fosfor, draslík, hor-

Bezvlákninový sacharid (% NFC): Odhadovaný obsah

čík, sodík, síra) sa uvádzajú ako percentuálny podiel a stopové
minerály (napr. meď, železo, mangán, zinok) sa uvádzajú ako
častice na milión (ppm).

rýchlo dostupných sacharidov (najmä škrob a cukry). Počíta
sa jednou z uvedených rovníc: NFC = 100% - (CP% + NDF%
+ EE% + popol%) alebo, ak je korigovaný pre NDICP, NFC =
100% - [CP% + (NDF% - NDICP%) + EE% + popol%]. Keďže
NFC sa vypočíta odpočítaním, výsledok zahŕňa chyby pri sčítaní každej zložky, najmä v prípade postupu výpočtu NDF. Bezvlákninové sacharidy (NFC) a neštruktúrne sacharidy (NSC)
nie sú vzájomne zameniteľné, najmä nie v prípade krmovín,
pričom najväčším rozdielom sú pektíny a organické kyseliny
nachádzajúce sa v NFC, ale nie v NSC.

Skóre spracovania kukuričnej siláže (CSPS, percento
celkového obsahu škrobu): Analýza vzorky sušenej kukuričnej siláže na posúdenie narušenia (poškodenia) zrna pri zbere.
Vzorka sa rozdelí na základe veľkosti častice a následne je analyzovaná na obsah škrobu na hrubom (> 4,7 mm), strednom
(1,18 až 3,35 mm) a jemnom site (0.6 mm alebo menej). Skóre
vyššie ako 70 % signalizuje optimálne spracovanie zrna, 50 - 70
signalizujú priemerné spracovanie a skóre menej ako 50 % signalizujú nedostatočne spracované vzorky.

Neštruktúrne sacharidy (% NSC): Enzymatická metóda, pri ktorej sa analyzujú všetky zložky s cieľom odhadnúť
obsah cukrov, škrobu, organických kyselín a iných rezervných
sacharidov ako sú fruktány. Ide o nižšiu hodnotu ako bezvlákninové sacharidy (NFC), pretože NFC obsahujú iné zlúčeniny
ako škrob a cukry. Bezvláknité sacharidy (NFC) a neštruktúrne
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Typické rozsahy stráviteľnosti NDFD (48-hodinová inkubácia)
Ďatelinová siláž

Trávna siláž/senáž

Kukuričná siláž

Uspokojivé

Priemerné

Dobré

Výborné

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

Zlé

Stráviteľnosť neutrál-detergentnej vlákniny (NDF), % NDF
Zdroj: Dave Taysom. Laboratóriá mliekarenskej výroby Dairyland

Porovnanie stráviteľnosti NDFD pri 24-hodinovej
a 48-hodinovej inkubačnej dobe
24-hodinová stráviteľnosť NDFD
Väčšie odchýlky, ale aj väčšia biologická relevancia.
Riešenie - použite viac vzoriek

48-hodinová stráviteľnosť NDFD
Menšie odchýlky, ale aj menšia
biologická relevancia

Skupina kriviek NDFD z opakovaných
čiastkových vzoriek realizované na
rovnakej vzorke krmoviny

24 hod
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48 hod

Typické rozsahy NDFD (48-hodinová inkubácia)
Relatívna kŕmna hodnota (RFV): Index kombinujúci faktory ovplyvňujúce príjem
krmiva a stráviteľnosti, ktorý umožňuje vzájomné porovnávanie strukovín, tráv a krmív zo
strukovín/tráv (nie kukuričnú siláž). Slúži na stanovenie relatívnej hodnoty na účely predaja. Vypočíta sa ako: RFV=(DMI, % telesnej hmotnosti) * (DDM, % sušiny) / 1,29, pričom:
DMI je príjem sušiny (% telesnej hmotnosti) vypočítaný ako 120/(NDF, % sušiny) a DDM je
stráviteľná sušina vypočítaná ako 88,9–(0,779 x ADF, % sušiny)
Relatívna kŕmna kvalita (RFQ): Index, ktorý zahŕňa NDFD na presnejšie porovnanie potenciálnej výkonnosti živočíšnej produkcie kŕmených strukovinami, trávou a strukovinovo-trávnymi kŕmnymi hmotami (nie kukuričnou silážou). Vychádza zo stráviteľnosti
sušiny v krmovine a skonzumovaného množstva podľa kapacity plnenia. Vypočíta sa ako:
RFQ = (DMI, % telesnej hmotnosti) * (TDN, % sušiny) / 1,23. V závislosti od plodiny sa
príjem sušiny DMI a celkový obsah stráviteľných živín TDN počítajú takto:

ĎATELINOVINY:
(lucerna, ďatelina a ďatelinovo-trávne zmesi)
DMI strukoviny = 120/NDF + (NDFD – 45) x 0,374 / 1350 x 100
TDN strukoviny= (NFC x 0,98) + (CP x 0,93) + (FA x 0,97 x 2,25) + (NDFn x (NDFD/100)) – 7

TRÁVY:
TDN tráva = (BVS x 0,98) + (CP x 0,87) + (FA x 0,97 x 2,25) + (NDFn x NDFDp/100) – 10
DMI tráva = -2,318 + 0,442 x CP - 0,0100 x CP2 - 0,0638 x TDN + 0.000922 x TDN2 + 0,180
x ADF - 0,00196 x ADF2 - 0,00529 x CP x ADF
Pričom: CP = hrubá bielkovina (% sušiny)
EE = éterický extrakt (% sušiny)
FA = mastné kyseliny (% sušiny) = éterický extrakt - 1
NDF = neutrál-detergentná vláknina (% sušiny)
NDFCP = neutrál-detergentná vláknina hrubá bielkovina
NDFn = NDF bez dusíka = NDF – NDFCP, inak odhadnutá ako NDFn = NDF x 0,93
NDFD = 48-hodinová stráviteľnosť NDF in vitro (% NDF)
NFC = bezvlákninové sacharidy (% sušiny) = 100 – (NDFn + CP + EE + popol)
NDFDp = 22,7 + 0,664 x NDFD
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Mlieko na tonu, libry (O,45 kg) na tonu (907 kg):

Energetické výpočty: Väčšina laboratórií vykazuje vypo-

Koeficient pre kukuričnú siláž alebo lucernu predstavujúci odhad hmotnosti mlieka vyprodukovaného na jednotku sušiny
založený na pomôcke pre rozhodovanie MILK2006 od University of Wisconsin.

čítané hodnoty pre celkový obsah stráviteľných živín (TDN,
%), čistú energiu laktácie (NEL, Mcal/lb), čistú energiu udržiavania (NEM, Mcal/lb), čistý energetický zisk (NEG, Mcal/lb).
Pre každú z uvedených energetických hodnôt existuje niekoľko
rôznych použiteľných rovníc, takže najlepšie je použiť rovnice
jednotlivých laboratórií.

Mlieko na aker, libry (0,45 kg)/aker (4047 m2): Koeficient pre kukuričnú siláž alebo lucernu predstavujúci odhad
hmotnosti mlieka vyprodukovaného na výmeru (aker) z celkového výnosu sušiny krmoviny založený na pomôcke pre rozhodovanie MILK2006 od University of Wisconsin.
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Fermentačné profily: Typická analýza fermentácie siláže
bude obsahovať obsah prchavých mastných kyselín (octová,
propiónová, 1,2-propándiol, izomaslová, maslová) a spolu s pH,
kyselinou mliečnou a občas dusík v amoniaku a etanol.

USMERNENIA PRE SKRMOVANIE KRMOVÍN
Príjem potravy prežúvavcami je ovplyvnený najmä 1) koncentráciami vlákniny v krmive, 2) charakteristikami trávenia krmiva
ako sú krehkosť, efekt zaplnenia a stráviteľnosť neutrál-detergentnej vlákniny (NDFD) a 3) schopnosťou fermentovať výživu
(najmä škrob).
Bolo navrhnuté, že problémy s potlačením mliečneho tuku
u dojníc môže súvisieť s premenlivosťou kvality krmiva, sušiny
a chutnosti, ktoré majú vplyv na príjem NDF, prežúvanie a počet kusov dobytka so špirálovými epizódami „nechutenstva po
konzumácii“.

