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ného kvašení, které produkují esterázu kyseliny ferulové, by mohla 
vést k vyšší rozpustnosti ligninu a tím také k potenciálnímu zvýšení 
stravitelnosti buněčných stěn. Není vždy nutné do silážních inokulan-
tů dodávat drahé enzymy, potřebné enzymy produkují i  bakterie. 
Zbývá jen objevit ty, které se budou vyznačovat schopností rozkládat 
buněčné stěny.

Z  technologického a  environmentálního hlediska je nutné se více 
zamýšlet nad produkcí oxidu uhličitého v souvislosti s procesem skliz-
ně a  konzervace pícnin. Při používání mechanizačních prostředků 
dochází ke spalování značného množství fosilních paliv. Při silážování 
vojtěškových či vojtěško-travních siláží se v mírném pásmu všude ve 
světě běžně používají tři seče za vegetační období, a to z velmi dobrých 
důvodů. Vztah mezi kvalitou píce (vyjádřenou buď pomocí její stravi-
telnosti, nebo obsahu metabolizovatelné energie) na straně jedné 
a  užitkovostí zvířat na straně druhé je dostatečně zdokumentován. 
Častější seče víceletých silážních plodin umožňují trvale dosahovat 
maximální kvality sklízené píce. 

Obecně se uznává fakt, že správně konzervované a vysoce kvalitní 
siláže (a  to zejména ty, které byly očkovány homofermentativními 
bakteriemi mléčného kvašení) jsou často náchylnější k  degradaci 
oproti siláži neošetřené, a to proto, že je v silážní jámě zakonzervová-
no více živin, a také méně sekundárních metabolitů, které množení 
škodlivých mikroorganismů inhibují. Problém aerobní nestability tak 
vede k přechodu od homofermentativních bakterií mléčného kvašení 
ke kombinacemi s bakteriemi heterofermentativními, přičemž bakte-
rií první volby je druh Lactobacillus buchneri, který se vyznačuje 
tvorbou 1,2 propandiolu. Tato látka potlačuje růst kvasinek a plísní. 
Zemědělské laboratoře již celkem běžně stanovují v siláži celkový al-
kohol, ale na stanovení 1,2 propandiolu jaksi zapomínají.

Je prokázáno, že přídavek bakterií Lactobacillus buchneri do siláží 
inhibuje jejich aerobní rozklad tím, že jsou produkovány jiné metabo-
lity než kyselina mléčná (především kyselina octová). Je však třeba 
upozornit na to, že produkce kyseliny octové mívá za následek vyšší 
ztráty fermentací a zpomalení fermentace, a že tedy pravděpodobně 
má i vliv na kvalitu bílkovin přítomných v siláži. Řešením by mohlo být 
použití bakterií, které by produkovaly jiné metabolity anebo toxiny 
hubící kvasinky, které jsou hlavní příčinou aerobní nestability siláží. 
Nejjednodušší řešení je technického a organizačního charakteru, tedy 
v šetrném odběru siláže ze silážní stěny a v plánování aplikace silážní-
ho přípravku, který tlumí aerobní degradaci, na letní měsíce v období 
s vyššími venkovními teplotami, protože při vyšších teplotách se siláž 
rychleji kazí.

Při úvahách o úloze fermentačních metabolitů se naskýtá otázka, 
proč je vojtěšková siláž výrazně stabilnější než siláž kukuřičná. Zjistilo 
se totiž, že i když čerstvě sklizená plodina stabilní nebyla, tak faktor 
způsobující stabilitu vznikal až v průběhu fermentace. Při výzkumu 
v  Japonsku zjistili, že v  siláži, která obsahovala stokrát nižší počty 
kvasinek než siláž neošetřená, se v aerobně stabilním materiálu vy-

skytly bakterie druhu Acetobacter pasteurianus. Tato skutečnost na-
značuje jinou možnou cestu ke kontrole procesu aerobního rozkladu, 
a to pouze pomocí mikroorganismů. Moderní sofistikované metody 
polymerázové řetězové reakce (PCR), založené na amplifikaci sek-
vence DNA, ukazují, že i  v  relativně stabilní druhé fázi fermentace 
dochází k významným přeměnám mikrobiálního osazení siláží.

