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1 ÚVOD

Přikrmování zvěře je běžnou součástí mysliveckého hospodaření s volně žijící zvěří. Zvěř je
také chována a přikrmována v oborách, zájmových a farmových chovech. Systémy
přikrmování v intenzivních chovech jsou ovšem značně rozdílné jednak podle počtu chované
zvěře a také dostupných zdrojů používaných krmiv. Ve volnosti je zvěř ve většině případů
přikrmována předkládáním objemných krmiv v podobě sušené píce a jadrných krmiv, která
jsou současně předkládána do jednoho kombinovaného zařízení. Tento způsob předkládání
krmiv má ovšem několik podstatných nevýhod. Spočívá hlavně v nehospodárném využití
objemných krmiv a přesycování zvěře jadrnými krmivy. To vede k nevyváženému příjmu
jednotlivých živin a fyziologickým problémům trávicího traktu. S podobnými problémy v
přikrmování zvěře se setkáváme i v intenzivních chovech. Řadu těchto problémů lze
odstranit použitím směsné krmné dávky (SKD).
Základním cílem této metodiky je předložit uživatelům z řad zájmových a farmových chovů,
uživatelů honiteb a obor metodický návod na výrobu silážované směsné krmné dávky se
zaměřením na celou technologii přípravy, způsobu skladování a předkládání zvěři. Vzhledem
k nedostatečným znalostem většiny uživatelů v tomto specifickém vědním oboru (hlavně z
řad uživatelů honiteb) je cílem poskytnout těmto uživatelům základní informace a seznámit
je s danou problematikou přípravy směsných krmných dávek a silážování. Cílem tohoto
systému přikrmování zvěře je využít také krmiva, která se běžně pro přikrmování zvěře
nepoužívají buď z důvodu sezónního charakteru, omezené doby skladování, případně krmiv
se sníženou chutností a omezeným příjmem.
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2 PŘEDSTAVENÍ KRMIVOVÉ ZÁKLADNY

2.1 Systém SKD a jeho využití v praxi
Systém směsných krmných dávek je v přikrmování zvěře poměrně dlouho známý, ale málo
používaný způsob přikrmování zvěře. Běžně je však používán ve výživě skotu, kde se s ním
dosahuje dobrých výsledků. Je založen na smísení předkládaných krmiv v homogenní směs.
Dohromady se smísí upravená krmiva dužnatá, objemná, jadrná a případně další
komponenty. Pro potřeby přikrmování zvěře bylo nutné tento systém upravit na podmínky a
specifika daných provozů. Ve výživě skotu je SKD namíchána a ihned krmena. V provozu
myslivosti často chybí mechanizace na mísení SKD a skladovací prostory pro více druhů krmiv
používaných pro přípravu SKD. Denní spotřeba krmiv je také podstatně nižší. Proto je v
tomto případě výhodnější nejprve SKD namíchat a následně konzervovat silážováním.
Podstata silážování spočívá ve vytěsnění vzduchu ze silážovaného krmiva a zakrytí PE fólií,
tím vzniká anaerobní prostředí vhodné pro mléčné kvašení, které produkuje organické
kyseliny snižující pH silážované hmoty. Snížením pH na 3,8-5,0 se inhibuje činnost nežádoucí
mikrobiální aktivity a silážované krmivo je možné dlouhodobě skladovat. Tento systém
krmení má široké použití pro přikrmování zvěře, protože zvolenou velikostí silážních skladů je
možné zabezpečit požadovaný objem krmiva. Systém je použitelný i pro přikrmování v
horských oblastech a těžko přístupných oblastech v zimním období. Využitím
samoobslužných přikrmovacích zařízení nejsou nutné časté návštěvy zařízení za účelem
doplnění krmiva. Zároveň je umožněn také ad libitní způsob přikrmování. Systém umožňuje
sestavení vyvážené krmné dávky a přípravu dobře přijímaného a chutného krmiva. Je
využitelný v intenzivních chovech především v zimním období, kdy neprobíhá pastva.
Zkrmováním SKD zajistí kvalitní nutričně vyváženou výživu zvěře v zimním období a usnadní
přechod na pastvu v jarním období. Tento systém silážované SKD je určen především pro
zimní období, není vhodný pro letní období v kombinaci s pastvou a také pro velká stáda s
velkou denní spotřebou krmiva.
Systém příkrmu silážovanou směsnou krmnou dávkou je vhodné používat při snížené
úživnosti honiteb či obor, nebo při výrazně nižší dostupnosti krmiv, tj. v období cca 180 dní
(říjen/listopadu přes celé zimní období až do jarních měsíců březen-duben).
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Výhody zkrmování SKD:
 Zabrání se jednorázovému přesycení jadrnými krmivy
 Zabrání se přednostnímu příjmu chuťově atraktivních krmiv
 Možnost zkrmování chuťově neatraktivních krmiv
 Živinově vyvážená krmná dávka
 Možnost použití netradičních krmiv
 Možnost použít krmiva s omezenou dobou skladovatelnosti
 Hospodárné využití krmiv a lepší konverze krmiva
 Složení SKD a pravidelné předkládání zajišťuje stálost bachorového prostředí
 Použitím samoobslužných přikrmovacích zařízení se sníží nároky na obsluhu těchto
zařízení
 Umožňuje ad libitní způsob krmení
 Bezproblémový přechod zvěře na jarní pastvu.

Nevýhody zkrmování SKD:
˟

Náročnost na organizaci přípravy SKD

˟

Jsou využitelné pro zimní období, omezená je kombinace s pastvou v intenzivních
chovech v letních měsících

˟

Zavedení systému znamená často vybudování nových přikrmovacích zařízení a
silážních prostor

˟

Není vhodné pro velká stáda s velkou denní spotřebou krmiva.
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2.2 Popis technologie
Technologie výroby SKD se skládá z pěti základních fází, kterými jsou: přípravné práce;
příprava krmiv a mísení SKD; naskladnění do silážních zařízení; fáze fermentace a odběr a
předkládání zvěři. Přípravné práce spočívají v naplánování objemu vyráběného krmiva a
stanovení receptury směsi na základě dostupných krmiv. Z těchto údajů dále plánujeme
podle technických možností celý následný proces výroby SKD. Zajištění techniky, prostoru
pro výrobu, kapacity používaných zařízení a časový harmonogram a návaznost prováděných
prací. Následuje příprava krmiv a vlastní míchání SKD založená na dopravě krmiv na místo
mísení, případná úprava krmiv před mísením, vážení a dávkování krmiv a mísení.
Naskladnění SKD do silážních zařízení se provádí po vrstvách se současným důkladným
hutněním, následuje zakrytí fólií a její zatížení. Fáze fermentace probíhá samovolně a
nevyžaduje žádnou činnost. Poslední částí technologie je odběr ze silážního zařízení,
předložení SKD zvěři a údržba přikrmovacích zařízení.

Na základě množství vyráběného krmiva se odvíjejí nároky na použitou techniku, kapacitu a
provedení silážních skladů. Technologii lze následně podle těchto kritérií rozdělit na
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maloobjemovou a velkoobjemovou. Maloobjemová technologie je charakteristická větším
podílem manuálně prováděné práce. Jsou použitelné na úrovni přikrmování zvěře ve volných
honitbách a v zájmových chovech. Velkoobjemové technologie jsou plně technicky řešeny s
minimálním podílem manuální práce a jsou vhodné pro intenzivní chovy.

