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Stravitelnost kukuřičných siláží 
vyrobených klasickou a Shredlage 

technologií



Posouzení vlivu zpracování řezanky klasickou 

a Shredlage metodou na kvalitu kukuřičných 

siláží zejména z pohledu stravitelnosti živin, 

stanovených metodou in vivo.

Cíl pokusu



• Suchdol nad Odrou – Agrosumak a.s.
• Stay green hybrid – Agro Vitallo (FAO 280, KWS)
• Sklizeň – 16. 9. 2016
     - konvenční mačkací válce (TLOC 10 mm - Claas 
       Jaguar 950
     - shredlage mačkací válce (TLOC 25 mm - Claas 
       Jaguar 870
• Silážováno do IBC kontejnerů
• Konzervováno pomocí přípravku Ecosyl

Tvorba siláží



Tvorba siláží



Pokusné siláže



• Siláže otevřeny po 2 měsících od vytvoření.

• Zváženo, odebrány vzorky a siláž na bilance.

• Provedeny analýzy fermentace a chemického 
složení.

• Stanoveny frakce na separátoru částic a mokrá 
separace.

Pokusné siláže



Pokusné siláže

Shredlage

Konvenční



Separace částic



• Metoda in vivo bilanční stravitelnost.

• Šest skopců plemene Romanovská ovce.

• 3 týdny přípravné období a 5 dnů pokusné období

• Sledován příjem živin s následným výpočtem 
stravitelnosti jednotlivých živin.

Stanovení stravitelnosti



Stanovení stravitelnosti



Chemické složení siláží



Parametry fermentace



Objemová hmotnost



Podíly frakcí – separátor částic



Fyzikálně efektivní vláknina - peNDF



Podíly frakcí – mokré separace



Porovnání stravitelnosti



Porovnání stravitelnosti



Porovnání stravitelnosti



Produkční účinnost

Konvenční 
siláž

ShredlageNEL 
MJ/kg suš.

6,19 MJ 6,38 MJ

30 kg kukuřičné siláže

20,3 kg 
mléka

21,6 kg 
mléka

Zvýšený produkční potenciál siláže o 
1,3 kg při sklizni metodou shredlage.



Shredlage siláž

• Nižší objemová hmotnost.

• Příznivější parametry ze separace částic.

• Vyšší stravitelnost sušiny, organické hmoty a NDF.

• Zvýšení produkčního potenciálu kukuřičné siláže.

Závěr



Děkuji za pozornost

Konvenční

Shredlage
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