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Úvod

Hlavním cílem každého farmáře chovajícího hospodářská zvířata je při 
konzervaci pícnin zachovat stabilní a výživné krmivo s minimálním úbytkem 
kvality i kvantity, aby výkonnost zvířat byla maximální.

Pro dosažení ziskovosti u zvířat je klíčovým faktorem kvalitní domácí krmivo. 
Pícniny poskytují relativně levné krmivo, které může být velmi výživné, je-li 
jeho produkce dobře řízena.

Volac International Limited je soukromá společnost založená r. 1970. Jsme 
přední výrobce na evropském trhu specializující se na živočišnou výživu, 
systémy krmení, péči o zdraví zvířat a krmné přísady. Stejné inovativní 
produkty poskytujeme po celém světě.

Všechny produkty společnosti Volac  jsou podporovány našimi silnými 
technickými, marketingovými a prodejními týmy, jejichž cílem je přinést vám 
včas informace o možnostech managementu hospodářství, abyste ze svého 
chovu hospodářských zvířat získali co nejvíce.
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Pícniny jsou hodnotným zdrojem krmiva, protože poskytují nezbytnou 
složku vláknin nutnou pro zdravé fungování bachoru.

Může to také být nejlevnější zdroj energie a proteinu, který je na farmě 
dostupný. Důsledkem nesprávně produkované píce je nižší výkonnost 
zvířat nebo zvýšený objem nakupovaných doplňků krmiva, což může 
představovat rozdíl mezi ziskovým a ztrátovým subjektem.

Pro optimalizaci výkonnosti hospodářských zvířat a maximalizaci využití 
krmiva je zcela klíčovým faktorem zajistit, aby potencionální nutriční 
hodnota pícnin byla skutečně úspěšně dosažena. Proto jsou techniky 
správného pěstování, konzervace a skladování extrémně důležité, stejně 
jako správná volba pícniny pro váš systém.

Důvody pro konzervaci pícnin 
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Proč konzervujeme pícniny – shrnutí

1)  abychom uchovali stabilní a výživné krmivo s minimálními ztrátami 
objemu a kvality, ke skladování pro použití v době, kdy není dostatek 
čerstvého krmiva.

2)  abychom maximálně ekonomicky využili krmivo, které sami pěstujeme, 
a dosáhli svých cílů v oblasti výkonnosti i zisku.

3)  abychom produkovali nutričně vyvážené krmné dávky a podporovali 
zdravý vývoj svých hospodářských zvířat.

Pícniny – přehodnocení
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Tento průvodce vám poskytne přehled možností konzervace pícnin 
a hlavní výhody a nevýhody jednotlivých způsobů.

Systémy konzervace pícnin a dalších plodin se za posledních třicet let 
významně vyvíjejí spolu s technologiemi, které nám nyní umožňují přípravu 
a krmení krmnými směsmi s vysokým podílem sušiny.

Během této doby se objem sušiny v travní siláži zvýšil přibližně o 5 % 
za dekádu a alternativní krmiva jako jsou celé plodiny a kukuřice se staly 
významnou složkou moderní výživy zaměřené na správnou funkci bachoru. 
V současné době představují až 20% krmiva v celonárodním měřítku.

Můžeme si dovolit nepřehodnotit své postupy v oblasti managementu 

pícnin?

Volba pícnin
Existuje celá řada různých možnosti a nelze univerzálně říct, která pícnina je dobrá 
a která špatná. Ideální volba pícnin nebo směsi pícnin pro vaši farmu bude záležet na řadě 
nejrůznějších faktorů, například:

• Jaký typ hospodářských zvířat krmíte a jakou výkonnost očekáváte?

• Co na vaší farmě dobře roste a hodí se do vašeho produkčního systému?

• Jaké skladové prostory a kolik pracovní síly máte k dispozici?

• Jaký systém krmení používáte, např. směsné krmné dávky (TMR)?

• Jaké další složky krmení jako vedlejší produkty máte k dispozici?
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Volba pícnin

Seno 
Čerstvá tráva se ve zralém stavu poseká a usuší, 

aby se zabránilo vzduchu a aktivitě enzymů 

v rozkladu hodnotných živin, čímž se získá 

stabilní krmivo k uskladnění.

Za posledních několik desetiletí se od sušení sena 

ustupuje, stále je však velmi rozšířeno po celé 

Velké Británii i Irsku, umožňuje mít prodejný 

produkt, který se snadno skladuje a dopravuje.

Způsob konzervace
Dobré kvality se dosáhne rychlým usušením 

trávy, aby zůstaly zachovány nutriční hodnoty. 

Úbytek živin může být velmi významný, probíhá-li 

sušení za jiného než slunečného počasí, protože 

rostlinné a mikrobiální enzymy využívají z trávy 

hodnotný protein a energii v průběhu sušení. 

Ideálně musí být krmivo usušeno na alespoň 

80 % sušiny v průběhu 3 dnů, aby se předešlo 

rozmnožení kvasinek a plísní.

Pro urychlení sušení mohou být použity mačkací 

jednotky u žacího stroje a obraceče sena, stejně 

jako systémy dosoušení v senících.

Při objemu sušiny nižším než 75 % může dojít 

k rozsáhlému znehodnocení, nadměrnému 

plýtvání, zahřívání krmiva a možnému riziku 

vzniku ohně.

Stav, ve kterém se tráva poseká, je velmi důležitý. 

Zralejší plodina rychleji schne a má vyšší 

výnos, avšak nutriční hodnota a stravitelnost 

je nižší. Čas sečení se tak nevyhnutelně stává 

kompromisem mezi dobrým počasím, výnosem 

a nutriční hodnotou. Nezapomeňte, že nikdy 

nebudete mít dobré seno z nekvalitní trávy!

Výhody sena

Může být skladováno po dlouhou dobu s jen malým 

úbytkem živin

Výborný zdroj dlouhých vláken

Snadno se s ním manipuluje při výdeji krmení

Nevyžaduje speciální vybavení pro skladování ani 

pro manipulaci

Nadbytek může být prodán jako tržní plodina

Nevýhody sena

Nízké nutriční hodnoty, především proteinu

Omezený potenciál příjmu

Velmi závislé na počasí/ztráty na poli mohou být 

vysoké

Může být prašné a obsahovat vysoké koncentrace 

spor plísní, což zvyšuje riziko plicní infekce u zvířat 

i u pracovní síly, která s ním manipuluje

Musí být skladováno v suchých podmínkách

Suché krmivo  jako je seno a sláma jsou historicky základní potravou hospodářských 
zvířat a i nadále zůstávají běžným zdrojem krmiva na mnoha moderních farmách.  Přestože jsou 
poměrně chudé na živiny, jsou výborným zdrojem dlouhých vláken, které jsou základem pro 
zdravou funkci bachoru.
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Sláma
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Sláma je v zásadě vedlejším 
produktem produkce obilovin. 
Jedná se o zbytek stonku a listů 
po sklizni zrna, je to dobrý materiál 
k podestýlce.

Má velmi vysoké hodnoty vlákniny a nízké 
hodnoty živin, není tedy dobré zahrnout 
slámu ve vysokých dávkách do krmiva pro 
přežvýkavce s vysokou produkcí. Jejím 
hlavním přínosem jako krmiva je obsah 
vlákniny, která podporuje zdravou funkci 
bachoru. Ječmenná a ovesná sláma má 
nejlepší výživovou hodnotu a má důležité 
místo ve výživě mladých telat a jehňat jako 
hodnotný objemný, avšak konzistentní zdroj 
vláknin pro rostoucí jalovice a jatečný skot.

Sláma z kukuřice a luštěnin má vyšší 
nutriční hodnotu než sláma ječmenná 
a ovesná, avšak pěstování kukuřice na zrno 
a luštěnin na krmivo není ve Velké Británii 
příliš rozšířeno.  Luštěniny mají vysoký 
obsah proteinu, hořčíku a vápníku, není 
však snadné je sušit a navíc jsou náchylné 
k výskytu plísní díky tlustým stonkům.

Pšeničná sláma má nejnižší nutriční hodnotu.

Způsob konzervace 
Plodiny sklízené na zrno mají obvykle 80-85 % 
sušiny, sláma při sklizni tedy nevyžaduje 
příliš sušení a může být sklízena a balena 
k uskladnění ihned po sklizni. Používání 
kvalitní sítě na balení (např. Volac Topnet) 
pomáhá, aby balíky držely tvar.

Většina problémů s plísněmi je na listech, 
takže sláma je daleko méně náchylná 
na znehodnocení než seno, i přesto její 
kvalita závisí na dobrém počasí od doby 
sklizně po zabalení a odvezení balíků 
k uskladnění.

Výhody slámy

Může být skladována po dlouhou dobu s jen malým 

úbytkem živin

Výborný zdroj dlouhých vláken

Snadno se s ní manipuluje při výdeji krmení

Ideální krmivo pro telata, jehňata a suchostojné krávy

Nevyžaduje speciální vybavení pro skladování ani pro 

manipulaci

Nadbytek může být prodán jako podestýlka

Nevýhody slámy

Velmi nízké nutriční hodnoty

Musí být skladována v suchých podmínkách

Může být prašná

Omezený potenciál příjmu v důsledku vysokého 

obsahu sušiny, nízká stravitelnost

Může obsahovat vysoké koncentrace spor plísní, 

je-li sklízena v mokrém počasí
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Travní siláž

V průběhu 70. a 80. let došlo 
k významnému posunu v konzervaci 
trávy od sušení sena, které je vysoce 
závislé na počasí, k pružnějšímu 
systému produkce travní siláže. 
Zavedení produkce siláže ve velkých 
balících v 80. letech znamenalo 
další přínosy pro dopravu, pružnější 
skladování a krmení.
Travní siláž je v zásadě nakládaná tráva. Cílem 
je uchovat co nejhodnotnější krmivo tím, že je 
podpořeno kvašení cukru obsaženého v trávě 
pomocí bakterií mléčného kvašení a dochází 
k produkci kyseliny mléčné.