Vysokoproduktívne zvieratá je nutné kŕmiť precízne každý deň,
pretože majú veľmi úzky rozsah diéty kvôli konfliktu medzi vysokými nárokmi na živiny a potrebou udržiavať minimálne nároky na vlákninu. Z ekonomického hľadiska nemá význam, aby
sa odborníci na výživu zameriavali na implementáciu technológií a protokolov na lepšie riadenie nutričnej variability prítomnej
v zásobárňach krmovín. V ďalších častiach budú uvedené zovšeobecnené odporúčania pre lucernu, vlhké zrno a kukuričnú siláž.
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POKYNY PRE SKRMOVANIE LUCERNY
Lucerna je preukázateľne jednou z najpremenlivejších krmovín
na farme. Je to kvôli odchýlkam na jednotlivých poliach z pohľadu veku porastu (obsah trávy), zberovej zrelosti a vlhkosti,
stráviteľnosti vlákniny ovplyvnenej prostredím pestovania a
problematiky súvisiacej s fermentáciou a chutnosťou.
Výrobcovia môžu zlepšiť konzistenciu a kvalitu lucernovej siláže tak, že sa sústredia na zberovú zrelosť. Palička PEAQ (prediktívne rovnice pre kvalitu lucerny) na posúdenie zrelosti lucerny a obsahu NDF sa používa už niekoľko desaťročí, pričom
tento nástroj by mali využívať viacerí pestovatelia na sledovanie
zrelosti rastlín.
Lucerna sa podáva prežúvavcom, aby im dodávala energiu, bielkovinu a vlákninu. Lucernová siláž s vysokou hodnotou RFQ
(viac ako 170) bude mať relatívne nízke hladiny ADF, NDF a
účinnej vlákniny (peNDF). Taktiež bude mať vysoký obsah

hrubej bielkoviny, z ktorej je väčšina v okamžite rozpustnej
forme. Správne spracovaná kvalitná lucerna s akceptovateľným
rozsahom RFQ (150 až 170) umožňuje jednoduchšie vyvážiť
kŕmnu dávku, dosiahnuť správny obsah účinnej vlákniny a prijateľný obsah rozpustných bielkovín. Môže taktiež minimalizovať potrebu nákupu proteínových výživových doplnkov z iných
zdrojov.
Pozorné sledovanie stráviteľnosti neutrál-detergentnej vlákniny (NDFD) a popola pomôže zabezpečiť stráviteľnú plodinu
s menšími problémami pri fermentácii. Väčšina odborníkov na
výživu by uprednostnila, keby výrobcovia radšej odložili zber
lucerny na neskôr a riešili horšiu stráviteľnosť ako sa trápili
so slabo nakvasenou silážnou hmotou po zrážkach. Praktické
skúsenosti dali odborníkom podmienku zamerať sa na ideálnu
úroveň vlhkosti okolo 60 % na zníženie degradácie bielkoviny a
potenciálneho vzniku kloistridiálnej lucernovej silážnej hmoty.

Rýchlosť a rozsah stráviteľnosti vlákniny u lucerny a trávy
70
Väčší rozsah trávenia
celoročných tráv

stráviteľná NDF, %
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Rýchlosť trávenia
NDF rýchlejšia u lucerny
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0
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Zdroj: Rick Grant, University of Nebraska
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USMERNENIA PRE SKRMOVANIE VLHKÉHO
KUKURIČNÉHO ZRNA
Aby bolo možné zachytiť čo najväčšie množstvo škrobu na jednotku plochy, zber pri vysokej vlhkosti (vlhká kukurica) nesmie začať
skôr, ako zrná dosiahnu fázu čiernej vrstvy a fyziologickej zrelosti
- čo znamená u väčšiny hybridov vlhkosť zrna 34-36 %. Pri príprave odporúčaní pre zber vlhkej kukurice, vlhkých šúľkov alebo
posekanej kukurice je najlepšie premýšľať o vlhkosti zrna, pre-

tože väčšina pestovateľov má zariadenie na testovanie vlhkosti
zrna a konečný produkt môže mať rôzne množstvo šúľkov alebo
šúpolia, čo má vplyv na úroveň vlhkosti.
V prípade vlhkej šúľkovej kukurice alebo posekanej kukurice prispieva vreteno k vyšším hodnotám vlhkosti, pričom zaužívaným
pravidlom je, že konečná zmes bude o 3-4 percentuálne body vyššia ako zrno (na základe toho, že vreteno šúľka tvorí 10 % klasu).

Miesto trávenia škrobu a vplyv spôsobu spracovania kukuričného zrna
(valcované, fermentované, vločky)
Pri úvahe o trávení škrobu je nutné vyjasniť si, či je miestom trávenia bachor, tenké
črevo alebo celý trakt.

Hrubé črevo
Tenké črevo
Trávenie v bachore

V niektorých situáciách spojených s kŕmením môže byť výhodné obísť trávenie v
bachore a zvýšiť mieru trávenia v črevách,
najmä ak nastáva vysoká produkcia
mikrobiálnej bielkoviny a vzniká problém
s acidózou.

Vločkovaním sa presúva miesto trávenia
z bachora do čriev, pričom fermentačný
proces zasa presúva miesto trávenia
smerom do bachora.
Zdroj: Owens F. A. a S. Soderlund 2007. Getting
the most out of your dry and highmoisture
corn (Ako získať čo najviac zo suchej a vlhkej
kukurice). Zborník z konferencie State Nutrition
and Management Conference.