Zvyšování bezpečnosti
Potenciální schopnost očkovacích preparátů zvyšovat bezpečnost 

potravin je ve světě předmětem intenzivního výzkumu. Nekvalitní si-
láže mohou být rezervoárem jak patogenních mikroorganismů (např. 
Listeria nebo E. coli), tak také některých nežádoucích biochemických 
látek (např. mykotoxinů). Některé silážní inokulanty se vyznačují 
schopností tato rizika snižovat a omezovat. Tyto nežádoucí složky si-
lážní hmoty mohou v provozu zemědělských podniků nejen snižovat 
užitkovost zvířat a vyvolávat nejrůznější onemocnění, ale také proni-
kat z farem přes potravní řetězec až do lidského organismu a v něm 
vyvolávat různé choroby. 

Na rozdíl od řádně vyrobené siláže s použitím vhodného silážního 
přípravku může siláž bez silážního přípravku, siláž špatně založená, 
zpracovaná nebo kontaminovaná snížit bezpečnost a kvalitu siláže, 
snížit užitkovost a ohrozit nejen zdraví zvířat, ale i lidí. Některé z nežá-
doucích mikroorganizmů, které jsou často nebo příležitostně spojeny 
se siláží, jsou Clostridium spp., Listeria monocytogenes, Bacillus spp., 
Enterobacteria, Escherichia colli (produkující Shiga toxin), Mycobac-
terium bovis, Cryptosporidium parvum, Salmonella. a plísňové toxiny 
Fusarium, Aspergillus a Penicillium. Sice je umíme diagnostikovat, ale 
stále máme problémy rozeznat do jaké míry zvířatům škodí. Na trhu 
existují různé vyvazovače, ale nemůžeme mít jistotu, že jsou dostateč-
ně účinné a zvířata ochrání. Hlavní problém je v tom, že třeba dokáže-
me jeden škodlivý faktor přesně změřit, případně i dobře odhadnout 
jeho škodlivost, málo toho ale víme o vzájemných interakcích faktorů. 
Kromě toho mohou být tyto nežádoucí mikroorganismy patogenní, 

nebo vytvářet toxické metabolity (např. mykotoxiny, biogenní aminy, 
alkoholy). Proto je důležité zabránit růstu nežádoucích mikroorgani-
smů kazících kvalitu siláže, zejména za suboptimálních (blížící se 
k optimu), ale i méně vhodných silážních podmínek.

Existuje ještě jedna oblast, v  níž inokulanty mohou plnit funkci 
zvyšování bezpečnosti krmiv a potravin pro zvířata a lidi. Výzkumy již 
prokázaly, že výskyt skupiny patogenů (verotoxigenní bakterie druhu 
E. coli) ve střevech a jejich množení lze omezit zkrmováním probiotik. 
Jednotlivé druhy bakterií mléčného kvašení se běžně vyskytují v zadní 
části tlustého střeva mnoha druhů zvířat včetně člověka. Jakmile se 
zde uchytí, začnou konkurovat ostatním mikroorganismům o místa 
pro uchycení ve stěně střevní, a tak začnou z těchto míst konkurenčně 
eliminovat jiné bakterie. Proto se tyto výzkumy zaměřují na hledání 
způsobu, jak zajistit, aby inokulanty dobře přežily průchod bachorem.

 (Pokračování na str. 16) 
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(Pokračování ze str. 11)

Cíle silážování
Cílem silážování je uchování píce v dobré hygienické kvalitě do doby 

zkrmení zvířatům, a s co nejnižšími ztrátami sušiny a živin. Příležitosti, 
které přispívají k řešení problémů v dosažení tohoto cíle v oblasti silá-
žování, lze rozdělit na: omezování negativních environmentálních vli-
vů chovu přežvýkavců a zvyšování biologické a chemické bezpečnosti.

Omezování negativních environmentálních vlivů 
Jedním z hlavních cílů při produkci kvalitních siláží je redukce škod-

livých dusíkatých sloučenin a metanu (jež zvyšování efektivity výroby 
nedílně provázejí), snížení nadměrné produkce oxidu uhličitého a ta-
ké snižování systémových ztrát.