Kyselina snižuje pH a zabraňuje růstu 
mikroorganizmů, které trávu znehodnocují, 
umožňuje stabilní konzervaci trávy formou 
siláže. Pro tento způsob konzervace je 
zapotřebí dostatečný obsah cukru, fermentace 
se musí spustit co nejdříve bez přístupu 
vzduchu (anaerobní podmínky). 

Tohoto stavu může být dosaženo v silážní jámě nebo 
ve velkých balících. Oba způsoby mají stejné cíle:

• rychlé odstranění vzduchu (zhutnění).

• rychlá fermentace travního cukru 
na kyselinu mléčnou.

• udržení anaerobních podmínek v jámě/
balíku v průběhu skladování.

Způsob konzervace 
Proces silážování je v zásadě velmi jednoduchý.

NEBO

Tráva se sklidí a zabalí do balíků, 

které se zabalí do folie a uskladní se.

Fermentace probíhá v silážní jámě 

nebo v balících.

Za 6 týdnů nebo později může být 

balík nebo jáma otevřeny a může 

se začít s krmením.

Tráva se pokosí, uloží do řad a nechá 

zavadnout. Někdy se obrací 

(obracečem), aby se podpořilo sušení.

Pokos se sklidí, nařeže, přidají se 

silážní aditiva a vyklopí se do jámy.

Jáma se zcela zaplní a dobře upěchuje, aby 

došlo ke zhutnění píce. Potom se zakryje 

plachtou zamezující přístupu vzduchu.



Typické ztráty sušiny v silážní jámě u původní plodiny

Travní siláž
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Fáze produkce
Průměrné  

ztráty sušiny
Doporučení pro redukci ztrát

 
Přístup vzduchu & kvašení

(včetně odpadu shora 

a po stranách)

5–18 % Rychle naplňte jámu, dobře upěchujte a kvalitně uzavřete proti 

přístupu vzduchu. Použijte silážní inokulant pro zajištění účinné 

fermentace. Jámu pečlivě uzavírejte v průběhu přestávek ve sklizni. 

Používejte boční plachty.

2–12 %Ztráty sklizeň/pole Rychle sušte/nechte zavadnout, koste za dobrého počasí, zabraňte 

kontaminaci zeminou.

Silážní šťávy 0–8 % Nechte zavadnout na 24 hod. Použijte silážní inokulant, abyste zabránili 

vysokým koncentracím organizmů znehodnocujícím siláž.

Ztráty při výdeji krmiva 1–10 % Čelo siláže udržujte hladké, odstraňte každý den 10–30 cm celé přední 

části, aby materiál zůstal čerstvý a plachtu nechávejte blízko čela siláže.

Celková ztráta sušiny 8–48 %
Zdroj: IGER2001
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Dodržování správných postupů silážování a používání silážních aditiv pomůže udržovat 
kontrolu nad procesem a minimalizovat ztráty v co největší míře. Pro omezení ztrát sušiny 
Wilkinson (2005) doporučuje silážovat při 20–25 % sušiny.

Model ztráty sušiny v dobře řízených systémech silážování

Při ztrátách sušiny 8 – 48 % dochází ke skrytému nárůstu nákladů na tunu siláže, která je 
skutečně podávána zvířatům jako krmivo. Dochází jak ke ztrátě živin, tak k potřebě dalších 
a nákladnějších doplňků a náhražek krmiva.

Produkce travní siláže stojí přibližně 88  £ (€ 105,60) na tunu sušiny. Kdybyste v nejlepším 
případě utrpěli ztrátu 8 %, představuje tato ztráta dalších 7£ (€ 8,50) výrobních nákladů, při 
nejpesimičtějších ztrátách 48 % vás bude produkce stát dalších 42 £ (€ 51) na tunu sušiny.



Faktory růstu a sklizně 
ovlivňující kvalitu pícnin
Pro produkci dobré siláže je základem správná 
mikrobiologická populace. Baktérie mléčného 
kvašení (BMK) jsou „žádoucími“ bakteriemi. 
Znehodnocující bakterie jsou „nežádoucí“ 
a v důsledku jejich výskytu je proces fermentace 
méně účinný, protože tyto mikroorganizmy 
přeměňují cukry ve slabší kyseliny (např. 
k. octovou), které siláž nekonzervují účinně 
a mohou způsobit spuštění sekundárního 
kvašení.

Nežádoucí mikroorganizmy také mohou použít 
hodnotné živiny obsažené v trávě a produkovat 
nežádoucí vedlejší produkty. I při dodržení 
správných technik řízení může dojít k úbytku 
až 50% travního proteinu v průběhu procesu 
silážování.

Travní siláž
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„Žádoucí“ mikroorganizmy
Bakterie mléčného kvašení (BMK) – způsobují 
účinné kvašení cukrů obsažených v trávě, 
produkují kyselinu mléčnou, která trávu 
konzervuje pomocí snížení pH, aby došlo 
k inhibici nežádoucích mikroorganizmů. 
BMK mají omezenou schopnost fermentovat 
aminokyseliny, na rozdíl od enterobakterií 
a klostridií, takže v konečném krmivu je 
uchován protein.

„Nežádoucí“ mikroorganizmy
Enterobakterie – nacházejí se především v hnoji 
a v půdě; působí kvašení cukrů na kyselinu 
octovou a degradují protein na amoniak. Některé 
jsou patogenické (např. bakterie E.colli).

Klostridie – rozkládají cukry, bílkoviny 
a kyselinu mléčnou a produkují vedlejší toxické 
produkty a kyselinu máselnou.

Kvasinky – způsobují kvašení cukru na etanol 
a CO

2
 a způsobují oxidaci konzervujících kyselin, 

v důsledku toho je siláž nestabilní a zahřívá se.

Plísně – snižují hodnotu krmiva a jeho 
stravitelnost. Produkují spory a mykotoxiny, 
které mohou způsobit závažná onemocnění 
a problémy v produkci.

Listerie – potenciálně patogenické. 
Kontaminovanou siláží se mohou zvířata nakazit 
a bakterie tak mohou vstupovat do potravního 
řetězce v mléce a mase, a tím ohrožovat zdraví 
lidí.

Bacily – méně účinné fermenty, mohou zvýšit 
znehodnocení krmiva na vzduchu při jeho 
výdeji a přecházet do mléka, a tím způsobovat 
zdravotní potíže.

Většina nežádoucích mikroorganizmů není 
tolerantní vůči nízkému pH a k růstu potřebuje 
přítomnost kyslíku. Správné postupy silážování, 
rychlá a účinná fermentace, používání účinných 
aditiv a neustálé zamezování přístupu vzduchu 
pomáhá zabránit jejich výskytu.
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Sklizeň 
• Mladá tráva plná listů se hůře zpracovává 

na siláž než vyzrálejší tráva se stonky, 
protože obsahuje více vody a méně cukru. 
Na druhou stranu s tím, jak plodina vyzrává, 
se snižuje její stravitelnost (D hodnota).

• Zajistěte, aby co nejvíce plochy pokosu 
bylo vystaveno vzduchu, otáčením 
a rozhrabováním urychlíte sušení. Je 
možné také využít mačkačů, které zlepšují 
účinnost a rychlost sušení.

• Při hrabání a obracení zabraňte 
kontaminaci půdou.

• Nařezání trávy podporuje rychlejší 
a účinnější kvašení, protože cukry mohou 
být rychle uvolňovány a nařezaný materiál 
se snadněji hutní a zadržuje méně vzduchu.

Faktory úspěchu

08 Volba pícniny www.volac.com

Růst
• Dodržujte správné postupy managementu 

plodin pro podporu výnosů a zabránění 
snížení hladiny cukrů.

• Zamezte pozdní aplikaci hnojiva – použijte 
dusík nejdéle 8 týdnů před sklizní.

• V období do 10 týdnů před sklizní 
nepoužívejte hnůj, nejlépe ho nepoužívejte 
vůbec, vzhledem k možnému výskytu 
nežádoucích mikroorganizmů.

• Pufrační kapacita představuje měřítko, 
jak snadno může v plodině začít proces 
okyselování, nebo kvašení. Tráva má nízkou 
pufrační kapacitu a proces kvašení se snadno 
nastartuje, zbytkový obsah hnojiv tuto 
kapacitu zvyšuje a fermentace je složitější.

• Při dosévání vyberte variantu, která splňuje 
vaše nároky s ohledem na datum sklizně, 
výnos, kvalitu, typ půdy a podnebí.

• Proveďte test na nepřítomnost dusičnanu 
a minimální hladinu 2,5 % travního cukru.

• Hladinu cukrů zvýšíte, budete-li sekat 
odpoledne v průběhu slunečného dne, kdy 
obsah sušiny a cukru bývá nejvyšší.

• Použitím účinného inokulantu zajistíte 
přítomnost bakterií mléčného kvašení (viz 
materiál o produktové řadě Volac Agros).

Délka nařezaných částí (cm)

2,5+

2,0–2,5

1,3–2,0

Sušina (%)

20 % a méně

20–28 %

28–35 %

Doporučená délka řezání IGER

(viz také graf na str. 3)

D-hodnota trávy (%)

70 657277

Mladá 
a olistěná

Fáze plného 
listu

Plno 
květů

Málo 
květů

Fáze růstu a stravitelnost

(Jílek vytrvalý)
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Faktory úspěchu

Zavadnutí
• Rychlé zavadnutí (maximálně 24 hodin) 

na 25–30 % sušiny sníží vytváření silážních šťáv 
a za vhodných podmínek koncentruje cukry

• Jako vodítko lze použít poměr úbytku 1 % 
vlhkosti za hodinu slunečního svitu při 
slunečném počasí (více úbytku při použití 
mačkačů při kosení a obracení).

• Ve fázi zavadnutí je třeba připomenout, že 
tráva s vyšším objemem sušiny (více než 35 %) 
je náchylnější k napadení plísněmi.