¨

2.3 Komponenty používané pro přípravu SKD
Pro přípravu SKD se využívají krmiva běžně dostupná jako je například seno, zelená píce,
jablka, obiloviny, okopaniny a silážované jeteloviny a kukuřice. Z netradičních krmiv jsou to
jablečné výlisky, pivovarské mláto. Součástí může být také minerální doplněk a extrahované
šroty. Pro zajištění kvalitního fermentačního procesu se aplikují silážní aditiva. Všechny
komponenty zamísené do SKD musí být zdravotně nezávadné a kvalitní. Zamísením
nekvalitních, nahnilých a plesnivých krmiv se znehodnotí celá SKD.
Poměr jednotlivých komponentů (receptura směsi) se stanovuje podle druhu a množství
dostupných krmiv. Sestavením receptury výsledné SKD se musíme maximálně přiblížit
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živinovým potřebám daného druhu zvěře a současně docílit obsah sušiny výsledné směsi 4555 %. Doporučené nutriční parametry na 1 kg sušiny SKD odvozené podle Vacha a kol. (1997)
a Havránka (2002) jsou pro srnčí zvěř 150 g vlákniny, 5,5 MJ NEL a 100 g dusíkatých látek a
pro zvěř jelení 220 g vlákniny, 4 MJ NEL a 90 g dusíkatých látek. SKD musí obsahovat
dostatečné množství cukrů potřebných pro vlastní fermentaci. Poměrně velké množství
cukrů obsahují jablka, okopaniny, obiloviny, jablečné výlisky a čerstvá silážní kukuřice.
Dusíkaté látky se dodávají do SKD z větší části extrahovanými šroty, pivovarským mlátem, ale
také zavadlým pořezaným porostem jetelovin. Součástí každé receptury SKD musí být krmiva
zajišťující dostatečně hrubou strukturu výsledné směsi odpovídající fyziologickým potřebám
zvěře. Seno a zelená píce jsou nejvýznamnější strukturní krmiva.

Příklad složení SKD
Krmivo

% SKD

Silážní kukuřice čerstvá

27

Luční seno

8

Jetelové seno

4

Jablečné výlisky

10

Mrkev krmná

10

Pivovarské mláto čerstvé

15

Oves

10

Pšenice

5

Ječmen

5

Řepkový extrahovaný šrot

3

Minerální doplněk

3

Σ SKD

100

2.3.1 Seno
Seno společně se zelenou pící zajišťuje ve výsledné SKD požadovanou strukturu, která je
nutná pro fyziologické potřeby bachoru. Do SKD je možné použít jakékoliv seno z vojtěšky,
jetele, jetelotravních a travních porostů s přihlédnutím na jejich kvalitu. Není vhodné pro
výrobu sena využívat zemědělské pastevní porosty a nedopasky, které jsou většinou
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znečištěny výkaly. Kvalitu sena ovlivňuje botanické složení porostu, zejména výskyt plevelů a
rostlin s vyšším obsahem antinutričních látek. Záleží také na termínu sklizně a pořadí seče.
Termín seče se určuje podle optimálního živinového složení porostu, kde jsou základním
ukazatelem obsah dusíkatých látek a vlákniny. S vegetačním stářím píce se zvyšuje
zastoupení vlákniny a snižuje stravitelnost organických živin, klesá obsah dusíkatých látek a
koncentrace energie. Obecně lze optimální termín sklizně stanovit podle fenofází rostlin. U
vojtěšky je to v období butonizace (tvorba květních poupat), jetele v počátku květu a u
travních porostů na počátku metání. S ohledem na omezené fyziologické možnosti trávení
vlákniny srnčí zvěří je možné zvolit termín seče i dříve, ale je třeba mít na paměti, že příliš
mladá píce může působit u zvířat nadýmání. Samotné sušení píce na seno by mělo
proběhnout v co nejkratším čase (během 3-5 dnů). Pro sušení vojtěšky a jetele je v
malovýrobních technologiích vhodné použít sušáky, na které se píce navrství po 1-2 otočení
na zemi. Dosušením jetelovin na sušácích se významně sníží odrol živinově cenných lístků.

Skladování sena
Seno je dlouhodobě skladovatelné při vlhkosti 15 % a nižší. Krátkodobé skladování je možné
při vlhkosti 16-20 %, kdy je nutné sklady zpočátku větrat a seno naskladnit v malé vrstvě.
Vhodným opatřením se ukazuje i přídavek soli jako konzervační látky. Velkovýrobní
technologie používají pro dosoušení roštové seníky. Lisováním sena do balíků se značně sníží
prostor potřebný na skladování a je vhodné pro velkoobjemové technologie. Nejvyšší hranice
vlhkosti pro lisování sena je 16 %.

Hodnocení kvality
Při nákupu sena je důležité posoudit jeho kvalitu. Kvalitní seno by mělo být bohatě olistěné,
na pohmat měkké, příjemné aromatické vůně, olivově nazelenalé barvy a bez příměsi
nečistot a prachu. Kvalita sena se v provozu posuzuje jednoduchým smyslovým hodnocením
(tab. 2). U lisovaného sena je nutné zjistit také kvalitu sena uvnitř balíků.
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Smyslové hodnocení kvality sena (Doležal a kol. 2006)
1. Vůně - pach

Body

Aromatický - senný, výrazný

5

Dobrý, aromatický - ještě senný

3

Fádní, seno bez výrazné vůně

1

Silně zatuchlý nebo plesnivý

-3

2. Barva
Olivově zelená nebo málo změněná

5

Změněná, částečně vybledlá

3

Silně vybledlá

1

Hnědá, hnědo-černá nebo plesnivá

0

3. Struktura - jemnost
Bohaté olistění, na pohmat měkké a jemné seno

7

Méně lístků, tvrdé stonky a částečně na pohmat drsné

5

Velmi málo lístků, hodně tvrdých stonků, na pohmat drsné

2

Převaha zdřevnatělých stonků, hrubé a téměř bezbarvé

0

4. Znečištění
Žádné (žádná nebo velni malá prašnost)

3

Průměrné (malá prašnost)

1

Vysoké (výskyt zeminy a písku atd.)

0

Výsledné hodnocení podle součtových bodů
Body

Třída jakosti

Snížení kvality vlastní přípravou

16 -20

1 velmi dobrá

Malé

10 - 15

2 vyhovující

Průměrné

5-9

3 průměrná

Vysoké

-3 - 4

4 špatná, zkažená

Velmi vysoké

Úprava před mísením
Mezi základní úpravy sena před mísením patří rozdružení balíků a pořezání sena na řezanku.
Rozdružování balíků se prování mechanizovaně za použití rozdružovačů nebo ručně.
Rozdružovače rozeberou a načechrají seno z balíků, a většina těchto strojů je schopna seno
dále upravit na řezanku o délce 8-15 cm. Pořezáním se sníží čas potřebný na mísení SKD,
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docílí se lepší homogenity směsi a usnadní se vlastní hutnění v silážním objektu. Řezanka
kratší než 8 cm negativně ovlivní strukturu SKD. Pokud není možnost píci pořezat, musí se
věnovat zvýšená pozornost při rozdružování sena, mísení a hutnění SKD. Některé míchací
vozy jsou schopny rozdružit balíky sena a dále upravit strukturu SKD.
Pro orientační zjištění hmotnosti sena před mísením lze předpokládat hmotnost 1 m3
lisovaného sena v závislosti na použitém lisu 150 až 200 kg a 1 m3 volně loženého sena váží
60-80 kg v závislosti na výšce a době naskladnění a druhu píce.