5.0
80

Trávenie, % škrobu v potrave

Trávenie v celom trakte je nižšie u dojníc
ako u býkov najmä kvôli tomu, že kravy
majú vyšší príjem potravy a viac vlákniny
vo výžive, čo zvyšuje výstupnú rýchlosť
potravy z bachora.

Trávenie škrobu u kráv a býkov
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Valcované na sucho
Kravy
Býky

Vlhké fermentované zrno
Kravy
Býky

Vločkované parou
Kravy
Býky
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Zmeny stráviteľnosti vlhkého zrna kukurice v bachore s rôznou úrovňou vlhkosti
100
80

ISDMD, %

Väčšina softvérov na
vyváženie kŕmnej
dávky sa neprispôsobuje podľa zvyšujúcej sa stráviteľnosti
po čase vo fermentovanom skladovaní.
V prípade kukurice
s vlhkosťou 28 %
podávanej v októbri
v množstve 4,5 kg by
bolo potrebné znížiť
dávnu na 3,2 kg na jar.

60
40
Vlhká kukurica s vlhkosťou 24% je „bezpečné“ krmivo, no prichádzate o účinnosť
krmiva, ktorú je možné zachytiť pri vlhkej kukurice s vyšším obsahom vlhkosti.
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 DRC
0

0

24% HMC
56

112

28% RECON
168

30% HMC
224

280

35% RECON
336

392

Doba silážovania (d)
DRC = Pri suchom valcovaní kukurice
sa po čase neukázala žiadna strata
ISDMD, ale keď bol ten istý hybrid
zožatý ako vlhká kukurica, nastal nárast
ISDMD počas skladovania
ISDMD - strata sušiny in situ
RECON - rekonštituovaná kukurica

Tí, ktorí majú skúsenosti s podávaním siláže z pokosenej kukurice,
súhlasia, že pri zbere je najlepšie „mýliť sa na mokrej strane“. Keď
plodina nadmerne vyschne, (napr. vlhkosť zrna <25 %), začnú sa
hromadiť problémy z hľadiska stráviteľnosti, chutnosti, nedostatočné narušenie zrna a nestabilita v zásobníku krmiva.
Sústredenie sa na úroveň vlhkosti zrna 28 % alebo viac má spravidla za výsledok vlhké zrno kukurice, vlhkú šúľkovú kukuricu
alebo siláž z posekaných klasov, ktoré podľa všetkého najlepšie
fungujú vo väčšine dávok. Aj keď má vlhké zrno kukurice s nižšou úrovňou vlhkosti (24 - 26 %) tendenciu byť stabilnejšie po
čase vo fermentovanom sklade, bachorová fermentovateľnosť a
energia odvodená zo suchšej vlhkej kukurice je menšia ako keď
sa zrná silážujú pri vyšších úrovniach vlhkosti.
V jednej štúdii spoločnosti Pioneer zameranej na hodnotenie
výnosov a nutričnej hodnoty siláže z posekanej kukurice štyroch hybridov v štyroch rôznych štádiách zrelosti bolo preu-
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Zvýšenie straty sušiny in situ (ISDMD) po 280
dňoch skladovania v porovnaní so 60 dňami
skladovania
28 % rekonštituovaná - 30 % viac
30 % vlhká kukurica – 8 % viac
35 % rekonštituovaná - 14 % viac
Zdroj: J.R. Benton, G.E. Erickson, and T.J. Klopfenstein U of NE, Lincoln.

kázané, že stráviteľnosť vretena klesá takmer o 20 % v priebehu
štvortýždňového obdobia zberu. Šúpoliu a stopke tiež klesala
hodnota so stúpajúcou zrelosťou klasu, no zostala relatívne vysoká počas všetkých období zberu. Udržanie stráviteľnosti vretena je ďalším z dôvodov, prečo sa zamerať na zber posekanej
kukurice pri úrovniach vlhkosti nad 28 %.
Odborníci na výživu sa naučili dbať viac na veľkosť častíc zrna v
suchej rozdrvenej alebo vlhkej lúpanej kukurici. Typická cieľová veľkosť častíc je 800 až 1000 mikrónov s malou štandardnou odchýlkou na zabránenie vzniku nadmerne jemných alebo
veľkých častíc. Rovnako je dôležité sledovať veľkosť častíc zrna
v siláži z vlhkých klasov/posekanej kukurice.
Podobne ako pri kukuričnej siláži, odborníci na výživu budú
musieť brať do úvahy, že stráviteľnosť škrobu v bachore sa v
prípade siláže z posekanej kukurice časom bude zvyšovať (dve
percentuálne jednotiek za mesiac). Toto je dôležité najmä pri