• Standardní praxí je zavadnutí trávy po dobu 
12 a více hodin, aby bylo dosaženo siláže 
s vyšší hodnotou sušiny, která je potřebná pro 
moderní dojnice. Delší doba zavadnutí trávy 
však vede k jejímu napadení znehodnocujícími 
organizmy, jako jsou koliformní bakterie 
(viz graf vpravo nahoře), což vede ke ztrátě 
hodnotných živin.

Fermentace 
Kritická fáze, ale také mimo kontrolu, jestliže 
není použito aditiv.

• Vedle zajištění správných postupů při sklizni, 
zavadnutí a silážování je jediným kontrolním 
faktorem přidání účinného silážního aditiva, 
které zajistí rychlou produkci kyseliny mléčné.

• Přirozená populace mikroorganizmů 
mléčného kvašení může být malá a neúčinná. 
Složení silážních inokulantů zajišťuje 
přítomnost dostatečného množství a složení 
mikroorganizmů mléčného kvašení pro 
dosažení účinné fermentace.

• Používejte aditivum, které inhibuje 
znehodnocující mikroorganizmy, např. Agros 
Hi-Dri pro dosažení vysokého podílu sušiny. 
V krmivu s vysokým podílem sušiny často 
dochází k jeho aerobnímu znehodnocení 
v důsledku přítomnosti kvasinek a plísní, 
protože je těžší tento materiál zhutnit, 
vzduch se zachytává v kapsách a může dojít 
k lokálnímu znehodnocení siláže. 

• Silážní jámu udržujte kvalitně uzavřenou 
před přístupem vzduchu, opravte jakákoliv 
poškození hlodavci či ptáky. 

Návod na vyhodnocení objemu sušiny v trávě

Přibližné množství
sušiny

Vzorek pokosené trávy
(do ruky)

Méně než 25 %Ze vzorku při zmáčknutí 
kape šťáva

25–35 %Koule drží tvar po uvolnění 
stisku, šťáva nekape

35–45 %Koule se pomalu rozvírá 
po uvolnění stisku

Více než 45 %Koule se rychle rozvírá, 
tráva se trhá

Efekt zavadnutí při různých hladinách 
znehodnocujících organizmů

3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
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0
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Doba zavadnutí (hodiny)
0 24 36

KONCENTRACE BMK 
VE STANDARDNÍM 

SILÁŽNÍM INOKULANTU

Plnění silážní jámy
• Silážní jámu plňte rychle a stejnoměrně, 

hutněte, aby došlo k zamezení přístupu 
vzduchu (plachta během noci).

• Zajistěte vzduchotěsné upevnění horní 
plachty a používejte také boční plachty.
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Faktory úspěchu

Odebírání krmiva
Přístup vzduchu k siláži způsobí její 
poškození – nežádoucí mikroorganizmy 
se aktivují, rozloží kyseliny, které siláž 
konzervují a pH začne stoupat. Objem 
silážní jámy se začne zahřívat a to vede 
ke znehodnocení obsahu. Zhorší se nutriční 
hodnota, stravitelnost krmiva a produkce 
mykotoxinů může mít nežádoucí efekt 
na zdraví a výkonnost zvířat.  

• Čím je efektivnější fáze kvašení a čím je 
siláž stabilnější, tím déle vydrží, jakmile se 
jáma otevře.

• Ukrajujte tenké části siláže a udržujte 
její čelo hladké, sníží se tím prostupnost 
vzduchu. Záměr je každý den ubrat 10 cm 
z čela v chladném počasí a 30 cm v teplém 
počasí.

• Při nakládce z čela se pohybujte co 
nejrychleji.

• Plachtu na siláži udržujte upevněnou co 
nejblíže k čelu siláže v průběhu odebírání 
krmiva a odeberte všechen znehodnocený 
materiál.

Aditiva a výkonnost zvířat
Výhody používání kvalitních silážních aditiv 
jsou dobře zdokumentovány. V tabulce níže 
jsou uvedeny výhody zjištěné na základě 
výzkumu, který prováděl AFBI Hillsborough, 
ve kterém došlo ke zlepšení fermentace siláže 
i k podpoření výkonnosti zvířat, došlo-li 
k přidání inokulantu do siláže.

Výhody travní siláže

Tráva se snadno pěstuje v podmínkách UK

Méně závislá na počasí než seno

Vysoký obsah proteinu

Dobře zavedený a fungující systém

Vyvažuje příjem získaný pastvou

Sklizeň 2–3 ročně

Systém velkých balíků je fl exibilní

Nevýhody travní siláže

Proměnlivá úroveň fermentace a kvality

pH může být nízké ( pH < 4 = kyselina)

Hodně odpadu – ztráta sušiny a živin

Může mít nízký obsah sušiny

Pracnost

Závislost na počasí

Druhé a třetí kosení nemusí být výhodné 
z hlediska nákladů

Kontro
ln
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   v

zo
re

k

pH siláže 3,9

81

0,34

9,44

22,9

1,48

NH3N v siláži (g/kg N celkem)

Kys. máselná (g/kg sušiny)

Příjem silážované suš. (kg/d)

Výnos mléka (kg/d)

Tuk plus protein (kg/d)

Kys
elin

a 

    
  m

ra
ve

nčí

In
okula

nt

58

0,01

9,70

22,2

1,53

3,8

64

0,30

10,39

24,4

1,59

3,8

Průměrné hodnoty v testu Hillsborough

Zdroj: Gordon 1992
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Travní siláž ve velkých balících

Společnost Volac představila systém 
balení do velkých balíků ve Velké 
Británii a v Irsku v roce 1984. Od té 
doby způsob konzervace trávy 
v balících způsobil revoluci ve výrobě 
siláže, když přinesl pružnost 
při používání a pomohl zlepšit 
výkonnost zvířat.

Způsob konzervace
Principy výroby siláže ve velkých balících jsou stejné jako při silážování v jámách.  
Znehodnocení materiálu v důsledku přístupu vzduchu bývá obvykle menší, protože každý 
balík je individuálně zabalen a systém snižuje produkci silážních šťáv a živin do okolního 
prostředí. Balíky mohou být okamžitě uskladněny, snadno se přepravují po farmě a snadno se 
z nich odebírá krmivo. Siláž ve velkých balících může být také velmi hospodárná v porovnání 
s náklady na vybudovaná silážní místa. Díky velmi malému objemu odpadu je využití krmiva 
velmi efektivní s lepší návratností z živočišné produkce.

Faktory ovlivňující při sklizni 
kvalitu pícniny 
• Zavadnutí po dobu 24 hod na 25–50 % 

sušiny je klíčové při výrobě siláže 
do velkých balíků, vzhledem k potřebné 
minimalizaci produkce silážních šťáv.

• Pokos dobře urovnejte a použijte síťový obal 
(např. Volac Topnet), který zajistí vytvoření 
stejně velkých a dobře zabalených balíků.

• Použijte kvalitní folii (např. Volac Topwrap), 
abyste zajistili maximální ochranu živin 
v siláži.

• Obvykle stačí čtyři vrstvy kvalitní folie, 
které siláž ochrání.

• Šest vrstev folie se doporučuje pro kulaté 
balíky s vysokým obsahem sušiny (> 40 %), 
všechny čtyřhranné balíky, hrubě nařezané 
balíky pro zvířata citlivá na výskyt plísní, tj. 
koně, ovce a březí zvířata.

• Používejte eko-zelenou Volac Topwrap 
folii, která snižuje objem odpadu a zlepšuje 
kvalitu siláže.

• Balení u stohu snižuje riziko potenciálního 
poškození balíku.

• Vhodný prostor pro skladování balíků je 
zásadní, ihned opravte všechna poškození, 
předejdete tak znehodnocení krmiva.



Barva folie
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Proměnlivost teploty na povrchu zabaleného balíku ovlivní kvalitu siláže 
a stupeň jejího znehodnocení. Vysoké teploty způsobí vyšší prostupnost 
obalu vůči vzduchu a podpoří znehodnocující organizmy, jako jsou 
kvasinky či plísně, což vede ke ztrátě cenných živin.
Výzkumy prokazují, že barva folie může významně ovlivnit teplotu na povrchu balíku a rozdíl 
může představovat až 20°C. Eko-zelená folie Volac byla vyvinuta speciálně tak, aby snižovala 
teplotní rozdíly za všech povětrnostních podmínek a minimalizovala rychlé rozmnožování 
znehodnocujících organizmů v balíku.

Výhody travní siláže ve velkých balících

Malé znehodnocení v důsledku přístupu vzduchu

Přizpůsobení se optimálnímu dni sklizně pro 

konkrétní pole

Kvalita podle potřeby hospodářských zvířat

Vhodná pro skladování nadbytku trávy, speciálně 

při sečení na podzim

Malé ztráty sušiny (<5–10 %) v průběhu výroby 

a skladování

Nenáročná na kapitálové investice, nízké náklady 

na přepravu a skladování

Nevýhody travní siláže ve velkých balících

Nevhodná pro velmi mokrou siláž

Pracnost při výdeji krmiva

Riziko proměnlivé kvality u jednotlivých balíků

Náchylná na poškození – mechanické, ptáky, 

hlodavci 

Plastový odpad – náklady na zlikvidování odpadu 

dle platných nařizení

Vysoké náklady na jednotku

Proměnlivost teploty v balících 
balených ve foliích různých barev

Průměrné znehodnocení na balík 
u různých kombinací balení
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Senáž

Senáž je na poloviční cestě mezi 
senem a siláží. Tráva se kosí o trochu 
dříve než na seno, mezi vytvořením 
květů a fází kvetení, nechá se ale 
zavadnout a balí se při obsahu 
sušiny 45 až 55 %, na rozdíl od sena, 
které se nechává schnout až na 80 % 
sušiny. 
Poté senáž projde fermentací stejně jako siláž, 

kvašení ovšem není tak rozsáhlé, protože se 

používá sušší materiál. Senáž je oblíbená mezi 

chovateli koní, protože neobsahuje velké 

koncentrace prachu a plísní, které lze najít 

u sena.