2.3.2 Zelená píce
Pro výrobu SKD je možné použít zelenou píci vojtěšky, jetele, jetelotravních a travních
porostů, případně lze využít také píce obilovin v těstovité zralosti zrna. Požadavky na porosty
a termín seče jsou stejné jako u píce na sušení sena.

Úprava před mísením
V závislosti na požadované sušině a poměru živin výsledné SKD je nutné v některých
případech provádět zavadání píce a tím snížit její vlhkost. Zavadání musí probíhat intenzivně
a v krátké době. Maximální doba zavadání je 36 hodin. Zavadání probíhá na místě pokosu.
Píce se formuje do řad o maximální výšce 50 cm. Řady se v případě potřeby 2 obrací.
Zavadání lze urychlit použitím žacích mačkačů, popř. kondicionérů. Vzhledem k obtížnému
plánování doby zavadání v návaznosti na časový termín mísení SKD je vhodnější upravit
složení SKD na bázi čerstvé píce bez zavadání. Požadavky na pořezání a délku řezanky jsou
stejné jako u sena. Většina moderních samosběracích vozů má vlastní integrované zařízení
na úpravu struktury krmiva pořezáním již při sběru píce. Píce sklízená a následně mísená do
SKD nesmí obsahovat volnou vodu v podobě
rosy nebo dešťových srážek. Sběr píce se
provádí po povrchovém oschnutí. Řezanku
nelze připravit v předstihu a skladovat na
hromadách, protože vlivem dýchání píce
dochází k intenzivnímu záhřevu a následnému
mikrobiálnímu poškození krmiva.
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2.3.3 Siláže a silážní drtě
Silážní kukuřice tvoří největší podíl SKD. Může být použita v čerstvém stavu jako zelená píce,
nebo v konzervovaném stavu jako hotová siláž. V silážovaném stavu lze použít siláže ze
zavadlé píce vojtěšky, jetele, jetelotravních a travních porostů (nazývané také jako „senáže“).
Zastoupení silážovaných krmiv, u kterých již proběhla fermentace, by nemělo ve výsledné
SKD přesáhnout 40 %.

Úprava před mísením
Tato krmiva mají upravenou strukturu provedenou při sklizni a není potřeba je upravovat
pořezáním.
Hotové siláže se vybírají ze silážních zařízení bezprostředně před mísením. Pokud to není
technicky možné zajistit například v závislosti na dopravě, je nutné zabezpečit minimální
provzdušnění odebrané siláže a po odběru na místě meziskladování ze siláže hutněním
vytlačit vzduch nebo použít pro odběr frézové, nebo blokové vybírače. Další možností jak
omezit degradaci krmiva meziskladováním je použití siláže z obalovaných balíků, které
nejsou náročné na skladování a dopravu.
Meziskladování hotových siláží a čerstvé silážní drtě není vhodné. Meziskladováním čerstvé
silážní drtě dochází v poměrně krátké době (několika hodin) k intenzivnímu záhřevu. Při
záhřevu nad 35 °C dochází k nežádoucí degradaci krmiva.
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2.3.4 Okopaniny
Nejčastěji používanými okopaninami pro SKD jsou krmná řepa, krmná mrkev, brambory a
topinambury. Okopaniny obsahují velké množství vody, kterou špatným skladováním rychle
ztrácejí a podléhají zkáze. Vhodné skladování okopanin je v krechtech nebo ve sklepě.
Uložení do sklepa je nutné provést po povrchovém oschnutí a vyrovnání teplot, jinak hrozí
orosení povrchu uloženého krmiva a rozvoj plísní. Brambory nesmí být naklíčené nebo
zelené. V klíčcích a zelených částech hlíz brambor se vytváří jedovatý solanin způsobující
zdravotní potíže. Solanin se z větší části odstraní vařením a pařením. Naklíčené hlízy
topinamburu solanin neobsahují a je možné je použít bez omezení.

Úprava před mísením
Základní úpravou okopanin před mísením je mytí (praní). Praním ve studené vodě se odstraní
zbytky zeminy způsobující zdravotní a dietetické potíže. Zemina zapravená s okopaninami do
SKD také narušuje fermentační proces (zanášejí se půdní mikroorganismy, zejména
klostridie, které snižují kvalitu výsledného krmiva v podobě tvorby kyseliny máselné). Oprané
okopaniny podléhají snadno zkáze, proto se praní neprovádí dříve jak 1-2 dny před mísením.
Po oprání se nechají minimálně okapat, nebo případně i povrchově oschnout.
Krouhání se provádí na krouhačkách nebo drtičích ovoce těsně před vlastním mísením SKD.
Nakrouhané okopaniny nelze skladovat, podléhají rychlé zkáze a musí se ihned zapravit do
SKD.
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2.3.5 Ovocné výlisky a ovoce
Výlisky a ovoce vytváří příjemnou vůni a zchutňují výslednou SKD. Z čerstvého ovoce lze
použít jablka a hrušky, nebo se mohou z tohoto ovoce použít výlisky (pevný zbytek po výrobě
moštu). Případně se mohou použít méně kvalitní výlisky z vinných hroznů. Kvalita výlisků je
závislá na vstupní ovocné surovině a použité technologii lisování. Vlhkost výlisků bývá
proměnlivá. Dlouhodobé skladování výlisků není vhodné. Dochází k alkoholovému kvašení a
rozvoji plísní.

Úprava před mísením
Úprava čerstvého ovoce před mísením se provádí stejně jako úprava okopanin. V případě
nutnosti zvýšení sušiny SKD se provede lisování.

2.3.6 Pivovarské mláto
Pivovarské mláto je krmný zbytek po vaření piva s vysokým obsahem kvalitních bílkovin.
Čerstvé mláto je teplé s obsahem sušiny 18-23 % (obsah vody 82-77 %). Při manipulaci a
dopravě mláta se snažíme zabránit jeho kontaminaci nečistotami. Čerstvé mláto je po vaření
sterilní, ale vlivem vysoké vlhkosti a následného znečištění podléhá rychlé zkáze.

Úprava před mísením
Mláto je vhodné zajistit den před mícháním. Vyložit na čistý pevný podklad a upravit do
figury nebo nechat na dopravním prostředku v maximální výšce 80 cm. Během
meziskladování mláto zchladne a odteče volná voda, čímž se zvýší požadovaná sušina.