prechode na skrmovanie suchšej vlhkej kukurice. Vlhká kukurica sa v tomto smere mierne odlišuje od kukuričnej siláže.
Skúška na zvieratách ako aj analýza rozpustnosti ukazujú, že
vlhká kukurica má postupný nárast stráviteľnosti škrobu asi 12
mesiacov. Kukuričná siláž má sklon zostať na jednej úrovni po
6 mesiacoch fermentačného skladovania. Rozdiel medzi kukuričnou silážou a vlhkou kukuricou existuje pravdepodobne
kvôli menej zrelým zrnám v čase zberu kukurice na siláž a rozsiahlejšej fermentácii (nižšie pH) v prípade kukuričnej siláže.
V prípade stád kŕmených vysokým podielom kukuričnej siláže
(viac ako 9 kg sušiny na kravu denne) môže mať zmysel zamerať
sa na vysoko-fermentovateľnú vlhkú kukuricu alebo posekanú
kukuricu počas prvých 6-7 mesiacov kŕmenia a pomaly prejsť
na menej fermentovateľné zdroje škrobu (suchá kukurica alebo
vlhká kukurica s nižšou vlhkosťou). Tento prístup môže dopĺňať škrob v kukuričnej siláži, ktorého stráviteľnosť sa zároveň
bude počas skladovania zvyšovať.

NARUŠENIE ZRNA
Azda najprehliadanejším aspektom pri posudzovaní kukuričnej
siláže v zásobníku je pozornosť venovaná fyzickému poškodeniu (narušeniu) kukuričných zŕn. Nádoba od spoločnosti Pioneer na spracovanie siláže (32 uncí, t.j. 0,95 l) môže byť použitá
ako priama metóda na kvantifikáciu poškodenia zrna. Naplňte
nádobu po okraj, rozložte silážnu hmotu na rovnú plochu a
vyberte všetky kusy zrna väčšie ako polovica zrna. Ak vzorka
obsahuje viac ako 2 až 3 takýchto kusov zrna, dajte si vypracovať laboratórny test spracovania zrna, ktorý vám pomôže pri
potenciálnom znížení energetickej hodnoty silážnej hmoty.
Pohľad na zrná pomôže aj pri odhade zrelosti zrna pri zbere.
Ak sú zrná menej zrelé, pri analýze krmoviny sa dá očakávať
nižší obsah škrobu, mierne vyšší obsah oleja (baktérie nie sú tak
rozriedené škrobom) a vyšší obsah cukru. Môže to mať vplyv
na prípravu kŕmnej dávky, ako aj na tendenciu siláže inklinovať
k problémom so životnosťou a chutnosťou.

USMERNENIA PRE SKRMOVANIE
KUKURIČNEJ SILÁŽE
Vzhľadom na bezpečnosť je vhodné pri posúdení kukuričnej
siláže od fyzickej obhliadky stavby skladového objektu. Posúdenie postupov spracovania prednej steny silážnej hmoty je všeobecným indikátorom, ktorý je riešení manažovaním skrmovania. Hľadajte známky skazy na vrchnej časti a po bokoch a ak sú
rozsiahle, zistite, ako sa nakladá so skazenou kŕmnou hmotou.
Je nápomocné vedieť, či je kukuričná siláž skrmovaná z jedného
skladového objektu a koľko rôznych hybridov je silážovaných v
tom istom objekte. Rozdiely v obsahu silážnej sušiny, škrobu a
NDF je možné zmenšiť skrmovaním celej prednej steny a nie
odoberaním malých množstiev.

Výborné
spracovanie

Mnohí odborníci na výživu radi „zabárajú nos“ do silážnej
hmoty, aby mohli posúdiť jej pachové charakteristiky. Toto sa
neodporúča z troch dôvodov: 1) je zdraviu škodlivé vdychovať spóry plesní, ktoré sa často nachádzajú v silážnej hmote, 2)
ak má fermentácia nevhodný profil, je ľahké ho zistiť z určitej
vzdialenosti (a potvrdiť analýzou VFA) a 3) zápach nie je veľmi
dobrý ukazovateľ chutnosti či nutričnej hodnoty.
Hľadajte príznaky zahrievania kukuričnej siláže. Para vychádzajúca z nedávno odkrytej prednej steny v chladnom počasí nemusí nevyhnutne signalizovať problémy s aeróbnou nestabilitou. Často je spôsobená len teplotou okolia a normálnym
teplom z fermentácie, ktoré je zadržiavané vodou pôsobiacou
ako médium na odvod tepla v silážnej mase. Aký je lepší ukazovateľ mikrobiálne vyvolaného zahrievania, ako keď sa silážna hmota zahrieva aj po odobratí a uložení na kopu alebo do
kŕmneho válova?