Způsob konzervace
Ke snížení pH je i zde zapotřebí, aby proběhla 

účinná fermentace na kyselinu mléčnou, kritické 

je tedy dodržení některých správných postupů 

jako u siláže. Tráva musí obsahovat dostatečnou 

koncentraci cukrů, aby mohly být přeměněny 

na kyselinu mléčnou, a použití aditiva, jako např. 

Agros Hi-Dri, pomáhá zajistit účinnou fermentaci 

a zároveň inhibovat kvasinky a plísně. Nedojde-li 

dostatečně rychle k poklesu pH, nastane 

druhotné kvašení a může dojít k růstu klostridií, 

které jsou příčinou zdravotních problémů zvířat 

(např. botulismu u koní).

Výhody senáže

Velmi chutná

Produkuje méně prachu než seno

Méně problémů s plísněmi

Kvalita méně závislá na počasí než u sena

Kompletně mechanizovaná produkce

Menší ztráty na poli než u sena

Vyšší nutriční hodnoty než u sena

Nevýhody senáže

Produkce může být pracná

Citlivá na proměnlivý obsah vlhkosti

Riziko výskytu listerií

Riziko aerobního znehodnocení a zahřívání

Zkažená nebo nedostatečně fermentovaná 

senáž také představuje riziko růstu listerií, které 

mohou zasáhnout zdraví zvířat a jsou nebezpečné 

především pro ovce. pH nižší než 5,6 listerie 

zabíjí. Kvalitní a dobře fermentovaná senáž by 

měla mít pH 4,5 – 5,5.  

Nutriční hodnota
Senáž je podobná senu, ovšem vzhledem 

k vyššímu obsahu vlhkosti by měla být zkrmována 

v objemu přibližně 1,5 krát čerstvé hmotnosti, 

kdybyste obvykle krmili senem.

Dobrá senáž má příjemnou kyselou vůni, 

jednotnou barvu a na dotek je vlhká, nikoliv 

však kašovitá. Kvalitní senáž obsahuje přibližně 

10 – 13 % hrubého proteinu a stravitelnost 

sušiny okolo 65–70 %. V průběhu sklizně dochází 

k menším ztrátám listových částí než u sena, 

protože materiál je vlhčí, a v důsledku toho 

obsahuje více proteinu. Senáž je také chutnější 

a stravitelnější než seno, takže při výdeji krmiva 

dochází jen k minimálnímu odpadu.
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Kukuřičná siláž
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Kukuřice je v současnosti nejoblíbenější obilovinou, která se konzervuje 
jako siláž. Přesto, že se v podstatě jedná o tropickou plodinu, pěstitelé 
vyšlechtili odrůdy, které dozrávají dříve, a kukuřice tak může být úspěšně 
pěstována i v severnějších oblastech.

Způsob konzervace
Způsob uchovávání kukuřičné siláže je v zásadě 

stejný jako u trávy. Plodina projde fermentací, 

vytvoří se kyselina mléčná, tím dojde ke snížení 

pH na hladinu, kdy dochází ke konzervaci krmiva 

a předejde se riziku výskytu znehodnocujících 

organizmů.

Kukuřice má vyšší obsah sušiny než většina travní 

siláže a má velmi nízkou pufrační kapacitu.

Tyto faktory, spolu s vysokým obsahem škrobu 

v kukuřičných palicích, způsobují, že proces 

kvašení této plodiny je rychlý a přidávání 

standardních inokulantů, tj. bakterií mléčného 

kvašení, má jen malý finanční efekt.

U kukuřice je však riziko znehodnocení v důsledku 

přístupu vzduchu, vzhledem k tomu, že má 

vysoký obsah sušiny, takže je vhodné používat 

aditiva jako je Agros Maize (Corn). Toto aditivum 

obsahuje unikátní dvoufázovou kombinaci 

bakterií a rostlinných extraktů, které zabraňují 

růstu a osidlování siláže kvasinkami a plísněmi 

v průběhu procesu silážování a při výdeji krmiva.

Nevýhody kukuřičné siláže

Nevhodná pro chladné oblasti nebo oblasti 
s častými dešti

Nízký obsah proteinu a vlákniny

Vysoké hodnoty sušiny a škrobu znamenají 
náchylnost k aerobnímu znehodnocení 
(zahřívání a plesnivění)

Kolísavá kvalita – závislost na počasí

Je-li zkrmována ve velkých objemem, může 
dojít ke snížení obsahu mléčného tuku

Nízký obsah vápníku, fosforu a sodíku

Výhody kukuřičné siláže

Vysoký obsah sušiny a energie

Snadno fermentuje

Potenciálně vyšší příjem sušiny, vyšší 
produkce mléka a mléčného proteinu u dojnic

Jedna sklizeň ročně

Rovnou se nařezává – nemusí procházet 
zavadnutím

Je doplňkem k travní siláži

Agros Maize 

(Corn)

Neošetřeno
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Fermentované celé rostliny obilovin
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Oblíbenost silážování celých rostlin 
obilovin se v posledních letech zvyšuje, 
vzhledem k tomu, že nabízejí dobrou 
alternativu či doplněk k tradičním 
fermentovaným krmivům.  
Celé rostliny jsou dobrým zdrojem škrobu a jejich 

silážování je obecně levnější než výroba travní 

siláže, obsahují však málo proteinu. Obiloviny 

jsou vysoce výnosné plodiny, které mohou být 

pěstovány v oblastech, které jsou pro kukuřici 

nevhodné. Jejich zpracování je velmi flexibilní, 

protože sklizeň probíhá po prvním sečení, takže 

poté se rozhodne, jaké množství bude potřeba 

pro siláž, a zbývající množství se může ponechat 

a nechat dozrát s cílem úrodu prodat nebo nechat 

našrotovat ke krmení.

Způsob konzervace
Obdobně jako u travní siláže, rostlina projde 

fermentací v silážní jámě, vznikne kyselina 

mléčná, která rostlinu konzervuje, a díky její 

přítomnosti jsou zrna stravitelnější. Nejčastěji 

se používá pšenice, vzhledem k její vysoké 

výnosnosti, dobrém poměru zrna a slámy 

a stravitelným zrnům, pro silážování však může 

být použitá jakákoliv obilovina. Obiloviny se 

sklízejí s různým obsahem sušiny. Obiloviny 

mají relativně vysoký obsah sušiny a zajistit 

správnou fermentaci celé rostliny je složité, proto 

se doporučuje přidání aditiva, které kombinuje 

inokulant s inhibitorem procesů, které jsou 

znehodnocující  za přístupu vzduchu.

Například, Agros Hi-Dri obsahuje laktobacily 

a alicin, extrakt z česneku, který je přirozeným 

inhibitorem kvasinek a plísní.

Celé rostliny s vysokým obsahem 
sušiny (56–75 %)
Celé plodiny s takto vysokým obsahem sušiny by 

vzhledem k vysokému stupni zralosti zrna měly 

být sklízeny s použitím mechanizace pro základní 

semletí, aby se zajistila maximální stravitelnost 

následně vyrobené siláže. V důsledku vysokého 

obsahu sušiny bude proces fermentace omezený. 

Aerobní znehodnocení ovšem může nastat, což 

způsobí zahřívání a úbytek živin. Graf níže ukazuje 

vývoj u siláže z celých plodin s obsahem 72 % 

sušiny čtyři měsíce po sklizni.  Ošetření plodin 

čtyřmi litry Agros Maize (Corn) na tunu při sklizni 

zajistí lepší aerobní stabilitu.

Výhody celých rostlin

Doplněk k travní a kukuřičné siláži

Dobrá koncentrace škrobu a vláknin

Možnost použití různých plodin

Zvyšuje příjem sušiny (DMI)

Brzká sklizeň

Nevýhody celých rostlin

Nízký obsah proteinu

Malé rozpětí doby sklizně

Neúčinná fermentace – vysoké ztráty sušiny

Výkonnost zvířat ne vždy závisí na zvýšeném 
příjmu sušiny
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Aerobní stabilita celých rostlin 
se 72 % sušiny po 4 měsících



Nutriční hodnoty

16 Volba pícniny www.volac.com

Krmiva: typické nutriční hodnoty

Travní siláž 
z vyzrálých 
plodin

Kukuřice

Ferment.
celé plodiny

Celé plodiny 
s vysokým 
obsahem 
sušiny

Krmivo

4,2

4,2

4,3

5,5

pH

Čerstvá 
tráva

6,5

Travní siláž 
z nevyzrálých 
plodin

30

30

45

65

Sušina %

18

22

střední

nízký

nízký

nízký

Cukr

vysoký

nízký

žádný

vysoký

medium

vysoký

Škrob

žádný

žádný3,9

střední

nízký

nízký

vysoký

Protein

vysoký

střední 
až vysoký

10,5

11,5

10,5

11,5

ME
MJ/Kg DM

12

11,5



Rhizobie žijí na hlízkách luštěnin a fixují 
atmosférický dusík, který je pak k dispozici 
hostitelským rostlinám. Z tohoto důvodu je 
potřeba používání dusíkatých hnojiv jen malá. 
Luštěniny jsou také důležitou plodinou pro 
ekozemědělce.

Oblíbenost luštěnin postupně klesala, protože 
jsou náročné na pěstování, ale v posledních 
letech vznikaly tolerantnější odrůdy odolné 
vůči chorobám, a zájem o tyto plodiny se znovu 
zvyšuje.  

Způsob konzervace
Princip silážování luštěnin je stejný jako 
u travní siláže. Luštěniny však mají nízký 
objem cukru a vysoký objem proteinu, takže 
i jejich pufrační kapacita je vysoká. 

To znamená, že luštěniny se obtížně 
fermentují, což může vést k produkci siláže 
nízké kvality. Musí být tedy ošetřeny trochu 
jiným způsobem. Plodiny se nechají rychle 
zavadnout (během 48 hodin) s použitím 
sekačky s mačkačem  s gumovými válci, 
alespoň na 30 % sušiny, a fermentace se 
podpoří přidáním aditiv.  IGER (2001) 
doporučuje, aby obsah sušiny byl vyšší než 
45 %, jestliže nebudou používána žádná 
aditiva. 