2.3.7 Obiloviny
Nejvhodnější mi obilovinami pro SKD jsou oves, ječmen, pšenice, tritikale a případně
kukuřice. Z luštěnin je možné použít pro doplnění dusíkatých látek hrách, popř. bob. Žito
není vhodné zařazovat do SKD z důvodu vyššího obsahu antinutričních látek. Levnější
alternativou jsou odpady z čištění a třídění obilovin v podobě malých a zlomkových zrn.
Odpady z čištění a třídění se musí prověřit, zda neosahují nežádoucí příměsi černého prachu,
zeminy, semen plevelů a těla hmyzu. Nežádoucí příměsi způsobují zdravotní potíže trávicího
traktu. Zlomková zrna mají nižší výživnou hodnotu (menší koncentraci energie a vyšší obsah

15

vlákniny) a jsou více náchylná k samozáhřevu, a nejsou proto vhodná na dlouhodobé
skladování. Pro potřebu přípravy SKD lze použít i vlhké zrno.

Úprava před mísením
Obiloviny se mohou mačkat nebo hrubě šrotovat, tím se zvýší jejich stravitelnost a podpoří
fermentace SKD. Mačkání a šrotování se provádí v maximálním předstihu 7 – 10 dní před
mísením SKD, jinak hrozí jejich znehodnocení žluknutím tuku, který je v nich obsažený.
Zvláště náchylné jsou obiloviny s vyšším obsahem tuku, jako např. oves a kukuřice.

2.3.8 Extrahované šroty a pokrutiny
Extrahované šroty a pokrutiny jsou zbytky vzniklé při výrobě oleje z olejnatých semen.
Nejčastěji se využívá sojových a řepkových extrahovaných šrotů a pokrutin. Řepkové
pokrutiny a extrahované šroty obsahují nežádoucí glukosinoláty, které jsou z větší části
destruovány v průběhu fermentace a do výsledné SKD přecházejí v minimálním množství.
Tato krmiva jsou ale náchylná na napadení plísněmi, proto se musí skladovat v suchu.
Skladování v silech není vhodné z důvodu vysoké sléhavosti a špatného vyprazdňování sil.
Nejlepší skladování je v halách volně na hromadách nebo v papírových pytlích.

2.3.9 Minerální doplněk
Podle použité technologie přikrmování se minerální doplněk přidává přímo do SKD nebo se
předkládá odděleně. Přidání minerálního doplňku přímo do SKD se provádí při mísení nebo
při předložení SKD zvěři. Přesné složení minerálního doplňku se určuje podle použitých
komponentů pro přípravu SKD. V praxi se doplnění minerálů často řeší běžně na trhu
dostupnými minerálními doplňky, určenými pro konkrétní druhy zvěře.

Úprava před mísením
Před aplikací minerálních doplňků je vhodné před aplikací doplněk smísit s nosičem
(plnidlem). Jako nosič se používají extrahované nebo obilní šroty.

16

2.3.10 Silážní aditiva
Silážní aditiva jsou přípravky aplikované do silážovaných krmiv za účelem zlepšení jejich
výsledné kvality. Pro výrobu SKD jsou nejvhodnějším silážním aditivem biologické inokulanty
podporující správný průběh fermentace a zlepšující aerobní stabilitu výsledné směsné krmné
dávky. Přidáním inokulantu zajistíme rychlý a usměrněný počáteční rozvoj požadovaných
druhů bakterií mléčného kvašení, produkujících v dostatečném množství a poměru organické
kyseliny zabraňující rozvoji nežádoucích kvasinek a plísní. Velký význam mají inokulanty také
z důvodu zlepšení aerobní stability (udržení kvality SKD po otevření silážního prostoru a
předložení SKD zvěři). Snižují tak i riziko nežádoucího samozáhřevu po otevření silážního
objektu. SKD s přídavkem silážních aditiv je schopna po předložení zvěři lépe odolávat
vnějším vlivům a delší dobu si udrží svoji kvalitu.

2.4 Mísení SKD
Mísení SKD se provádí v míchacích vozech běžně používaných na zemědělských farmách.
Malé množství je možné smísit ručně vrstvením a následným přehazováním na plachtě nebo
čisté zpevněné ploše.
Kvalitu zamísení (stupeň homogenity) SKD značně ovlivňuje složení komponentů použitých
pro její výrobu. Nestejnorodé fyzikální vlastnosti komponentů jako je délka, objemová
hmotnost a tvar částic významně ovlivní zamísitelnost SKD. Dobře smísená SKD, by měla
obsahovat předepsané složení v každém množství odpovídající objemu denní krmné dávky.
Nesmí obsahovat shluky jednotlivých komponentů SKD a umožňovat zvěři separovat a
přednostně vybírat jednotlivé komponenty. Způsob a doba mísení, jako i použitý typ
techniky, mají vliv na výslednou strukturu SKD.

2.4.1 Mísení na plachtě
Malé množství SKD je možné smísit na plachtě nebo čisté zpevněné ploše. Tento způsob
mísení vyžaduje pořezání suché i zelené píce na požadovanou délku řezanky (8-15 cm).
Pořezaná píce se lépe smísí a dosáhneme lepší homogenity směsi. Vlastní mísení spočívá ve
vrstvení jednotlivých komponentů v tenkých vrstvách na sebe a následným převrstvováním
(přehazováním) dojde k zamísení. Vrstvením do výšky přesahující 60 cm se značně zvýší
pracnost a nedochází k dobrému zamísení. Tento způsob mísení je nepraktický, vyžaduje
velký vklad manuální práce a kvalita zamísení je většinou nedostatečná. Použití nakladačů
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pro vrstvení a převrstvování není efektivní. Mísení na plachtách je spíše nouzové řešení jen
při výrobě velmi malého množství SKD.

2.4.2 Mísení v krmném vozu
Krmné míchací vozy jsou v současné době běžné vybavení živočišné výroby zemědělských
podniků a farem. V těchto podnicích je možné si zajistit rovnoměrné mísení SKD. Vzhledem k
různým technickým řešením míchacích vozů je nutné před mísením znát technické
parametry daného míchacího vozu a vše naplánovat s obsluhou míchacího vozu.
Před mísením je nutné zjistit:
o Objem míchacího vozu
o Funkčnost váhy na míchacím voze
o Schopnost míchacího vozu upravit strukturu krmiv (pořezat píci)
o Dle potřeby schopnost rozrušování balíků
o Způsob plnění míchacího vozu (vlastní plnění, doba plnění, nakladač).

Základní konstrukce míchacích vozů
Mobilní míchací vozy se vyrábějí ve dvou základnách provedení jako souprava tažená
traktorem nebo samojízdné míchací vozy. Míchací zařízení těchto vozů je nejčastěji řešeno
horizontálními nebo vertikálními šneky nebo míchacími lopatkami. Objem běžných míchacích
vozů je 5 – 30 m3.
Systém s horizontálními míchacími šneky je složen z 1-4 šneků uložených na dně a ve střední
části míchacího vozu. Horizontální šneky dobře míchají a rozřezávají materiál. Jsou efektivní v
mísení krmiva s bohatou strukturou a dosahují u těchto krmiv dobré homogenity. Vhodné
jsou pro aplikaci nepořezané píce a celých balíků sena, které rozdruží a upraví jejich
strukturu. Příliš dlouhá doba mísení vede však k negativnímu narušení struktury a
znehodnocení SKD.
Míchací vozy s vertikálními míchacími šneky jsou tvořeny jedním nebo dvěma šneky
umožňující aplikaci celých balíků sena. Zachovávají a nemění významně strukturu SKD. Těžké
a malé části komponentů mohou propadávat na dno míchací vany a nedojde k
požadovanému zamísení. Seno je vhodné před aplikací pořezat na dlouhou řezanku.
Lopatkové míchací systémy nazývané také jako pádlové nejsou vhodné pro aplikaci celých
balíků sena. Objemná krmiva musí být před aplikací do míchacího vozu upravena pořezáním.
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Kvalita zamísení je v porovnání s horizontálním a vertikálním systémem nižší. Je vhodný pro
mísení méně strukturních krmiv.
Míchací vozy mohou být vybaveny zařízením pro vybírání siláží v podobě blokových vyběračů
nebo fréz, případně zařízením pro nakládání celých balíků a další manipulační technikou.

