
 

Spravilo silažne koruze                                                             

 

 

Pri ugotavljanju zrelosti koruze storž prelomimo na polovico in opazujemo zgornji del storža, opazujemo 

mlečno črto, ki razmejuje mehki in trdi del škroba. Storž vzamemo iz koruze, ki rase nekje 4m od roba njive. 

Ko je mlečna črta na polovici je koruza v voščeni zrelosti in ima nekje 350g SS/kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOPNJA % VLAGE     V ZRNU 
AKUMULACIJA SS V ZRNU                                 

( % OD SKUPNE SS ) 
ZAČETEK MLEČNE 
ČRTE 60% 45% 

¼ 52% 65% 

½ 40% 90% 

¾ 37% 97% 
FIZIOLOŠKA ZRELOST 35% 100% 

 

 



 

Višina in dolžina rezi 

 

Višina rezi: Priporočilo je nekje med 30 in 50 cm nad tlemi. S tem smo povečali delež zrnja v silaži, 

povečali smo vsebnost energije in izboljšali smo prebavljivost silaže. 

Višina rezi pa je običajno nekje med 10 in 15 cm nad tlemi. S tem tvegamo motnje v delovanju vampa, 

ker vsebuje manj vlaknine. Zato moramo v obrok vključiti dobro voluimnozo (strukturno vlaknino). 

 

Dolžina rezi je odvisna od zrelosti silažne koruze in od silažnega kombajna! 

Pri sušini 300 – 350g SS/kg: 

brez drobilnih valjev 0,9 – 1,0 cm 

z drobilnimi valji 1,2 – 1,9 cm 

 

Pri sušini 350 – 400g SS/kg je nujen drobilnik zrnja! 

Če drobilnika ni, pa je max. rez 0,65 cm, kar pa neugodno vpliva na delovanje vampa. 

 

Dolžina rezi je odvisna tudi od deleža koruzne silaže v osnovnem obroku: 

Manj kot 2/3 koruzne silaže v obroku – kratka rez! 

6-9 mm (odvisno od vsebosti SS) 

S kratko rezjo imamo manj problemov s pregrevanjem in boljše drobljenje zrnja 

 

Več kot 2/3 koruzne silaže v obroku – daljša rez! 

10-15mm, lahko tudi daljše, če ima kombajn dober drobilec zrnja 

Z daljšo rezjo dosežemo boljše prežvekovanje in manj slame ali sena v obroku 

 

 

 

 

 



                            

Stlačenost silaže – gostota silaže 

             

Vpliva na kakovost in kvarjenje silaže, ker je od gostote odvisna poroznost silaže. To pa vpliva na hitrost 

vstopa zraka v silažo. 

Manjša je gostota globlje prodre zrak v globino. 

Vdor zraka v globino silažne mase 
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120 0,5 – 1,0 m 

150 0,45 – 0,8 m 

180 0,3 – 0,6 m 

210 0,25 – 0,4 m 

240 0,2 – 0,3 m 

270 0,15 – 0,2 m 

 

Pokrivanje silosov 

Predpogoj za dobro fermentacijo silaže je popolno zaprtje silosa  in onemogočenje vdora zraka in vode v 

silažno maso. 

Način pokrivanja zelo vpliva na plesnenje silaž. Priporoča se uporaba podfolije, folije in zaščitne mreže. 

Priporoča se tudi uporaba stranske folije, ki preprečuje 

kvarjenje silaže na robovih in ščiti betonske stene pred 

kislinami. 

Po polnjenju silosa naredimo ob stenah majhen jarek in v 

njega po pokrivanju položimo vreče s peskom. 

Če zvečer zmanjka časa za kvalitetno pokrivanje, je 

priporočljivo čez noč začasno pokriti silos s folijo. Naslednji dan pred pokrivanjem silaže ponovno ne 

tlačimo, ker lahko spustimo zrak v nižje plasti. Če pa naslednji dan nadaljujemo s polnjenjem silosa pa 

najprej pripeljemo novo plast silaže in nato tlačimo. 



Odvzem silaže                 

 

 

 

Odvzem silaže pozimi: 

obstojna silaža: 10 cm 

slabo obstojna silaža: 20 cm 

 

Odvzem silaže poleti: 

obstojna silaža: 20 cm 

slabo obstojna silaža: 35 cm 

 

 

 

 

 

PRAVILNO       NEPRAVILNO 

 

   


