Nekaj napotkov ob siliranju koruze
Slovenski kmetje pripravijo vsako jesen
zelo veliko koruzne silaže. Po grobih
ocenah vsebuje ta silaža 2780 milijonov
MJ neto energije za laktacijo, ki
predstavlja približno 35 % energije, ki jo
pridelamo na travnikih in pašnikih.
Rezultati analiz kažejo, da je silaža na
splošno zelo kakovostna. Kljub temu
imamo pri pripravi silaže še nekaj
možnosti za izboljšanje. Opažamo, da
nekateri kmetije silirajo preve zrelo
koruzo, da je silaža v kme kih silosih
slabo potla ena in da je pri odvzemu
koruzne silaže iz silosov precej težav z
gretjem in plesnenjem silaže.

Zrelost koruze za siliranje
Pri dolo anju najprimernejše zrelosti
koruze za siliranje se oziramo na zrelost
zrnja. Najprimernejši as za siliranje je v
voš eni zrelosti, ko je zrno na korenu še
mehko, ne pa ve mle no. Zrelost koruze
je tesno povezana z vsebnostjo sušine v
celi rastlini. Ob siliranju naj bi koruza
vsebovala 300 do 350 g sušine na kg.
Izjemoma, e gre za hibride z zelo dobro
izraženo lastnostjo dolgozelenosti, lahko
siliramo tudi nekoliko bolj zrelo koruzo,
vendar pa vsebnost sušine naj ne bi
presegla 400 g na kg. Na podlagi analiz
koruzne silaže zadnjih treh letin
ugotavljamo, da je vsebnost sušine kar
pri približno 45 % vzorcih presegla 400

g na kg. To kaže, da številni kmetje
silirajo prepozno. Posledica prepoznega
siliranja je zmanjšanje prebavljivosti
koruznice, ki z zorenjem ostareva. Ker
zrnje pri koruzni silaži ni zmleto, se lahko
zaradi prepoznega siliranja zmanjša tudi
prebavljivost škroba. Zelo pozno požete
koruze vsebujejo v primerjavi s pravo asno
požeto koruzo tudi ve
škodljivih
mikotoksinov.
Primeren as za siliranje lahko dolo ite
le s pregledom koruznih polj in
dolo itvijo zrelosti koruze. Ne ozirajte se
na sosede, saj je glede na stanje zelo
verjetno, da bodo že oni koruzo poželi
prepozno, vi pa še nekoliko kasneje. Pri
dolo itvi zrelosti koruze si lahko pomagate
z mle no rto. Gre za rto, ki na zrnu
razmejuje trdi in mehki del škroba. Prvi je
temno rumene, drugi pa svetlo rumene
barve. Mle na rta se pojavi ob za etku
voš ene zrelosti na vrhu zrna, nato pa z
zorenjem potuje proti korenu zrna.
Odtrgamo ve storžev z razli nih mest na
njivi, storže prelomimo na dva enaka dela
in na zgornjem delu, to je na delu, ki se ga
drži posušena svila, dolo imo položaj
mle ne rte. Koruza je primerna za
siliranje takrat, ko je ena etrtina do ena
polovica zrna temno rumene barve, tri
etrtine do ene polovice pa svetlo
rumene barve. Izjemoma, e so razen
spodnjih dveh listov vsi listi na koruzi še
zeleni in e je koruza tudi sicer zdrava (ni
vidnih napadov koruzne sneti, rje,
progavosti, fuzarioz storžev in fuzarioz
stebel) lahko s siliranjem odlašamo do
zrelosti, ko je tri etrtine zrnja temno
rumene barve, ena etrtina pa svetlo
rumene barve. V tem primeru moramo
uporabiti kombajne, ki omogo ajo dodatno
drobljenje zrnja.
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Ocenjevanje zrelosti koruze za siliranje in v koruznih storžih na podlagi položaja mle ne
rte. Ocenjene vsebnosti sušine veljajo za koruzo pri žetvi 10-15 cm nad tlemi. Pri višji žetvi
je vsebnost sušine pri enakem položaju mle ne rte ve ja.

Tla enje koruze v silosu
S tla enjem iz prostora med delci krme
izrinemo zrak. Glavni namen tla enja je,
da kasneje, ko silos odpremo, upo asnimo
prehajanje zraka iz mesta odvzema silaže v
globlje plasti silaže. Ugotovili so, da
prodira pri slabo potla eni silaži svež zrak
do globine 30 do 60 cm, pri dobro
potla eni pa le do globine 20 do 30 cm. Z
omejevanjem prodiranja zraka v silažo
prepre imo delovanje kvasovk in plesni.
Te povzro ajo gretje in plesnenje silaže, ki
ima za posledico velike izgube energije,
manjše zauživanje silaže, v primeru tvorbe
mikotoksinov pa lahko tudi zdravstvene
težave in plodnostne motnje pri molznicah.
V Sloveniji nimamo podrobnega pregleda
nad potla enostjo silaž. Na podlagi meritev
v 45 kme kih silosih razli nih velikosti (16
do 500 m3) je bilo ugotovljeno, da dosega
najmanjšo priporo eno gostoto, to je 225
kg sušine na m3, manj kot 40 % silaž. To
pomeni da moramo tla enju posve ati ve
pozornosti.
Med najpomembnejšimi dejavniki, ki
vplivajo na potla enost silaž, je masa
traktorja za tla enje. Ve je gostote (nad
240 kg sušine na m3) praviloma dosegajo
le traktorji z maso nad 5000 kg. Traktor za