Příprava mísení
Příprava krmiv před mísením spočívá v zajištění dostatečného množství jednotlivých
komponentů, jejich úprava a doprava na místo mísení. Před mísením se musí vyřešit
nakládání krmiv do míchacího vozu. Velkoobjemové technologie používají nakládání pomocí
mechanizace. Využívají samonakládací míchací vozy a čelní nakladače. V maloobjemových
technologiích je většinou kombinováno nakládání nakladačem s ručním nakládáním. Ruční
nakládání se nejsnáze provádí z nakládací rampy nebo přístupné hrany podúrovňového
silážního žlabu. Vůz přistavený k nakládací rampě se nesmí (ani po naložení) opírat o hranu
rampy, aby nedošlo k chybě vážení komponentů. V případě poruchy nebo nefunkčnosti váhy
je nutné vážit jednotlivé komponenty před aplikací do míchacího vozu. Na dně míchacích
vozů po vyprázdnění zůstává zbytek krmiva. Pokud se nejedná o čerstvý zbytek právě
krmeného krmiva v daném podniku je nutné vůz před mísením vyčistit.

Postup mísení v míchacím voze
Většina míchacích vozů je standardně vybavena váhami a všechny komponenty SKD musí být
vážené. Nedodržením váhy jednotlivých komponentů dochází k změně živinového složení a
vlhkosti SKD. Pořadí nakládání jednotlivých krmiv do míchacích vozů závisí na jejich
konstrukci, mísených krmivech a doporučení výrobce krmného vozu. Pořadí nakládání
krmných komponentů do míchacího vozu nelze jednoznačně stanovit vzhledem k variabilitě
používaných komponentů. Pořadí je nutné přizpůsobit konkrétní situaci, použitému typu
míchacího vozu a obecným zásadám.
Obecné zásady pořadí nakládání krmiv na míchací vůz:
 Podle hmotnostního podílu - od nejmenšího po největší
 Podle vlhkosti – od suchých k vlhkým
 Podle struktury – od strukturních po méně strukturní
 Celé balíky nakládáme jako první.
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Pořadí nakládání do míchacího vozu je vhodné konzultovat s obsluhou stroje. V průběhu
nakládání jednotlivých komponentů přerušovaně mísíme a po naložení posledního
komponentu se provádí domísení SKD. Smísená SKD se následně naskladňuje do silážních
zařízení.

Aplikace inokulantu
Při aplikaci inokulantu je nutné se řídit návodem pro daný přípravek. Většina biologických
přípravků se aplikuje ve vodném roztoku. Aplikace se pak provádí postřikovačem v průběhu
mísení a domísení směsi, přerušovaným nástřikem do míchacího vozu na mísený materiál.

2.5 Silážní zařízení
Silážní zařízení se liší podle použité technologie přikrmování a objemu silážované hmoty.
Zařízení nemusí sloužit pouze jako silážní zřízení, mohou současně plnit i funkci pro
předkládání SKD zvěři. Nejmenší objem SKD lze zasilážovat do PE pytlů. PE pytle musí být
vyrobeny z dostatečně silné fólie umožňující hutnění ušlapáním v pytlích. Pytle jsou praktické
na manipulaci a předkládání zvěři v malovýrobní technologii. Kvalita takto připravené SKD
bývá často snížena nedokonalým hutněním a poškozením pytlů manipulací nebo hlodavci.
Malé objemy lze úspěšně konzervovat v sudech a kádích, které se dle potřeby zevnitř vyloží
PE fólií. Naskladněná hmota musí dosahovat v případě uložení venku nad okraj sudu nebo
kádě a umožňovat odtok dešťové vody. Vrchní část se zakryje fólií a zatíží. Obdobně se
mohou využít betonové skruže.
Silážování do BIG BAG vaků je poměrně jednoduchá a
levná alternativa silážního zařízení. Vaky se umisťují na
palety a z vnitřní strany se vyloží PE fólií. Velikost přesahu
fólie je vhodné volit tak, aby umožnila překrytí vrchní části
vaku. Plnění a hutnění vaku se nejlépe provádí v
zavěšeném vaku, který spodní částí dosedá na paletu.
Zavěšení je možné provést do vidlí manipulačního vozíku
nebo připravené konstrukce. Po naplnění vaku a zakrytí
přesahující fólií se na vrch vaku umístí vrchní krycí fólie proti vnikání dešťové vody. Zatížení
se může provést dalším vakem částečně naplněným pískem. Umístěním vaků naplněných
SKD na sebe není vhodné, hrozí pád vrchního vaku vlivem sesedání spodního vaku.
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Kombinované zařízení v podobě přizpůsobeného krmelce sloužícího pro fermentaci a
zároveň k předkládání SKD zvěři, je krmelec v podobě bedny tvořený pevným dnem a čtyřmi
stěnami. Dvě protilehlé stěny jsou rozebíratelné, což umožňuje odnímání jednotlivých
volných prken zasunutých v drážkách a tím zpřístupnit SKD zvěři. Krmelec je zastřešen
odnímatelnou stříškou. Před plněním jsou odnímatelná prkna rozebíratelných stěn zasunuta
v drážkách, tím se vytvoří prostor pro uložení SKD. Střecha je v době plnění sejmutá. Vnitřní
část krmelce se vyloží PE fólií,
naskladnění hmoty se provádí
po

tenkých

vrstvách

a

naskladněná hmota je hutněna
ušlapáním. Po naskladnění se
silážní prostor krmelce uzavře
přesahem fólie, zatíží a zakryje
sejmutou střechou. Předložení
siláže