Nedostatočné
spracovanie
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PODÁVANIE KRMIVA

ŠKROB

Pri podávaní kŕmnych dávok s vysokým obsahom kukurice je
veľmi dôležité sledovať veľkosť častíc. Okrem sledovania dĺžky
rezanky (ideálne okolo 19 mm, dlhšia pri použití zariadenia na
spracovanie Shredlage™) je dôležité všímať si aj dĺžku rezanky
a štruktúru ďalších kŕmnych materiálov v celkovej zmiešanej
kŕmnej dávke. Prelínajúce sa skrmovanie starou aj novou plodinou pomáha pri minimalizácii zmien, ktorým sa dobytok
musí prispôsobiť počas prechodu. Ak je to možné, sledujte nakladanie celkovej zmiešanej kŕmnej dávky v kŕmnom zariadení
z hľadiska poradia primiešavania a doby, počas ktorej je siláž
vystavená miešaniu. Veľkosť častíc a analýza živín zmesi celkovej zmiešanej kŕmnej dávky pri podávaní krmiva často pomáha
pri zisťovaní nedostatočného spracovania veľkosti častíc vlákniny ako aj sledovaní konzistencie zmesi. V prípade niektoré
stád pristupujú chovatelia k tomu, že do kŕmnej dávky pridávajú slamu alebo seno s nízkou kvalitou, čím pomáhajú vytvárať
chuchvalce a stimulovať prežúvanie. Tento prístup často pomáha vtedy, keď má krmivo nevhodnú veľkosť častíc. Je však nutné
venovať viac pozornosti veľkosti častíc pridávanej slamy, aby
nedochádzalo k prieberčivosti a acidóze.

Škrob v kukuričnej siláži sa často považuje za „vinníka“, keď
hovädzí dobytok kŕmený vysokými dávkami siláže nereaguje
podľa očakávaní, má nízke výsledky testov na kyselinu maslovú alebo vykazuje nekonzistentnosť pri hodnotení hnoja. Obraz škrobu ako záporného činiteľa sa zmenšuje, nakoľko sa
stali bežne dostupnými laboratórne výsledky obsahu škrobu a
odborníci na výživu sa naučili sústrediť sa na redukovanie dopĺňaného zrna na doplnenie škrobu poskytovaného kukuricou
s modernou genetickou výbavou. Obsah škrobu v celkovej výžive dojníc sa zvyčajne pohybuje v rozsahu od 30 % v prípade
kukuričnej siláže z novej plodiny až po 22-24 % pri skrmovaní
dlhodobo fermentovanej kukuričnej siláže. V prípade kukuričnej siláže je prakticky nemožné prekročiť tieto hodnoty obsahu
škrobu v kŕmnej dávke ani pri najvyšších pomeroch primiešavania kukuričnej siláže s vysokým obsahom škrobu.