Zlepšení efektivity využívání dusíku (NUE, nitrogen use efficiency) 
by mohlo mít výrazný pozitivní vliv na ekonomiku chovu skotu. Je již 
dostatečně zdokumentováno, že některé silážní inokulanty mohou 
bílkoviny chránit před rozkladem a v konečném efektu i zvýšit využití/
/retenci dusíku ve zvířecím organismu. Dokladům o pozitivních účin-
cích NUE na přísunu aminokyselin zvířatům prostřednictvím siláží 
ošetřených vybraným inokulantem zatím bylo věnováno málo pozor-
nosti. Je prokázáno, že například u červeného jetele došlo v inokulova-
né siláži oproti neošetřené kontrole ke zvýšení obsahu lyzinu o 30 % 
a histidinu o 9,5 %. Obě tyto aminokyseliny patří mezi kyseliny, které 
užitkovost ovlivňují v první řadě. Na druhé straně je však nutné pečli-
vě hlídat množství těchto aminokyselin, které se do zvířat dostane. 
U zvířat přikrmovaných bílkovinným doplňkem dochází často k ne-
dostatečnému využití tohoto doplňkového proteinu; z tohoto důvodu 
pak je přísun vyšší než spotřeba, a proto dochází ke zvýšené exkreci 
dusíku. Je známo, že aminokyselinové profily bílkovin masa a mléka 
se značně liší od profilu bílkovin rostlinného původu, přičemž amino-
kyselinový profil mikrobiální bílkoviny se podobá profilu bílkoviny 
živočišné. Málo pozornosti bylo doposud věnováno aminokyselino-
vým profilům různých kmenů a druhů inokulačních bakterií mléčné-
ho kvašení. 

Je-li zkrmována pouze nekvalitní píce, dochází nejen k poklesu užit-
kovosti, ale také ke značnému zvýšení emisí metanu na kilogram vy-
robeného masa a  mléka. Potenciální schopnost snižovat celkovou 
produkci metanu u přežvýkavců by mohla mít i pečlivá selekce siláž-
ních inokulantů. Tento potenciál vyplývá z jejich přirozené schopnos-
ti produkovat bakteriociny a lantibiotika. Jedním z příkladů v tomto 
směru je nisin – lantibiotikum produkované některými kmeny bakte-
rií druhu Lactococcus lactis. Tyto kmeny jsou v mlékařství používány 
kvůli jejich účinkům proti takovým patogenům a rozkladným mikro-
organismům rodu Bacillus sp. a druhu Listeria monocytogenes. Ko-
nečným důsledkem tohoto procesu by také mohlo být snížení výskytu 
listerióz u hospodářských zvířat a také u lidí.

V poslední době byla ze strany výrobců silážních přípravků věnová-
na zvýšená pozornost používání enzymů. Jedním z hlavních problé-
mů, které brání použití účinného množství enzymů v silážích příprav-
cích, je vztah mezi jejich cenou a  účinností. V  průběhu dozrávání 
rostlin je rozhodujícím faktorem proces lignifikace, který snižuje 
stravitelnost buněčných stěn. Lignin se dostává do úzké vazby s frak-
cemi stravitelné celulózy a  hemicelulózy, přičemž pro bachorovou 
mikroflóru se stávají hůře degradovatelnými. Aplikace bakterií mléč-

Nejlepším hodnotitelem siláže jsou krávy – ty nejlépe poznají tu 
správnou kvalitu Foto Radko Loučka

Při vybírání siláže ze silážního žlabu se používají stroje, které 
významně omezují aerobní degradaci siláže Foto Radko Loučka

Řádným udusáním silážované píce se z ní vytěsní vzduch – navodí 
se tak správný fermentační proces  Foto Radko Loučka

Organoleptické posouzení siláže hodně napoví – je součástí 
hodnocení fermentačního procesu Foto Radko Loučka

inzerce

Perspektivy ...

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA     37 Zemědělec 15/2022

inzerce

„Plně automatický systém stla-
ní Strohmatic řeší dlouhodobý 
nedostatek pracovních sil v živo-
čišné výrobě a výraznou úsporu 
provozních nákladů,“ říká Ste-
fan Dieplinger z rakouské firmy 
Schauer. „K  jeho největším vý-
hodám patří úspora lidské práce, 
času i slámy a s ohledem na bez-
prašnost i lepší životní prostředí 
zvířat a jejich zdraví. Jde o flexi-
bilní zařízení vhodné do starých 
i moderních stájí.“ 

Rozdružovač balíků
Zařízení Strohmatic určené 

k rozdružení slámy, jejímu drcení 
na délku 1,5 až 4 cm a k distribu-
ci do stájí je vhodné pro všechna 
hospodářská zvířata.