Silážování luštěnin může probíhat v silážních 
jámách nebo v balících stejným způsobem jako 
u trávy nebo kukuřice.

Luštěniny
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Nevýhody luštěnin

Mohou zvyšovat extrakci dusíku z půdy 
a jeho vylučování zvířaty

Obtížné silážování

Vysoké vstupní náklady

Omezená doba sklizně

Výhody luštěnin

Výhody pro životní prostředí díky fi xaci 
atmosférického dusíku

Snížení potřeby umělých hnojiv

Vysoký obsah proteinu

Vysoká produkce na hektar

Snížení nákladů na koncentrované krmivo

Pojem luštěniny se obecně používá pro plodiny, které mají spojitost 
s bakteriemi známými jako rhizobie. Mezi tyto plodiny patří bílý a červený 
jetel, vojtěška, vičenec, trojlístek nebo lotus, vlčí bob, krmný hrách a fazole.



Analýza krmiva
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Analýza krmiva je hodnotným 
nástrojem pro vytvoření vyrovnaných 
krmných dávek a zajištění maximální 
výkonnosti zvířat při co nejnižších 
nákladech na krmivo. Je také velmi 
užitečná při hodnocení do jaké míry 
je váš management krmiva správný 
a odhalení oblastí, na které je třeba se 
příští rok zaměřit, a snížit tak nároky 
na nákladné doplňky krmiva.

Řada výrobců krmiv nabízí tuto službu zdarma, 

nebo jen za malý poplatek. Nikdo by neměl 

zvažovat nákup dalšího krmiva bez jeho řádné 

analýzy, analýza je ovšem jen tak dobrá, jak dobrý 

je zkoumaný vzorek, takže se ujistěte, že máte 

k hodnocení reprezentativní vzorek.  Laboratoře 

mohou mít různé požadavky, je dobré tedy 

nejprve zjistit, co konkrétně potřebují.

Interpretace analýzy
Testování siláže se nyní běžně provádí pomocí 

metody blízké infračervené reflektanční 

spektroskopie (NIRS). Neobvyklé silážové směsi 

jsou analyzovány metodami mokré chemie. Mezi 

klíčové ukazatele, které je třeba sledovat, patří:

Sušina (DM %)
Výsledky většiny analýz jsou vyjádřeny jako % DM, 

takže je důležité znát objem sušiny ve vaší siláži.  

To také ovlivní interpretaci dalších výsledků, 

například pro správnou konzervaci vyžaduje 

mokrá siláž nižší pH než siláž s vysokým obsahem 

sušiny. Je-li zkrmován pouze jeden druh pícniny, 

bude mít sušina významný vliv na celkový příjem 

potravy.

pH
pH měří kyselost siláže a je jedním z nejlepších 

indikátorů kvality siláže. Ukazuje, jak účinný 

byl proces fermentace. Jak již bylo uvedeno, 

správný proces fermentace vede k produkci 

kyseliny mléčné, což je silná kyselina, důsledkem 

jejího výskytu je snížené pH (<4,2). Hodnota pH 

okolo 4,5 je nutná k zastavení aktivity většiny 

znehodnocujících organizmů a k produkci 

stabilní siláže, i když toto se vztahuje k sušině. 

Mokřejší siláže musí mít pH okolo 3,7 – 4,3, aby 

se zabránilo aktivitě organizmů znehodnocujících 

krmivo (viz graf níže).

Image

pH & sušina siláže jako indikátory kvality fermentace

www.volac.com
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Indikátory účinné fermentace
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N-amoniak (NH
3
-N)

(jako % celkového obsahu dusíku)

N-amoniak je dalším z klíčových ukazatelů 
kvality fermentovaného krmiva. Vysoká 
koncentrace N-amoniaku (>10 % z celkového 
N) naznačuje, že došlo k rozkladu velkého 
množství proteinu v důsledku špatné 
fermentace, velmi často z důvodu přítomnosti 
vysoké koncentrace zbytků hnojiva. Tento stav 
může vést ke snížení výkonnosti zvířat, pokud 
nebude použit adekvátní doplněk takového 
krmiva. Kvalitní dobře fermentovaná píce 
obsahuje 5 až 10 % NH3-N, méně než 5 % je 
velmi dobrý výsledek,který ukazuje, že došlo 
k rozkladu jen velmi malého množství proteinu.

Celkový objem fermentačních 
kyselin 
(% nebo g/kg DM)

Celkový objem fermentačních kyselin (TFA) 
ukazuje úroveň primární fermentace (přeměny 
sacharidů na kyseliny), která nastala vzhledem 

k tomu, že tráva při sklizni neobsahuje téměř 
žádnou kyselinu. Obecně lze stanovit, že 
správná hodnota TFA 8–12 %  sušiny bude 
korespondovat s nízkou hodnotou pH.

Kyselina mléčná 
(% nebo g/kg DM)

Jak již bylo uvedeno dříve, kyselina mléčná 
je klíčovým ukazatelem účinné primární 
fermentace. Při hodnotě sušiny 23-25% bude 
správný poměr kyseliny mléčné 8-10% sušiny 
a 80–85 % celkového objemu fermentačních 
kyselin.  

Kyselina máselná 
(% nebo g/kg DM)

Přítomnost kyseliny máselné je indikátorem 
spuštění druhotné fermentace.  Kyselina 
produkuje hnilobný zápach nebo skvrny, 
snižuje stravitelnost materiálu a znehodnocuje 
kvalitu siláže. V ideálním případě by siláž vůbec 
neměla obsahovat žádnou kyselinu máselnou, 
přijatelné množství je maximálně 1 %.



Metabolizovatelná energie
(ME) (MJ/kg DM)

Pomocí tohoto ukazatele se odhadne, kolik 
energie siláž poskytne přežvýkavcům pro 
potřeby udržení žádoucího stavu a pro produkci. 
Je ovlivněn daleko více kvalitou trávy při sklizni, 
než účinností fermentace. Obvykle bychom 
očekávali hodnotu ME u dobré siláže v rozpětí 
11 až 12 MJ/kg DM.

Hrubý protein
(CP) (% in DM)

Při úvahách o složení a vybalancování krmných 
dávek je klíčovým ukazatelem objem hrubého 
proteinu. V silážích je přítomen primárně 
ve formě rozložitelných bílkovin, které budou 
dále spotřebovány mikroorganizmy v bachoru. 
Velmi vysoké koncentrace proteinu indikují 
vysokou koncentraci dusíku ve sklizené 
trávě, což je obvykle v důsledku pozdního 
použití hnojiva. Tento stav má negativní vliv 
na fermentaci a nejlépe je se mu vyhnout. 
Průměrné hodnoty hrubého proteinu u kvalitní 
trávy se pohybují mezi 12 až 16 %.

Neutrálně detergentní vláknina
(NDF) (% in DM)

NDF je měřítkem vlákniny v materiálu stěny 
rostlinné buňky (celulózy, hemicelulózy 
a ligninu) v siláži, ovlivňuje stravitelnost píce 
přežvýkavci a následně také objem příjmu 
krmiva.

Čím vyšší je NDF, tím nižší je příjem.  Je velmi 
důležité, aby přežvýkavci dostávali dlouhá 
vlákna (>1 cm), aby byla zachována správná 
funkce bachoru, je tedy nutné správně vyvážit 
stravitelnost a příjem vláken. Dobrá siláž obecně 
obsahuje 45–50 % NDF.

Potenciální příjem
Většina analýz pracuje s odhadem příjmu 
na základě hodnot fermentace a krmné hodnoty 
vzorku. 

Kukuřičná siláž a siláž z celých 
plodin
Siláže z kukuřice a z celých plodin mohou být 
velmi různorodé, proto je zcela klíčové provést 
jejich analýzu, abychom zajistili, že zvířata 
dostávají vyvážené dávky, a dosáhli jsme tak 
žádoucího výnosu a kvality mléka. Nejlepším 
indikátorem kvality kukuřičné siláže je obsah 
škrobu, který se obvykle pohybuje mezi 
25–35 %.  U fermentovaných celých plodin je 
kritické dosažení obsahu 35–45 % sušiny, což 
odpovídá 15–25 % škrobu. Zrna by neměla být 
příliš tvrdá, aby se předešlo tomu, že projdou 
trávicím traktem zvířete nestrávená. Jsou li 
koncentrace škrobu u kukuřičné siláže nebo 
fermentovaných celých plodin vysoké, složení 
potravy by mělo být pečlivě zváženo, abychom se 
vyhnuli acidóze.     

Indikátory krmné hodnoty
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Typická analýza pro různé druhy krmiva

Tabulka typické analýzy
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Travní siláž 
z nevyzrálých 
plodin
 
Travní siláž 
z vyzrálých 
plodin

Senáž

20 – 25

25 – 35

45 – 55

Sušina 
(%)

Seno 85

Sláma 
(ječmen)

Stravitelnost
D-hodnota

3,8 – 4,2

4 – 4,5

4,5 – 5,5

pH

5,5 – 7

6 – 7

Hrubý 
protein (%)

12 – 16

9 – 13

9 – 13

9

2,4 – 3,4

_

_

_

_

_

86

Škrob
(%)

11 – 12

10 – 11

9 – 11

ME
MJ/kg DM

8,5

5,6 – 6,7

69 – 75

62 – 69

65 – 70

55

39 – 46

Kukuřičná 
siláž

30 – 35 3,8 – 4,3 8 – 10 25 – 30 11 – 1265 – 71

Fermentované 
celé plodiny 
(pšenice)

35 – 45 3,8 – 4,5 8 – 10 15 – 25 10 – 10,570 – 74

Celé plodiny 
s vysokým 
obsahem 
sušiny

56 – 75 4,5 – 6,5 8 – 10 25 – 30 10,5 – 11,574

Luštěniny 
(siláž 
z krmného 
hrachu)

20 – 40 3,8 – 4,8 15 – 20 7 – 11 10,5 – 11,162 – 64
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Proč krmíme přežvýkavce pícninami?