tla enje je priporo ljivo obtežiti. Švicarji
priporo ajo, da lahko v silos vsako uro
pripeljemo najve trikrat toliko krme, kot
tehta traktor za tla enje. Tla enje krme
med polnjenjem silosa mora potekati sproti
in neprestano. Krmo nalagamo v silos po
plasteh, ki ne smejo biti debelejše od 20-30
cm. Po raztovarjanju vsake prikolice je
treba krmo poravnati, bodisi strojno ali
ro no. Pri tla enju moramo zagotoviti vsaj
triktraten prehod traktorskega kolesa.
Krmo lahko dobro potla imo le, e je v
pnevmatikah zadosten tlak (2,5 bara). Po
kon anem siliranju kup krme na vrhu
dobro potla imo. Pretiravati pri tem ne
kaže, saj vožnja po vrhu kupa ne vpliva na
potla enost globjih plasti silaže.
Ukrepi za prepre evanje
silaže pri odvzemu iz silosa

kvarjenja

Kvarjenje silaž pri odvzemu iz silosa
povzro a kmetom precej težav. Pri obsežni
anketi, ki smo jo izvedli jeseni leta 2005 na
približno 5200 kmetijah, je najve kmetov
(8,2 %) odgovorilo, da od vseh težav pri
pripravi krme najve težav povzro a gretje
in plesnenje koruznih silaž. Eden od
vzrokov za težave je že omenjena slaba
potla enost silaž, zaradi katere prodira
svež zrak v globlje plasti silaže. Vzrok za
težave so tudi razmeroma kakovostne

silaže z veliko vsebnostjo mle ne kisline in
nepovretih sladkorjev. Vedeti moramo, da
so slabe silaže z neprijetnim vonjem
maslene kisline na zraku praviloma dobro
obstojne, in da so za gretje in plesnenje
najbolj dovzetne sicer kakovostne silaže.
Najpomembnejši vzrok za težave z
gretjem in plesnenjem silaž pri nas je
verjetno premajhen dnevni odvzem
silaže iz silosa. Priporo en najmanjši
dnevni odvzem je za koruzne silaže v
zimskem asu 20 cm, v poletnem asu pa
35 cm. Na sicer majhnem vzorcu kmetij
smo ugotovili, da tem zahtevam zadosti
manj kot 15 % kmetij. Zaradi premajhnega
dnevnega odvzema silaže iz silosa
napreduje kvarjenje hitreje od odvzema in
v takih primerih je to kvarjenje težko
ustaviti.
Poleg temeljitega tla enja in dobrega
pokritja silaže, imamo pri siliranju
koruze priložnost za ponoven razmislek
o tem, kako visoko bomo napolnili
koritasti silos. Podvojitev višine silaže v
silosu pomeni ob enakih dnevnih potrebah
po silaži dvakratno zmanjšanje dnevnega
odvzema silaže iz silosa. e smo imeli v
preteklih letih težave s kvarjenjem silaže je
bolje, da se odlo imo zmanjšanje višine
silažnega kupa, preostanek pa silirajmo v
improviziran silos.
Ena od možnosti za prepre evanje
kvarjenja silaže je tudi izboljšanje njene
obstojnosti na zraku. To lahko storimo z
razli nimi dodatki za siliranje. Ena od
možnosti je uporaba dodatkov na osnovi
heterofermentativnih
mle nokislinskih
bakterij vrste Lactobacillus Buchneri. Te
bakterije pretvorijo del mle ne kisline iz
silaže v ocetno kislino, ta pa zavira rast
kvasovk in plesni. Poleg tega se zaradi
dodajanja teh dodatkov v silaži zmanjša
vsebnost nepovretih sladkorjev, kar
dodatno prispeva k slabši konkuren nosti
kvasovk in plesni v silaži. Pri tem velja
opozoriti, da delujejo bakterije L. Buchneri
po asi in da pride njihov u inek do izraza
šele približno 6 tednov po siliranju. Za

hitrejše delovanje in za zaš ito silaže na
mestih, ki so še posebej izpostavljena
kvarjenju, lahko uporabimo tudi dodatke,
ki vsebujejo razli ne kisline ali njihove
soli. Te so lahko propionska ali benzojska
kislina, natrijev propionat, natrijev
benzoat, kalijev sorbat in druge.
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