Odborníci na výživu, ktorí podávajú zvieratám kŕmne dávky s
vysokým obsahom kukuričnej siláže, majú sklon podávať vyšší
obsah NDF v celkovej kŕmnej dávke. Podľa referátu University
of Minnesota je možné v kŕmnych dávkach s vysokým obsahom kukuričnej siláže podávať 30 % neutrál-detergentnej vlákniny bez strát na produkcii mlieka. V prípade kŕmny dávok,
u ktorých sa sleduje obsah fyzicky účinnej NDF (peNDF),
uprednostňuje väčšina chovateľov vyvážený obsah 22 - 23 %
peNDF, čo je v hornej oblasti obvykle odporúčaných hodnôt
peNDF. Väčšina odborníkov na výživu preferuje v kŕmnej dávke s vysokým obsahom kukuričnej siláže minimálne 5,4-5,7 kg
neutrál-detergentnej vlákniny z krmiva. Takýto prístup funguje
asi po 22 % podiel NDF z krmiva v kŕmnej dávke. Tieto úrovne obsahu vlákniny sú často prekračované (24 - 25 % celkovej
hodnoty NDF z krmív), ak má kukuričná siláž obzvlášť vysokú
hodnotu NDFD buď vplyvom obdobia rastu (sucho), genetickou výbavou hybridu alebo vďaka použitiu očkovacích látok
s preukázanou schopnosťou zvýšiť hodnotu NDFD. Niektorí
odborníci na výživu sledujú vzťah hodnoty NDF krmiva a hladiny fermentovateľného škrobu v bachore (určenej na základe
výpočtu alebo odhadnutej pomocou laboratórnych metód in
situ alebo in vitro. Zabezpečenie 1,25 kilogramu NDF na každý
kilogram fermentovateľného škrobu sa preukázalo byť užitočným pravidlom, najmä pri kŕmnych dávkach obsahujúcich kukuričnú siláž s vysokou stráviteľnosťou NDF.
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Bohatý výskum fermentácie kukuričnej siláže poukazuje na
rýchle zmeny, ktoré prebiehajú v silážach počas prvých dvoch
až troch mesiacov procesu silážovania. Takýto výskum dáva vedeckú dôveryhodnosť bežnému odporúčaniu čakať do skrmovania kukuričnej siláže z novej plodiny až dovtedy, kým nebude
fermentovať 3 až 4 mesiace. Čo bolo donedávna nepochopené je,
čo sa odohráva v dlhšie skladovaných silážach a zrnách. Štúdie
zamerané na časový priebeh s laboratórnymi pokusnými silážami uvádzajú, že stráviteľnosť škrobu v kukuričnej siláži zostáva
na rovnakej úrovni po piatich až šiestich mesiacoch skladovania. Toto zistenie je ďalej podložené sledovaním priemernej
rozpustnosti bielkovín vo vzorkách kukuričnej siláže odovzdaných komerčným laboratóriám, za predpokladu, že rozpustnosť
proteínov vo vysokej miere súvisí so stráviteľnosťou škrobu. Je
dôležité, aby odborníci na výživu naďalej prihliadali na vzostup
stráviteľnosti škrobu v bachore (asi 2 percentuálne jednotky za
mesiac), ku ktorému dochádza v kukuričnej siláži po úvodnom
dynamickom období. Ignorovanie zmien stráviteľnosti škrobu
môže čiastočne vysvetľovať „jarnú acidózu“ a pokles obsahu
tuku v mlieku pozorované v mliekarenských prevádzkach podávajúcich zvieratám vysoké dávky kukuričnej siláže v spojení
s vlhkou alebo parou lúpanou kukuricou s vysokou mierou fermentovateľnosti v bachore.

BIELKOVINA
Jednou z oblastí, o ktorú sa odnedávna začali zaujímať odborníci
na výživu, je dopĺňanie bielkoviny do kŕmnych dávok s kukuričnou
silážou. Pozornosť venovaná kvalite aj kvantite bielkoviny pomohla
pri implementácii kŕmnych dávok s vysokým obsahom kukurice

u stád, ktorým sa predtým nedarilo pri takomto režime kŕmenia.
V minulosti boli tendencie poskytovať nadbytok bielkoviny nerozloženej v bachore (RDP) zo zvýšeného dopĺňania bielkoviny
opodstatneného v prípadoch, keď kukuričná siláž (n nízkym
obsahom bielkoviny) nahradzovala lucernu (s vysokým obsahom bielkoviny) v kŕmnej dávke. Kŕmne dávky s vysokým obsahom hrubej bielkoviny (CP) a RDP mali dopĺňať kŕmne dávky s vysokým obsahom kukuričnej siláže podporou vysokých
výnosov mikrobiálnej bielkoviny. Nadbytočný obsah hrubej
bielkoviny CP a bielkoviny rozloženej v bachore RDP je luxusom, ktorý už nie je možné ďalej tolerovať, nakoľko ceny sójového šrotu stúpajú, narastajú ekologické problémy s dusíkom a
čoraz viac sa vie o recyklácii močoviny a vnútrobachorového
dusíka a špecifických nárokoch produktívnych dojníc na aminokyseliny. Prekrmovanie bielkovinou nerozloženou v bachore (RUP) môže byť navyše drahá záležitosť, pričom sa znižuje
účinnosť metabolizovateľnej bielkoviny kŕmnej dávky, pretože
RUP má spravidla nižšie koncentrácie lyzínu a metionínu ako
mikrobiálna bielkovina. Nadbytočná hrubá bielkovina taktiež
zaberá priestor v kŕmnej dávke, ktorý by mohol byť vyplnený
zdrojom energie a rovnako môže pre zviera predstavovať záťaž
pri získavaní čistej energie kvôli deaminácii bielkoviny na amoniak a premenu na vylučovanú močovinu.