Dva hlavní důvody:

1.  Bachor potřebuje vlákninu 
k tomu, aby správně fungoval. 

2.  Je to jedna z nejlevnějších 
dostupných forem energie a proteinu.

Zažívací systém přežvýkavců – Funkce čtyř žaludků

Krmení ruminálních 
mikroorganizmů
Krmíme-li přežvýkavce, je důležité uvědomit 
si, že v první řadě krmíme mikroby v bachoru. 
Mikroby potřebují živiny ve formě energie, 
bílkovin, vody a minerálů, aby se mohly 
rozmnožovat a růst.

Mikroby způsobí fermentaci karbohydráz 
v krmivu a produkují organické kyseliny zvané 
těkavé mastné kyseliny (octová, máselná 
a propionová). Ty dodávají zvířatům energii 
a z velké části jsou absorbovány skrz stěnu 
bachoru.

Krmení pícninami

Čepec % celkové 
žaludeční 
tkáně

Bachor

a

Kniha

Sléz

Malá struktura připomínající váček na vstupu do bachoru.  

Nejedná se o samostatný oddíl žaludku, takže často jsou čepec 

a bachor považovány za jednu část (reticulo-rumen). 

Těžké, nestravitelné a cizí předměty (např. kovy), které se sem 

dostanou, jsou vyplivnuty a odstraněny, nebo znovu přežvýkány 

dříve, než postoupí do bachoru.

Objemná nádoba na fermentaci, s kapacitou 150–250 litrů, kde 

bachorové mikroorganizmy rozkládají složky potravy.

Dochází zde ke zmenšení velikosti částí zpracovávaného 

materiálu a odstranění nadbytečné vody.

„Skutečný žaludek“.  Je podobný našemu žaludku, jsou zde 

uvolňovány enzymy a kyseliny zažívacího ústrojí, které 

napomáhají procesu trávení.

Částečně natrávený materiál přechází do tenkého střeva, kde enzymy a žluč 
dokončí rozklad tuků, bílkovin a sacharidů a živiny jsou dále absorbovány 
a požity pro potřeby zachování žádoucího stavu a pro produkci (růst, mléko, 
atd.).

25 %

64 %

11 %



Jak krmit ruminální mikroorganizmy
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Správné podmínky
Pro zajištění účinné fermentace musí být 
v bachoru udržovány optimální podmínky.  To 
zahrnuje dostatečný přísun živin, teplo (39 °C), 
osídlení žádoucími organizmy, dostatečné 
množství vody, neutrální až lehce kyselé pH 
(přibl. pH 6,2–7,0), velký objem tráveniny 
a pravidelné promíchávání obsahu žaludku 
pomocí kontrakcí stěn bachoru.

Mikrobiální populace
Existuje řada různých typů mikroorganizmů 
osídlujících bachor, které mají různé funkce; 
některé z nich tráví vlákninu, zatímco jiné 
využívají cukry, škroby nebo bílkoviny.

Složení potravy, kterou zvíře konzumuje, má 
významný vliv na populaci mikroorganizmů. 
Například, obsahuje-li potrava velké množství 
vlákniny, počet mikrobů zpracovávajících 
vlákninu bude vyšší. Když však dojde ke změně 
složení potravy, může to trvat až měsíc i déle, 
než se mikrobiální populace přizpůsobí a začne 
účinně zpracovávat nové krmivo. Je tedy 
důležité, aby změny složení potravy neprobíhaly 
často a ve velkém rozsahu, protože účinnost 
trávení potravy v bachoru bude s každou 
změnou dočasně snížena.

Nutriční požadavky 
mikroorganizmů 

Sacharidy
Mikroby potřebují energii ve formě:

Vlákniny – která se pomalu fermentuje a vytváří 
strukturu v bachoru.

Cukry a škroby – které se obecně rychleji 
fermentují.

Protein
Mikroorganizmy potřebují vyvážený přísun 
fermentovatelné energie a proteinu, který 
se v bachoru rozloží (RDP). Protein se 
rozloží na aminokyseliny a některé z nich se 
dále rozkládají na amoniak a oxid uhličitý. 
Je-li k dispozici dostatečné množství 
fermentovatelné energie, mikroorganizmy 
použijí aminokyseliny a amoniak k syntéze 
mikrobiálního proteinu a zvířeti poskytnou 
velmi kvalitní protein s profilem aminokyselin 
velmi podobným, jako má mléko.  Při 
dostatečném množství fermentovatelné 
energie se vytváří amoniak a jeho přebytek je 
absorbován do krve, kde zvyšuje koncentraci 
dusíku močoviny v krvi (BUN) a dusíku 
močoviny v mléce (MUN). Nerozložitelný 
protein (UDP) prochází bachorem beze změny 
a poskytuje bypassovou zásobu proteinu přímo 
zvířeti.



Feeding the Rumen Microbes
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pH
Ruminální mikroorganizmy vyžadují ideální pH 
kolem 6,5. Nízké pH (<6,2) inhibuje aktivitu 
mikroorganizmů rozkládajících vlákninu, velmi 
nízké pH (<5,8) může způsobit poškození 
žaludečních stěn bachoru, což vede ke zhoršené 
absorpci živin.

Sliny přivádějí do bachoru vodu a představují 
velmi důležitý pufr, protože obsahují 
hydrogenuhličitan sodný. Pufrovací aktivita 
slin je klíčová, protože zabraňuje překyselení 
bachoru v průběhu fermentace. Opakované 
přežvýkávání podporuje tvorbu slin. Objem 
tvorby slin je přímo závislý na tom, kolik 
času zvíře stráví přežvykováním, a vzhledem 
k tomu že pícniny krávy přímo vyzývají k tomu, 
aby je žvýkali, přinášejí mnoho užitku při 
podpoře tvorby slin. Bude-li zvíře dostávat 
příliš mnoho koncentrátu nebo příliš mnoho 
jemně nasekaného materiálu, dojde ke snížení 
přežvykování i ke snížení tvorby slin, stejně 
tak jako v případě čerstvé pastviny nebo siláže 
s vysokou D-hodnotou.

Zdravá kráva pojídající pícniny bude produkovat 
asi 170 litrů slin denně, a jako vodítko lze 
uvést, že 50% krav by v kterýkoliv čas mělo 
přežvykovat.

Vláknina – jako zdroj energie
Fermentace vláknin v potravě je prvořadou 
funkcí bachoru, umožňující zvířeti využívat 
levný zdroj energie, jakým jsou pícniny. 
Vláknitá potrava má vysoký obsah celulózy 
a hemicelulózy, které mohou být rozloženy 
enzymy produkovanými mikroorganizmy 
v bachoru ve třech hlavních fázích:

Jak plodiny dozrávají, snižuje se hladina 
sacharidů rozpustitelných ve vodě a zvyšuje 
se obsah ligninu.  Lignin je materiál, který se 
chová jako lepidlo, spojuje dohromady celulózu 
a hemicelulózu, a tím dozrávající plodině dodává 
tuhost, je ovšem nestravitelný, dokonce ani pro 
bachorové mikroorganizmy.  Vyzrálá plodina má 
malou energetickou hodnotu jak pro bachorové 
mikroby, tak pro zvíře.

Je možné použít proces ošetření potravy 
alkalicky nebo pomocí amoniaku s cílem rozložit 
určité množství ligninu a zvýšit tak energetickou 
hodnotu.

1

2

3

Mikroby se napojí na 
částečky vlákniny a enzymy 
začnou rozkládat vazby 
mezi celulózou, která není 
propojena s ligninem.

Jednoduché cukry jsou 
pomocí ruminálních 
mikroorganizmů fermen-
továny na VFA, které jsou 
dále absorbovány a pro zvíře 
představují zdroj energie.

Enzymy dále rozkládají 
celulózu na jednoduché 
cukry.

Jak krmit ruminální mikroorganizmy



Vláknina – stabilizátor bachoru
Chemická analýza vlákniny, často uváděná jako 
neutrálně detergentní vláknina (NDF), je stejná 
bez ohledu na to, zda je vláknina jemně mletá 
nebo nařezaná na dlouhé kusy.

Fyzický efekt na bachor je však velmi odlišný. 
Mletá vláknina projde bachorem rychle, čímž 
se snižuje její stravitelnost. Je zcela zásadní 
poskytnout zvířeti v potravě dostatečně účinnou 
strukturu vlákniny (okolo 2,5 cm délky) ze čtyř 
hlavních důvodů:

1)   Podpora přežvýkávání a produkce slin jako 
nárazníku pro kyseliny vznikající v žaludku.

2)  „Faktor škrobu“, který stimuluje kontrakce 
bachoru, které míchají tráveninu a menší 
částečky vylučují do čepce.

3)  Zachování vláknité „rohože“, která pluje 
na povrchu tekutiny v bachoru, pomáhá 
udržovat mikrobiální populaci a třídit částečky 
potravy.

4)  Prodloužení doby, kdy potrava zůstává 
v bachoru, a zlepšení účinnosti rozkladu 
a trávení všech částí krmiva.

Když se věci nedaří
Neobsahuje-li potrava dostatečné množství 
vlákniny, především v krmivu s vysokým 
obsahem škrobu, dojde v bachoru ke snížení 
pH, což vede k acidóze (viz graf na str. 27). 
Ukazatel pH je dobrým indikátorem funkce 
bachoru.

Dlouhé části „plující“ na povrchu obsahu 
bachoru jsou vráceny k přežvýkání. Když se vrátí 
do bachoru, jsou mokré a mají menší objem, 
zůstanou plavat pod vrstvou větších a sušších 
částí. Jak dochází ke kontrakci stěn, tekutina 
protéká skrz „rohož“, kde se zachycují velmi 
malé části, snižuje se rychlost jejich fermentace 
a mikroorganizmům žijícím na rohoži je 
umožněno tyto části dále rozložit.

Bez této vláknité rohože by nestrávené části 
potravy prošly rovnou ven z bachoru. Tento 
materiál poskytuje „domov“ nebo je také 
„záchranným člunem“ pro mikroorganizmy 
rozkládající vlákninu.