zvěři

provedeme

odstraněním zátěže, vyjmutím
vrchního prkna rozebíratelných stěn a oříznutím fólie. Krmivo se v krmelci žádným způsobem
nekypří a nepřipravuje, zvěř si krmivo odebírá podle potřeby sama. Údržba zařízení spočívá v
odjímání prken rozebíratelných stěn a odstranění nekonzumovaných zbytků krmiva. Objem
nekonzumovaných zbytků se pohybuje do 7 % celkového objemu silážního prostoru.
Výhodou tohoto zařízení je menší náročnost na obsluhu a stálý přístup zvěře ke krmivu má
dobrý vliv na fyziologii trávicího traktu zvěře. Tento systém je vhodný pro těžko přístupné
polohy a oblasti v zimním období.
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Větší objemy silážované hmoty se uskladňují do silážních vaků, na silážní plata a do silážních
žlabů. Silážní vaky jsou poměrně rozšířený způsob uskladnění silážovaných krmiv. Princip
silážování do vaků v naskladnění silážované hmoty pomocí vakovacího lisu do elastických PE
rukávců - vaků. Průměr silážních vaků se pohybuje od 1,5 do 3,6 metru a délka vaků je až 90
metrů. Silážní vaky se umisťují na rovný tvrdý vyspárovaný podklad bez ostrých hran. Vlastní
plnění vaku se provádí mechanizovaně lisem, který hutní silážované krmivo do vaku. V
případě silážování SKD se míchací vůz vyprazdňuje na příjmový dopravník vakovacího lisu.
Výhodou vakovacích zařízení je možnost aplikace silážních aditiv v průběhu plnění vaku,
rychlé naskladnění hmoty bez potřeby silážních staveb. Nevýhodou je nevyrovnanost výkonu
v plnění vaku a mísením SKD způsobuje velké časové prostoje vakovacího zařízení a vede k
vyšším nákladům. Vaky se musí zabezpečit proti případnému poškození ptactvem, zvěří a
hlodavci. V průběhu skladování se kontrolují trhliny případné PE fólie vaku a opravy se
provádí lepicí páskou. Před vybíráním SKD z vaku odstraníme pouze nezbytnou délku fólie,
kterou po ukončení odběru vak pečlivě uzavřeme a zatížíme.
Trvalými silážními stavbami jsou silážní plata a žlaby, které musejí splňovat stavebně
technické požadavky. Konstrukčním materiálem je nejčastěji beton v podobě betonového
monolitu nebo stavba složená z prefabrikátů. Silážní žlaby mohou být v provedení
zapuštěném, polozapuštěném nebo úrovňovém. Podle průjezdnosti rozlišujeme silážní žlaby
průjezdné a neprůjezdné s jedním pevným čelem. Pro potřebu uskladnění silážované SKD je
důležitá šířka silážního zařízení. Ideální šířka je vzhledem k objemu silážované SKD a dennímu
odběru 4 metry. Tato šířka silážního žlabu umožňuje mechanizovaně hutnit naskladňovanou
hmotu po celé šířce žlabu a nevznikají nezhutněné středové pruhy. Široké silážní žlaby je
vhodné podélně rozdělit. Silážní
plata jsou zpevněné plochy bez
pevných bočních stěn, na kterých se
silážovaný materiál upravuje do
figury.

Tento

silážovaného
značné

způsob

uložení

materiálu

působí

problémy

s

hutněním

podélných okrajů zakládané figury.
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2.6 Naskladnění do silážních zařízení
Naskladnění SKD se provádí do čistých předem připravených zařízení. V první fázi
naskladňování je hmota SKD vrstvena a současně hutněna. V druhé fázi je naskladněná
hmota zakryta PE fólií a zatížena. Všechny práce prováděné při naskladňování hmoty
významně ovlivňují výslednou kvalitu SKD a musí být provedeny důkladně v co nejkratším
čase. Účelem hutnění je vytěsnit z naskladňované hmoty vzduch a vytvořit anaerobní
prostření a tím se zabrání rozvoji nežádoucí mikroflóry. V maloobjemových technologiích se
hutnění provádí ušlapáním. Vrstvení v tomto případě musí být v malých vrstvách 5-10 cm.
Zvýšenou pozornost je nutné věnovat při hutnění v okolí stěn a v rozích maloobjemových
silážních zařízení. Velkoobjemové technologie využívají k plnění a hutnění mechanizaci.
Mechanizace provádějící hutnění musí mít minimální zatížení 2,5 t nápravu a nesmí při
hutnění opouštět silážní prostor z důvodu prevence proti nečistotám vnesených do SKD na
pneumatikách prostředku. Naskladnění se provádí po vrstvách 15-30 cm. Při hutnění
silážované hmoty na silážních platech je problematické hutnění podélných okrajů figury.
Podélné okraje mají být příkré a docílíme jich odebíráním nezhutněné hmoty ze stran
hromady v průběhu naskladňování. V silážním žlabu s pevnými boky se hmota naskladňuje
nad okraj silážního žlabu a s oblým vrchem, tak aby se umožnil odtok dešťové vody. Zakrytí
silážních prostor je nutné provést bezprostředně po vrstvení a hutnění naskladněné hmoty.
Pro zakrytí silážních prostor se používá silná a slabá fólie. Silné silážní fólie se vyrábějí v
různém provedení a velikostech. Dvoubarevná fólie se pokládá bílou stranou vně a černou
stranou na silážovaný materiál. Levnější jsou jednobarevné černé nebo zelené fólie. Černá
fólie pohlcuje více slunečního záření a způsobuje větší záhřev silážovaného materiálu. Silná
fólie má dokonale chránit naskladněnou hmotu před slunečním zářením, deštěm a
přístupem vzduchu. Silážní plachty mohou mít až 3 vrstvy a různou tloušťku. Slabá fólie se
pokládá přímo na naskladněný materiál a je tvořena většinou průhlednou mikrotenovou fólií.
Mezi slabou a silnou fólií vzniká termoizolační vzduchová vrstva. Slabá fólie přilne na
naskladněné krmivo a chrání ho i v případě, že krycí plachta vzduje. V provozu se často
používá pouze silná silážní fólie. Silážní fólie nelze používat opakovaně více let, protože
vlivem vybírání siláže a další manipulací dochází k jejich poškození a znečištění. Při zakrývání
naskladněné hmoty by měla fólie přesahovat svými rozměry přes okraj silážního žlabu
minimálně o 50-100 cm. Při napojování jednotlivých kusů fólie musí být minimální překryv
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fólií 50 cm. Ihned po zakrytí se provede zatížení fólie pneumatikami, pytli s pískem nebo
gumovými pásy. Zátěže a lidé při instalaci zátěže nesmí fólii poškodit.
Zásady:
~ Naskladňovat silážní hmotu do čistého zařízení
~ Vrstvit materiál po slabých vrstvách
~ Důkladně hutnit
~ Dokonale zakrýt silážní prostor a utěsnit před vnikáním dešťové vody a
vzduchu
~ Zatížit silážní fólii a zabezpečit proti odkrytí větrem
~ Naskladnění provést v co nejkratším čase.

Celá příprava směsné krmné dávky musí být plynulá, bez zbytečných časových prodlev,
včetně důkladného udusání a pečlivého zakrytí a zatížení fólie, jinak hrozí riziko
mikrobiálního znehodnocení. Celková doba přípravy směsné krmné dávky (naskladňování a
vážení jednotlivých krmiv, mísení a domíchávání) před naskladněním do silážního prostoru
trvá v závislosti na předcházejících přípravných operacích, které lze s jistotou provést (řezání
sena, mačkání či šrotování krmného obilí, drcení okopanin) trvá cca 30-45 minut. Velmi
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důležitá je doba vlastního mísení v míchacím zařízení, aby směs byla jednak homogenní a
zároveň aby nebyla přemísená, neboť v tom případě je narušená struktura krmné dávky.
Doba mísení (10-12 minut) včetně následného domísení by neměla překročit celkovou dobu
20 až 25 minut v závislosti na pořadí dávkovaných krmiv a také, zda seno bylo nebo nebylo
předem upraveno pořezáním. Pokud je použito seno bez úpravy, musí být přidáváno do
míchacího vozu jako první a celková doba včetně domísení bude delší.