Úspechy boli dosiahnuté v prípade kŕmnych dávok obsahujúcich aspoň 11,3 kg sušiny z kukuričnej siláže s vysokým obsahom škrobu pri cieľových hodnotách hrubej bielkoviny 15
až 16 % s konzervatívnym obsahom bielkoviny rozložiteľnej v
bachore (8-8,5 % sušiny). Použitie softvéru na prípravu kŕmnej
dávky na sledovanie príjmu aminokyselín umožnil zredukovať
čoraz drahšie zdroje hrubej bielkoviny akým je sójový šrot. Tieto úspory na kŕmnej dávke je možne efektívne využiť na doplnenie vyváženejších zmesí aminokyselín z rastlinných-živočíšnych-morských bielkovín alebo komerčnými preklenovacími
produktmi s aminokyselinami.
Množstvo pridávanej kukuričnej siláže je na vzostupe vzhľadom
na dostupnosť dodávok, energetickú hustotu, konzistenciu a
chutnosť. Je nutné sa bližšie venovať obsahu škrobu v siláži a meniacej sa stráviteľnosti počas fermentačného skladovania, obsahu
a stráviteľnosti NDF a fyzikálnym vlastnostiam fyzicky účinnej
vlákniny NDF, poškodeniu zrna, skladovaniu krmiva a riadeniu
dodávok. Kŕmne dávky s vysokým obsahom kukuričnej siláže by
mali zahŕňať striedme množstvo hrubej bielkoviny a bielkoviny
rozložiteľnej v bachore, pričom je nutné dávať pozor najmä na
obsah lyzínu a metionínu dodávaných z rastlinných-živočíšnychmorských alebo ruminálne chránených zdrojov.

Celkové zloženie miešanej kŕmnej dávky v 14 mliekarenských prevádzkach v štáte New York
POLOŽKA
Počet dojníc

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N
53

1550

108

270

920

140

100

700

60

180

45

220

45

250

Mlieko, hmotnosť v librách

88

88

85

116

89

85

89

60

95

80

75

85

85

72

Tuk v mlieku, %

3,6

3,6

3,8

3,2

3,65

4,0

3,5

4,0

3,6

3,6

3,85

3,7

3,56

3,64

Mlieko, skutočná bielkovina, %

3,05

3,2

3,07

3,0

3,0

3,0

3,1

3,1

3,1

3,1

3,2

3,2

3,03

2,9

MUN, mg/dl

10,6

12,0

–

8,0

8-10

9,0

7-9

9,0

8-9

8-9

8-9

8-9

10

14

Pomer hrubej bielkoviny, %

15,9

15,5

15,7

15,9

14,3

16,0

16,3

16,5

15,8

15,6

15,0

15,6

15,5

15,8

Mikrobiálne bielkoviny (MB), g/krava

2625

2720

2961

3306

2599

3016

2792

1991

2744

2305

2256

2419

2739

-

Lyzín, % MB

6,60

6,23

6,40

6,74

6,42

6,17

6,64

5,63

5,77

6,32

6,32

6,31

6,29

6,40

Metionín, % MB

1,94

4,96

2,05

2,71

2,10

1,77

2,79

1,78

1,85

1,91

1,88

1,91

1,93

1,90

Lyz:Met

3,4:1

3,18:1

3,12:1

2,5:1

3,05:1

3,5:1

2,38:1

3,16:1

3,12:1

3,3:1

3,3:1

3,3:1

3,3:1

3,3:1

NDF, %

28,9

30,8

30,7

30,9

31,4

31,5

32,2

30,5

32,3

29,3

31,5

29,3

31,5

33,7

NDF v krmive, % telesnej hmotnosti

0,88

0,86

0,86

0,94

0,99

0,91

0,88

0,78

0,99

0,89

0,78

0,89

1,02

0,94

NFC, %

43,4

41,9

40,6

41,5

42,4

38,1

39,1

40,0

39,3

41,3

40,7

44,4

42,5

40,0

Škrob, %

28,5

27,1

31,6

28,7

29,3

24,0

27,6

26,3

28,7

28,6

27,6

29,5

28,6

29,0

Cukor, %

3,5

3,1

4,2

5,4

5,0

3,3

5,1

7,0

3,5

3,7

3,4

4,1

7,4

3,9

Tuk, %

4,3

3,8

4,3

5,1

4,4

5,2

5,4

5,4

5,1

5,1

4,8

4,0

5,2

4,1

Krmivo, % sušiny kŕmnej dávky

57

60,4

48

60

59

57

53

50

51

59

52

59

55

60

Kukuričná siláž, % krmiva

80

72

37

68

53

48

64

0

58

56

49

38

74

46

Účinnosť N v mlieku, N v mlieku ako % príjmu N

35

35

32

38

36

28

35

28

35

35

36

31

32

Zdroj: Chase et al., 2009
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