Feeding the Rumen Microbes
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TEKUTÁ TRÁVENINA

PŘÍJEM KRMIVA
PROSTOR PRO PLYNY

VLÁKNITÁ ROHOŽ

PŘÍJEM STRÁVENÉ POTRAVY

SMRT!

POZOR!

OK

pH 4

pH 6

pH 6,5

Jak krmit ruminální mikroorganizmy



Hodnocení zdravé funkce bachoru
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Kontrola trusu
Zkontrolujte tvar a konzistenci hromádek trusu 
– měly by to být okrouhlé, vlhké, lehce vyvýšené 
hroudy, s důlkem uprostřed (obr. vpravo), 
nikoliv nízké mokré kaluže.

Vezměte asi deset vzorků exkrementů 
a propláchněte je v sítě pod tekoucí vodou 
(použijte běžné kuchyňské síto) – vláknina 
zachycená v sítě by měla být kratší než 
1,25 cm.  Je li delší, materiál pravděpodobně 
prochází bachorem bez řádného rozložení a je 
zde potenciální riziko problémů spojených 
s acidózou. Nestrávená zrna v trusu mohou být 
indikátory acidózy, špatného zpracování zrna při 
sklizni nebo při přípravě krmiva (viz níže).

Je-li zřetelná přítomnost fibrinu (tenké 
struktury podobné membráně), je tento 
stav indikátorem poškození střevních stěn 
v důsledku kyselosti tráveniny a dalším 
indikátorem acidózy bachoru.

Dlouhá vlákna Fibrin

Celá zrna



Subakutní acidóza bachoru 
(SARA)
Běžnou výživovou poruchou u moderních 
dojnic je subakutní acidóza bachoru (SARA), 
která je ovšem jen zřídka diagnostikována. 

Často postihuje celé skupiny krav 
a nejběžnějšími příznaky tohoto stavu jsou:

• Řídké měkké fekálie a jejich různorodost – 
postiženy jsou některé krávy

• V trusu je přítomen fibrin (střevní výstelka)

• Kyselý trus a moč způsobuje švihání 
ocasem, důsledkem jsou špinavé kýty

• Snížený příjem sušiny

• Krávy upouštějí z tlamy žvance

• V trusu jsou nestrávená zrna

• Snížená produkce – výnos a kvalita mléka

• Zvýšený výskyt dislokace slezu

• Laminitida, ketóza a environmentální 
mastitida

• Zvýšený úbytek hmotnosti v rané fázi 
laktace

Doporučení pro zdravý bachor
• Změny v potravě zavádějte postupně, dejte 

zvířatům čas na adaptaci. Neprovádějte rychlé 
ani příliš časté změny v potravě.

• Zajistěte dostatečný přísun čerstvé a čisté 
vody.

• Zajistěte, aby potrava obsahovala také dlouhá 
vlákna (delší než 2,5 cm). Jejich objem závisí 
na typu krmiva a výkonnosti.

• Krmivo by nemělo obsahovat méně než 40 % 
pícnin.

• Kontrolujte zbytky – krávy často vyřadí 
materiál delší než 5 cm.

• Používáním celkových směsných krmných 
dávek (TMR) předejdete výkyvům v produkci 
kyselin a žaludečním nevolnostem.

• Celková směsná krmná dávka by neměla 
být překombinovaná, zvažte následující 
doporučení tam, kde je to vhodné:

   –  do krmné dávky zahrňte 1–2 kg slámy, 
kvalitního sena (např. vojtěška) nebo 
senáže

   –  dlouhá vlákna přidejte do směsné dávky 
nakonec, abyste zamezili příliš dlouhému 
zpracovávání

• NDF je ukazatelem celkového obsahu 
vláknin, neměří však strukturu ani množství 
přítomných „fyzicky efektivních“ vláken.

• Zvažte nahrazení některých vysoce 
fermentovatelných složek (např. obilovin) 
za ruminálně chráněný tuk (např. Volac 
Megalac).

Když se věci nedaří
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BACHOR
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DUSÍK MOČOVINY 
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SLINY NADBYTEČNÝ AMONIAK

VFA (ABSORPCE DO KREVNÍHO OBĚHU)



Výnos mléka
Je známé, že krávy s vysokou genetickou 

hodnotou jsou schopny reagovat na potravu 

s vysokým obsahem energie zvýšením produkce 

mléka. Zvýšení produkce mléka však může 

mít za následek snížení poměru složek mléka. 

Charakter poskytované dodatečné energie může 

ovlivnit příjem sušiny a také, v reakci na to, 

výkonnost krávy.

Mléčný tuk
Hodnoty mléčného tuku ve Velké Británii 

za posledních deset let klesají, zatímco produkce 

mléka na krávu stoupá. To je způsobeno především 

kombinací účinků zlepšené genetiky, díky kterým 

se zvýšila produkce mléka, a těžkostem při snaze 

splnit výživové požadavky u moderních dojnic.

Udržení standardního poměru mléčného tuku 

v mléce nejenže ovlivňuje účinnou funkci bachoru 

a dobré zdraví krav, ale může také poskytnout 

chovatelům ekonomickou výhodu, danou 

obsahem mléčného tuku v mléce.

Je dobře známo, že zvýšení příjmu stravitelné 

vlákniny pomáhá zlepšit obsah mléčného tuku, 

protože fermentace vlákniny v bachoru vede 

k produkci kyseliny octové a máselné. Vždy se 

však jedná o kompromis mezi příjmem vlákniny 

a příjmem energie v rané fázi laktace.  V tomto 

období je důležité soustředit se na maximální 

příjem energie, aby se snížil její nedostatek, 

který vznikne po otelení, kdy kráva nemá chuť 

k jídlu a nároky na produkci mléka jsou přitom 

vysoké. Je těžké tohoto stavu dosáhnout bez 

zvýšení příjmu koncentrátů. Kvalitní krmivo 

může pomoci uspokojit energetické nároky bez 

nutnosti kompromisu ohledně přísunu vlákniny 

do bachoru.

Při sestavování vyvážené potravy pro dojnice 

s vysokou produkcí, je třeba vzít v úvahu řadu 

aspektů krmení pícninami, některé z nich jsou 

uvedeny v následujícím textu.

Pícniny a výkonnost – dojnice
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Zcela klíčovým faktorem je sladění kvality produkovaného krmiva s typem 
zvířete, které krmivo přijímá. Dojnice v rané fázi laktace, rychle rostoucí 
jatečná zvířata a březí ovce potřebují materiál nejvyšší kvality, aby mohly 
dosáhnout svého produkčního potenciálu.

• Zvýšením objemu pícnin v koncentrované 
dávce obecně povede ke zvýšení obsahu 
mléčného tuku – nekrmte méně než 40 % 
pícnin v objemu krmiva

• Různé pícniny mají různý efekt:
 –  kukuřičná siláž velmi dobře fermentuje 

a může způsobit snížení obsahu mléčného 
tuku, je-li nařezána na krátké kousky a je-
li krmena ve velkých dávkách

 –  vysoký obsah luštěnin v krmivu může mít 
za následek snížení poměru mléčného 
tuku  

• Doporučuje se krmit směsí pícnin, 
pouze jedna plodina neposkytne ideálně 
vyváženou stravu.  

• Krmení suchostojných krav kvalitními 
stravitelnými pícninami s cílem zvýšit 
příjem energie může podpořit zvýšení 
obsahu mléčného tuku v následné laktaci.
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Mléčný protein
Pro produkci mléčného proteinu existují dva 
hlavní zdroje: protein v potravě a mikrobiální 
protein. Mikrobiální protein poskytuje krávě 
vyvážený přísun aminokyselin při relativně 
nízkých nákladech.  Mikroorganizmy 
žijící v bachoru potřebují vyvážený přísun 
fermentovatelné energie, aby mohly využít 
protein, který je v bachoru rozložitelný, 
a přeměnit ho na mikrobiální protein. 

Přísun energie i proteinu je tedy velmi důležitý.

Poskytnutí vyváženého přísunu energie 
a proteinu prostřednictvím kombinace různých 
pícnin a koncentrátů pomůže maximalizovat 
příjem sušiny, především ve fázi rané laktace. 
To pomůže zajistit dostatečné množství energie 
a proteinu, které je k dispozici ruminálním 
mikroorganizmům, a optimalizovat produkci 
mléka a mléčného proteinu.

Obecná doporučení pro použití pícnin pro 
podporu produkce mléčného proteinu jsou 
uvedeny níže:

Plodnost
Plodnost je hlavním problémem u dojnic 
s vysokou produkcí mléka. Krmení pícninami 
nemá na plodnost přímý dopad, jakýkoliv 
stav vedoucí k deficitu energie, např. špatná 
kvalita krmiva, však riziko problémů spojených 
s plodností zvýší. Deficit energie má za následek 
zpoždění estrusu a může vést ke snížení 
hladiny progesteronu a způsobit problémy při 
implantaci embrya a jeho přežití.   

Proteinová výživa také hraje klíčovou roli 
vzhledem k tomu, že nadbytek BUN je spojován 
se sníženou plodností. (viz také str. 27). 
Tento stav může vzniknout za následujících 
podmínek: 

• nadbytečné množství ruminálně 
rozložitelného proteinu v potravě

• nedostatečné množství ruminálně 
fermentovatelné energie, nebo

• nadbytek bypasového proteinu

Nadbytek amoniaku se odbourává v játrech 
přeměnou na močovinu, která pak koluje v krvi 
a v mléce. Takto může doputovat až do dělohy, 
inhibovat početí a snížit možnost přežití 
embrya.

Přeměna amoniaku na močovinu je také velmi 
náročný proces z hlediska nároků na energii, 
takže se dále zvyšuje energetický deficit krávy. 
Je tedy velmi důležité, aby krávy s vysokou 
produkcí v době po otelení byly krmeny 
pícninami vysoké kvality spolu s vhodným 
doplňkem stravy.

Dojnice

• Použití směsi pícnin pomáhá zvyšovat 
příjem sušiny a, v důsledku toho, i příjem 
energie – směsi obsahující kukuřici, celé 
plodiny nebo krmnou řepu pomáhají 
zvýšit % mléčného proteinu.