Jeho základem je rozdružovač 
balíků se dvěma horizontálními 
protiběžnými pádlovými válci 
a  na dně umístěný šnekový do-
pravník o průměru 400 mm. To-
to zařízení si poradí s  velkými 
válcovými nebo hranolovými 

balíky slámy, ale i s volně loženou 
slámou. Její maximální vlhkost 
by neměla překročit 14 % a délka 
stébel 35 cm. Balíky se postupně 
rozdružují otáčivým pohybem 
pádlových válců, jejichž směr 
otáčení se postupně mění, čímž 
je rozdružování účinnější. Sláma 
se pak dopravuje šnekovým do-
pravníkem přes shazovací otvor 
do drtiče v  čele rozdružovače. 
Dopravní šnek se automaticky 

zastaví, jakmile hlásič zatížení 
drtiče zaregistruje nedostatečné 
množství hmoty. Rozdružovač 
balíků, který je chráněn proti po-
žáru senzorem a tryskou napoje-
nou na vodu, nesmí být vystaven 
nepříznivému počasí. Uzavřený 
rozdružovač s čidlem a lapačem 
kamenů je napojen na perma-
nentní zdroj vody. Pokud v zaří-
zení přesáhne teplota 64 ºC, roz-

družovač se vypne a okamžitě se 
spouští hasicí přístroj. 

„Na farmě v  Zavlekově, kde 
jsou v  současnosti tři okruhy 
stlaní a připravuje se další, jsme 
instalovali veliký rozdružovač až 
na pět balíků slámy s podávacím 
stolem,“ uvádí Stefan Dieplin-
ger. „Nemusí se tedy plnit každý 
den, čímž se výrazně šetří lidská 
práce i čas. Rozdružovač je také 
připraven na volně loženou slá-

mu, přes otevírací střechu ho 
snadno naplní čelní nakladač ne-
bo manipulátor.“

Z drtiče do stáje
Z  rozdružovače jde sláma do 

kladívkového drtiče se síty s veli-
kostí ok 15, 18, 22, 29 nebo 
40 mm, síto se volí podle požado-
vané délky nadrcené slámy. Ta se 
fouká k  předávací jednotce, ve-
dení smí být dlouhé maximálně 
30 m. Pokud je delší, je třeba 
další ventilátor. Za drtičem se 
nachází senzor jiskření, při zvý-
šení teploty nad 70 stupňů Celsia 
se automaticky motor vypne.

Z  kladívkového drtiče proudí 
nadrcená sláma do předávací 
jednotky, jejíž součástí je vývěva 
a čtyři rukávové filtry. Zde se slá-
ma zbavuje transportního vzdu-
chu a  prachových částic, které 
padají do zásobníku o  objemu 
360 litrů. Z  předávací jednotky 
putuje nadrcená sláma zbavená 
prachu do pohonné jednotky, na 
níž navazuje potrubí o průměru 
200 mm s  řetězovým dopravní-
kem a unašeči k jednotlivým sha-
zovacím místům. Pomocí dvou-
cestného rozdělovače se mohou 
vytvořit dva dopravní okruhy 
a  podle technických parametrů 
lze na ně napojit až pět doprav-
ních potrubí. Každé z nich může 
být dlouhé maximálně 200 m 
a  může mít až 90 shazovacích 
otvorů. Jinak se snižuje účinnost 
zařízení a rovnoměrnost zastý-
lání. Sláma padá do stájí volně, 
nebo mohou být instalované 
skluzy. Výkon je obdivuhodný, 
do stáje lze nastlat za hodinu 
300 až 400 kg slámy.