2.7 Fermentace, skladování naskladněné hmoty
Zakrytím a uzavřením přístupu vzduchu k naskladněné hmotě vzniká anaerobní prostření
vhodné pro rozvoj bakterií mléčného kvašení. Bakterie mléčného kvašení jsou přirozenou
součástí epifytní mikroflóry rostlin. Bakterie se ve vhodných podmínkách množí a fermentují
jednoduché cukry na těkavé mastné kyseliny, hlavním produktem je kyselina mléčná.
Vyprodukované kyseliny snižují pH naskladněné hmoty a omezí činnost nežádoucích
mikroorganismů, jako jsou například plísně a kvasinky, tím konzervují naskladněnou hmotu a
umožňují její dlouhodobé skladování. Produkty mléčného kvašení je zvěř schopna dále využít
jako zdroj energie. Důležitý je rychlý počáteční rozvoj mléčného kvašení a rychlé okyselení
naskladněné hmoty, který se podpoří aplikací biologických inokulantů. Fermentační proces
naskladněné hmoty probíhá přibližně 1-2 měsíce. Nejintenzivněji probíhá v prvních třech
týdnech po naskladnění a pak postupně ustává.
V celém průběhu skladování silážované SKD musí být zabezpečeno anaerobní prostředí.
Poškozením

fólie

nebo

vzdutí fólie větrem se k
silážovanému

krmivu

dostane vzduch a krmivo se
začne kazit vlivem rozvoje
aerobních mikroorganizmů.
Jakékoli poškození fólie a
těsnosti silážního zařízení se
musí ihned odstranit.
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2.8 Odebírání SKD ze silážních objektů
Odběr krmiva ze silážních zařízení se provádí před předložením krmiva zvěři. Po sejmutí
zátěže a odrytí fólie zkontrolujeme stav krmiva v případě výskytu znehodnoceného krmiva
(například na povrchu pod fólií nebo výskytu plesnivých shluků), odstraníme tyto
znehodnocené části. Odběr siláže se musí provádět takový způsobem, aby v silážním zařízení
po odběru vznikla kompaktní neprovzdušněná stěna. V maloobjemových zařízeních
odebíráme většinou po vrstvách vodorovně. Ve velkoobjemových silážních skladech
vytváříme vždy svislou kompaktní stěnu. Vlastní odběr může být proveden ručním nářadím (v
malých zařízeních), nebo mechanizací určenou pro vybírání siláží. Vybírací frézy jsou
konstruovány v podobě rotoru osazeného noži. Vybírací fréza odebírané krmivo dokonale
načechrá a zanechává kompaktní stěnu v silážním žlabu. Negativně však může ovlivnit
strukturu krmiva. Blokové vyřezávače jsou opatřeny štíty s aktivními nebo pasivními noži.
Zanechávají kompaktní stěnu, neovlivňují strukturu krmiva a neprovzdušní odebranou siláž.
K odběru je nevhodné používat nakladače způsobující narušení a provzdušnění stěny siláže.
Odběr siláže musí být v dostatečném objemu za určitý čas, jinak dochází k degradaci a
znehodnocení krmiva na jeho otevřené stěně. Z tohoto důvodu nejsou vhodné široké silážní
žlaby s velkou plochou otevřené stěny a malým denním odběrem. Po provedeném odběru je
vhodné stěnu siláže opět zakrýt a zabránit znehodnocení siláže vlivem slunečního záření a
dešťových srážek.

Aerobní stabilita
Otevřením silážního skladu umožníme přístup vzduchu k siláži. Schopnost krmiva udržet si
stabilitu po otevření silážního zařízení závisí do značné míry na kvalitě a intenzitě
fermentačního procesu, na obsahu sporotvorných a dalších nežádoucích mikroorganismů,
ale také na obsahu zbytkových sacharidů. Dobrou aerobní stabilitu docílíme aplikací
inokulantu při vlastním silážování (mísení) posilujícího stabilitu, správným a dostatečným
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odběrem siláže, ale také kvalitními komponenty SKD za současného dodržení zásad správné
výrobní praxe.

2.9 Zařízení pro předkládání SKD
Silážovanou SKD předkládáme obdobným způsobem jako siláže do vhodných zařízení v
podobě koryt, žlabů a silážních stolů. Krmit zvěř siláží nebo SKD volně loženou na zem není
vhodné, neboť dochází ke kontaminaci s podkladem a výkaly zvěře. Pokud se rozhodneme
krmit zvěř krmivem předloženým na zem, musí být podklad zpevněný. Další možností je
předkládat SKD v krmelci popsaném v kapitole 2.5.
Krmivo se předkládá do předem připravených a vyčištěných zařízení. Před založením nové
dávky krmiva do krmných zařízení se musí odstranit zbytky starého krmiva a důsledně
udržovat hygienu přikrmovacích zařízení. Předložené krmivo vhodným způsobem chráníme
před slunečním zářením a případnými srážkami zastřešením. Pokud se krmivo předkládá
dobu delší než 1 den, musí se z něho v přikrmovacím zařízení vytěsnit vzduch zhutněním a
tím se prodlouží jeho aerobní stabilita.
V intenzivních chovech zvěře je vhodné použití blokových vyřezávačů siláží. V tomto případě
se na silážní stoly předkládají celé bloky vyřezané siláže.