• Zatímco kukuřičná siláž snižuje mléčný 
tuk, je-li zkrmována ve velkém množství, 
má na druhou stranu tendenci zvyšovat 
obsah mléčného proteinu.  

• Vysoký obsah luštěninové siláže může 
vést ke snížení mléčného proteinu 
i mléčného tuku.

• Čerstvá tráva pomáhá zvyšovat poměr 
mléčného proteinu.



Potrava výkrmového hovězího 
skotu
S ohledem na cílenou vysokou výkonnost 
výkrmového hovězího skotu je nekvalitní siláž 
nevhodnou volbou. Za takových podmínek 
je nutné krmivo doplňovat koncentrovanými 
doplňky a systém je pak ekonomicky nefunkční.

Důležitá je podpora produkce mikrobiálního 
proteinu, protože tento velmi kvalitní protein 
ovlivňuje růst zvířat. Zdravý bachor pomáhá 
zamezit produkci tlustých zvířat a jejich 
hodnota se tak zvyšuje.

U produkce hovězího masa představuje krmivo 
75-85% variabilních nákladů, krmivo složené 
z pícnin s vysokým obsahem energie je tedy 
dobrou volbou při snižování těchto nákladů. 

Ovce konzumují stravu složenou především 
z pícnin, která se obohacuje o koncentráty, 
jsou-li vysoké výživové nároky s ohledem 
na růst, březost nebo laktaci. Obecně lze říci, 
že nejlevnější způsob krmení ovcí pícninami 
je vzít je na osetou louku a nechat je pást. 
Konzervované krmivo je obvykle nutné 
pro krmení v zimě, nebo v situacích na jaře 
a na podzim, kdy pastva je jen velmi krátká.

V období březosti jsou nároky na výdej 
energie velmi vysoké obzvláště v posledních 
několika měsících, kdy plod roste nejrychleji. 
Ve stejnou dobu dochází ke snížení obsahu 
bachoru vzhledem k velkému zvětšení dělohy. 
Znamená to, že bahnice nedokáže zpracovat 
objemné krmivo a potřebuje velmi kvalitní 
pícninu s doplňkem koncentrátu, aby byly 
uspokojeny její nároky na výživu. V této 
situaci je ideálním krmivem seno z vojtěšky 
nebo velmi kvalitní travní seno, i když travní 
seno musí být obohaceno o proteinový 
doplněk.

Lze krmit travní siláží s vysokým obsahem 
sušiny a toto krmivo musí být velmi kvalitní. 
Siláž s nízkým obsahem sušiny je velmi 
objemná a příjem takového krmiva bude malý.

Intenzivně vykrmované ovce se obecně krmí 
koncentráty doplněné slámou nebo senem 
pro udržení dobrého zdraví bachoru, zatímco 
jehňata na prodej se obvykle nechávají pást, 
aby náklady byly co nejnižší. 

Ovce jsou velmi citlivé na kvalitu krmiva 
a špatně fermentovanou siláž budou odmítat, 
což vede k malému příjmu potravy a nízké 
výkonnosti. 
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Hovězí skot a ovce

Ovce

• Přesnost při řezání pícniny může 
podpořit zvýšený příjem krmiva.

• Dojde-li ke znehodnocení siláže, je zde 
rizikem listerióza, plesnivá píce může 
vést k potratu.

• Objem siláže určený ke zkrmení by měl 
odpovídat obvyklému příjmu potravy, 
abyste předešli zkažení nezkrmené siláže.

• Žlaby co nejrychleji vyčistěte 
od odpadní siláže.

Typy pro krmení:
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Faktorů ovlivňujících příjem sušiny je 

celá řada, ovšem je-li dojnici nabídnuta 

dobře vyvážená krmná dávka, pak bude 

žrát tak, aby uspokojila své potřeby. 

U krav s vysokou produkcí je období 

s nejmenším příjmem potravy  stav 

po otelení, který koliduje s obdobím, 

kdy produkce mléka má být nejvyšší (viz 

graf níže), takže je pro krávu obtížné 

a ne vždy možné žrát tak, aby podpořila 

vysokou produkci mléka.

Protože při stanovení potřebných nutričních 

hodnot má laktace vyšší prioritu než 

reprodukce, krávy, které nekonzumují 

dostatečné množství energie, ztratí 

nadbytečnou tělesnou hmotnost, bude jim 

déle trvat, než se u nich znovu dostaví estrus 

a nemusí znovu zabřeznout. Obvyklou příčinou 

malého příjmu potravy a malé výkonnosti je 

špatná kvalita krmiva.

Praktická doporučení pro 
maximalizaci příjmu sušiny
•  Vyšší příjem sušiny obecně podporuje zahrnutí 

pícnin s vyšším obsahem sušiny (50–75 %).

•  Používání celkové krmné směsi obsahující 

méně než 50 % sušiny (např. velké objemy 

fermentovaného krmiva) vede ke snížení 

příjmu potravy vzhledem k jejímu účinku 

na naplnění bachoru.

•  Některé složky jsou přirozeně více stravitelné 

než jiné. 

•  Používání celkových směsných krmných dávek 

(TMR) podpoří zvýšení příjmu sušiny. 

•  Kvalitní vysoce stravitelné pícniny povedou 

k vyššímu příjmu sušiny než pícniny s horší 

stravitelností.

•  Špatně fermentované (např. s obsahem 

k. máselné) nebo plesnivé pícniny jsou 

hůře stravitelné a sníží celkový příjem živin 

i výkonnost zvířete.

•  Krmení nechráněným tukem může snížit 

účinnost funkce bachoru a způsobit snížení 

výkonnosti. Budete-li krmit doplňkovým 

tukem, používejte ruminálně chráněný tuk 

(např. Volac Megalac), který pomůže splnit 

energetické nároky, aniž by došlo k ovlivnění 

funkce bachoru.

Krmení směsí pícnin

Pouze jedna pícnina neposkytne vše, 

co přežvýkavci potřebují, vyvážené 

složení pícnin může tedy zlepšit funkci 

bachoru i výkonnost zvířat.

Krmivo s obsahem střední koncentrace škrobu 

(např. kukuřice nebo celé rostliny) spolu 

s pícninou mající vysoký obsah ruminálně 

rozložitelného proteinu (např. travní nebo 

luštěninová siláž) poskytne mikroorganizmům 

v bachoru vyvážené zdroje fermentovatelné 

energie a ruminálně rozložitelného proteinu. 

Znamená to, že ruminální mikroorganizmy 

mohou účinně využít jak dodanou energii, tak 

i protein, zlepší se tím účinnost funkce bachoru 

a zvýší přísun mikrobiálního proteinu. Ideálně 

bychom tedy měli krmit směsí různých pícnin, 

abychom zvířeti poskytli ideální rovnováhu 

živin, které potřebují mikroorganizmy osidlující 

bachor.

Maximální příjem sušiny
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Změny v produkci mléka, tělesné hmotnosti 
a chuti k jídlu u dojnice v průběhu laktační periody

Otelení OteleníMěsíce po otelení

CHUŤ K JÍDLU

TĚLESNÁ HMOTNOST

PRODUKCE MLÉKA

ROZDÍL ENERGIE

P
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Výhody konzervace pícnin
Náklady na krmení jsou ovlivňovány mnoha 
faktory, pastva trávy je obecně považována 
za nejlevnější způsob krmení. Siláže z pícnin 
jsou považovány za druhý nejekonomičtější 
zdroj krmení a koncentrované doplňky 
za nejdražší způsob.

Žádnou plodinu nelze silážovat a konzumovat 
se 100% účinností – ztráty nastávají v průběhu 
sklizně, skladování i při výdeji krmiva a mohou 
dosáhnout více než 40% dostupné travní 
sušiny (Teagasc). Systémy managementu jako 
jsou velké balíky a používání aditiv, které tyto 
ztráty snižují, mají pozitivní dopad na náklady 
a efektivitu.

Krmiva produkovaná přímo na farmě jsou 
nejvhodnější, uvažujeme-li o efektivitě 
produkce, protože se doprava omezuje 
na minimum, a navíc „domácí“ siláž znamená 
pro chovatele jistotu a možnost dohledat 
zdroje.

Schopnost konzervovat pícniny v době, kdy 
je jich dostatek, umožňuje pružně reagovat 
v období nedostatku, kdy nepředvídatelné 
změny počasí ohrozí či překazí obvyklé sezónní 
postupy krmení.

Koncentráty na bázi obilovin jsou stále 
nákladnější a způsobují konkurenční tlak 
vyvíjený při produkci potravy pro přímou 
spotřebu lidmi.

Trvalá udržitelnost



Poznámky   

Reference uvedené v textu jsou na požádání k dispozici. 

Prohlášení:  Průvodce managementem pícnin je míněn pouze jako průvodce.  Je distribuován „tak jak je“ a nevztahují se na něj žádné 

vyjádřené ani přepokládané záruky. Volac International Limited nezodpovídá za problémy, škody či ztráty způsobené přímo či nepřímo 

používáním Průvodce managementem pícnin.  Před zaváděním změn do potravy či systému, konzultujte vhodného poradce nebo volejte 

Volac pro více informací.

www.volac.com
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Volac International Limited

Volac House, Orwell, Royston, Hertfordshire, SG8 5QX, United Kingdom

T +44 (0)1223 208 021   F +44 (0)1223 207 629   enquire@volac.com   www.volac.com

Volac Ireland

Volac House, Church Street, Killeshandra, Co. Cavan, Eire

T +353 (0)494 334 755   F +353 (0)494 334 760   infoireland@volac.com   www.volac.ie

Volac Agro-Best

Volac Agro-Best spol. s r.o. Běstovice 115, 565 01 Choceň, Czech Republic

Tel/Fax +420 465 471 763   agrobest@agrobest.cz    www.agrobest.cz

Volac Socoor

Via Mauro Macchi 65, 20124 Milano, Italy

Tel +39 02 6701043   Fax+39 02 6692916   info@volac.it   www.volac.it