Široké možnosti využití
„Automatické zařízení Stroh-

matic je nejen plně bezpečné 
a  ohleduplné k  životnímu pro-
středí zvířat, ale navíc výrazně 
zlepšuje hospodaření se slá-
mou,“ tvrdí Stefan Dieplinger. 
„V  porovnání s  klasickým stla-
ním se její úspora pohybuje od 
33 do 66 procent podle druhu 
zvířat. Navíc nejsou třeba pro-
storné skladovací prostory na 
slámu, což se opět projeví ve 
značných finančních úsporách. 
Zemědělci také ocení lepší kvali-
tu hnoje a manipulaci s ním: ne-

chá se vrstvit až do výšky několi-
ka metrů. A  ještě jedna nezane-
dbatelná výhoda. U hluboké po-

destýlky se doporučuje spád 
podlahy sedm procent, podle 
našich zjištění stačí u  technolo-
gie Strohmatic jen dvě procenta. 
Ověřili jsme si, že krátce nadrce-

nou slámu s  uvedenou konzis-
tencí sešlapávají zvířata i na pod-
laze s nulovým spádem!“

Co je také podle Stefana Die-
plingera důležité, Strohmatic se 
nechá využít u všech druhů hos-
podářských zvířat, tedy u skotu, 
prasat, koz či drůbeže, stejně 
jako v provozech zabývajících se 
výrobou briket a pelet. Zařízení 
Strohmatic lze použít i k přípra-
vě krmné slámy a sena ve velko-
kapacitních stájích pro dojnice. 
Pro chovatele jatečné drůbeže 
existuje varianta distribuce ře-
zané slámy pomocí proudu 
vzduchu – unikátní Strohmatic 
Air. A Strohmatic Light 80/200 
lez kombinovat s krmnou tech-
nologií Schauer Spotmix. Jem-
ně nadrcená sláma umožňuje 
volný příjem vlákniny a  navíc 
přispívá u prasat k  jejich poho-
dě. Na to už v  Německu a  Ra-
kousku kladou chovatelé znač-
ný důraz.

Postřehy z praxe
První zařízení Strohmatic 

v České republice bylo instalová-
no na farmě v Markvarticích na 
Děčínsku ve stáji pro 140 dojnic. 

Majitelka Zdeňka Kratochvílová 
u něj oceňuje mnoho věcí. Dojni-
ce se při stlaní nemusejí z boxů 
vyhánět, nikdo na ně nekřičí 
a jsou naprosto v pohodě. Sláma 

padá z  vrchu a  lože se zastele, 
i když v něm kráva leží. Co je také 
podstatné, stlaní je naprosto bez-
prašné, přitom sláma je drobně 
nařezaná, takže krávy leží jako 
v peřince. Velice důležitá je podle 
ní i  velká úspora lidí a  času. Ve 

stájích se musí pracovat ráno 
i večer, o sobotách či nedělích, na 
Štědrý den nebo o silvestru. A to 
se už lidem nechce. Automatické 

zařízení Strohmatic pracuje sa-
mostatně, neodmlouvá, nepro-
testuje, nemá neustálé připomín-
ky, výmluvy, nemarodí, přitom 
vše provádí precizně. 

Zatím poslední zařízení Stroh-
matic bylo instalováno na již 
zmíněné farmě v Zavlekově. Po-
dle majitele Ing. Petra Poskočila 
je to velice flexibilní zařízení, kte-
ré má všechny přednosti, jež vý-
robce deklaruje. Zaručuje úspo-

ru lidí, pracovního času, slámy, 
lepší kvalitu hnoje a tím i ekono-
micky příznivější výsledky hos-
podaření. 

Automatický systém stlaní
Na třech farmách společnosti AGROMAP s velmi odlišným technickým zázemím si mohli před časem 
čeští chovatelé prohlédnout automatický systém stlaní Strohmatic z produkce rakouské firmy Schauer 
(Zemědělec č. 13). Tři tato zařízení instalovala uvedená společnost v zimovištích masného skotu a také 
ve stáji pro 240 býků ve výkrmu. Celkem si rakouskou technologii užívá na 640 zvířat, jejich počet ale 
v příštím roce ještě stoupne.

Vladislav Fuka

Základem rozdružovače jsou dva horizontální protiběžné pádlové 
válce a na dně umístěný šnekový dopravník o průměru 400 mm
 Foto Vladislav Fuka

Stefan Dieplinger

Menší rozdružovač na jeden válcový nebo hranolový balík
 Foto Vladislav Fuka

Předávací jednotka s vývěvou, která jemně nařezanou slámu zbavuje prachu a vzduchu
 Foto Vladislav Fuka

Zatím poslední automatické zastýlání si nemůže vynachválit ani 240 býků ve výkrmu v Zavlekově
 Foto Vladislav Fuka

První automatický systém stlaní Strohmatic byl instalován u 140 dojnic na farmě v Markvarticích
 Foto Vladislav Fuka