2.10 Senzorické hodnocení SKD
Při otevření silážního zařízení a po prvním odběru silážované SKD je vhodné provést
hodnocení kvality vyrobeného krmiva. Kvalitu hodnotíme bodovým systémem podle tabulky
3, kde na základě součtu dílčího bodového hodnocení pH vodního výluhu SKD, vůně, barvy a
vlhkosti zjistíme výslednou kvalitu předkládané SKD. Tento způsob hodnocení byl sestaven
pro praktické využití, aby si hodnocení mohli provádět přímo uživatelé spravující honitby,
nebo obory.
Hodnocení provádíme na odebraném vzorku siláže o hmotnosti cca 1 kg. Vzorek odebíráme
ze silážního zařízení po odstranění vrchních vrstev SKD z hloubky cca 50 cm. Ihned po odběru
hodnotíme pach, barvu a vlhkost siláže. Následně připravíme vodní výluh silážované SKD a
samotné měření pH provádíme druhý den.
Vůni nebo pach siláže hodnotíme čichem. Příjemná aromatická vůně po ovoci signalizuje
správný průběh fermentačního procesu a následně dobrou kvalitu předkládané SKD.
Příjemná aromatická vůně zlepšuje příjem a atraktivitu krmiva pro zvěř. Vůně octová nebo
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alkoholová jsou důsledkem nedostatků v průběhu fermentačního procesu, které vedly k
tvorbě nežádoucích fermentačních produktů v podobě alkoholu nebo nevhodného poměru
organických kyselin. Karamelová vůně je zapříčiněna tepelným poškozením silážované SKD
způsobeným vlivem biologické činnosti nebo méně často klimatickými vlivy. Záhřevem
krmiva nad 35 °C se snižuje jeho výživná hodnota a stravitelnost organické hmoty. Zatuchlý
nebo plesnivý pach vzniká činností plísní a klostridií, které zásadně snižují kvalitu krmiva a
způsobují dietetické problémy.
Barva silážované SKD by měla být, v závislosti na použitých komponentech, hnědá,
zelenohnědá nebo žlutohnědá. Černá barva je důsledkem tepelného poškození za vzniku
nestravitelných produktů Maillardovy reakce.
Vlhkost silážované SKD hodnotíme pevným stiskem přiměřeného množství SKD v ruce.
Pokud po stisku ruky ze vzorku vytékají silážní šťávy nebo následně po otevření ruky zůstávají
na prstech kapky silážní šťávy, je SKD příliš vlhká. Vysoká vlhkost SKD působí nepříznivě na
příjem krmiva a při nízkých teplotách dochází k zmrznutí krmiva a následně komplikacím s
odběrem SKD ze silážních prostor. Aerobní stabilita SKD s vysokou vlhkostí je také podstatně
snížena. Ideální vlhkost SKD signalizuje po stisku a otevření ruky vlhká nebo mokrá dlaň. SKD
s ideální vlhkostí (45-55%) má předpoklad k dobré aerobní stabilitě a dobrému příjmu zvěří.
Příliš suchá SKD je náchylná na znehodnocení plísněmi a na ruce při stisku nezanechává vlhký
pocit a dlaň je po otevření ruky suchá.
Měření pH vodního výluhu SKD orientačně provádíme pH indikátorem s měřícím spektrem
pokrývajícím hodnoty pH v 3-5. Přesnost měření indikátoru by měla dosahovat minimálně
0,2. Vodní výluh připravíme co nejdříve po odběru vzorku a navážením 50 gramů SKD. Toto
množství umístíme do čisté nepropustné nádoby a zalijeme 450 ml destilované vody a
necháme vyluhovat. Měření pH se provádí po 24 hodinách macerování a působ provedení
měření je závislý na druhu použitého indikátoru.
Obsluha provádějící přikrmování by měla být schopna posoudit kvalitu SKD na základě barvy,
vůně a vlhkosti. Při každém odběru a předkládání SKD zvěři zaručit předložení pouze
kvalitního krmiva. V případě výskytu znehodnocených vrstev nebo částí krmiva nevhodného
ke zkrmování uloženého v silážním zařízení zajistit jejich likvidaci a zabránit k nim přístupu
zvěře.

28

Hodnocení kvality silážované SKD Hodnocení kvality silážované SKD
pH vodního výluhu SKD

Body

pH 4,2 až 4,0

7

pH 4,2 - 4,4

9

pH 4,5 - 4,7

7

pH 4,8 - 5,0

5

pH 5,1 a více

0

Vůně nebo pach silážované SKD
Příjemná aromatická vůně po ovoci

6

Ostrý octový pach

4

Kyselý, nebo štiplavý pach

3

Alkoholová vůně

3

Silně karamelový pach, nebo pach po amoniaku

2

Plesnivý, zatuchlý nebo fekální pach

-1 až -3

Barva a vzhled silážované SKD
Hnědá, žlutohnědá, zelenohnědá

3

Silně změněná až černá

1

Viditelné plísně nebo mycelium hub

-3

Vlhkost siláže - hodnocení na základě stisku vzorku SKD v ruce
Po stisku je ruka vlhká až mírně mokrá

2

Po stisku je ruka suchá

1

Po stisku ruky vytékají silážní šťávy

0

Součet bodů = kvalita silážované SKD
SKD výborná

16-20

SKD dobrá

12-15

SKD průměrná

7-11

SKD špatná, nezpůsobilá krmení

-6 až + 6

Přidělením záporných bodů se stává SKD nezpůsobilá krmení
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2.11 Obecné zásady pro výrobu kvalitní SKD
Kvalitu SKD ovlivňuje mnoho faktorů působících napříč celým procesem výroby, skladování a
předkládání a jsou uvedeny výše v jednotlivých statích. Často není v silách uživatele provést
všechny operace spojené s výrobou SKD v ideální kvalitě. Přes všechny provozní nedostatky,
které vznikají hlavně při zavádění technologie nebo omezenými možnostmi či nedostatky
provozu mají vliv na kvalitu výsledné SKD. Proto je nutné dodržet minimálně níže uvedené
zásady a v co největší míře snížit negativní dopad všech dalších faktorů ovlivňujících kvalitu
SKD.
Obecné zásady pro výrobu kvalitní SKD:
o dodržovat čistotu provozu a zabránit kontaminaci nejen komponentů, ale i
vlastní SKD nečistotami
o všechny komponenty SKD musí být kvalitní (bez poškození plísněmi a jejich
metabolity)
o výsledná směs musí mít potřebnou výživnou hodnotu pro daný druh zvěře
 receptura musí být sestavena na optimální výslednou vlhkost směsi 45-55%
 receptura musí být při mísení dodržena a všechny komponenty musí být váženy
 je vhodné používat inokulanty pro podporu fermentačního procesu
 zajistit důkladné provedení hutnění, zakrytí a zatížení v silážním zařízení
 správný způsobu odběru a předložení zvěři.
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3 EKONOMICKÉ ASPEKTY
Kvalita krmiv předkládaných pro zvěř je závislá na mnoha faktorech, zejména na nepříznivých
klimatických podmínkách v podzimním a zimním období, kdy dochází k neúměrně vysokým
ztrátám jak na množství (30-50 %), tak zejména na kvalitě a zdravotní nezávadnosti, resp.
dietetické nevhodnosti. Některé faktory lze technicky částečně řešit, jako např. délka
řezanky, kvalita předkládaných okopanin, které byly až dosud předkládány jednotlivě.
Zavedení uvedeného postupu přípravy směsné krmné dávky má prokázané výhody
spočívající v první řadě ve snížení ztrát krmiv. Uplatnění popsaného postupu umožní
dosáhnout úsporu nákladů na přípravu 1 tuny krmiva až o cca 100 Kč, na 1000 ha honební
plochy pak 1-10 tisíc Kč.
Cena výsledného předkládaného krmiva je značně proměnlivá podle sestavené receptury a
použitých krmiv. Velkou položku může v nákladech představovat doprava nebo lidská práce.
Myslivecká sdružení například nekalkulují s některými náklady. Například lidskou práci
provádějí v rámci neplacené brigádní činnosti a tím se systém dále zlevňuje. Zařazení
zkrmitelných zbytků z potravinářského průmyslu v podobě pivovarského mláta, ovocné
výlisky dochází ke snížení nákladů na pořízení krmiv. Vyšší náklady jsou na mísení a přípravu
krmiva. Z výše uvedených důvodů se cena krmiva může meziročně lišit. Cena výsledného
krmiva v malovýrobní technologii kalkulovaná uživateli se pohybuje 2200-3600 Kč/t. V
porovnání se stávajícím způsobem přikrmování je nákladovost systému SKD srovnatelná a
nedosahuje výrazných rozdílů. Zavedení technologie do provozu a náklady s tím spojené jsou
závislé na použitém typu silážního skladu. Je vhodné používat v prvních letech jednoduché a
méně finančně náročné sklady. V maloobjemové technologii jsou to například BIG BAG vaky
s náklady 200 Kč na jedno zařízení. Ve větších oborách je levnou alternativou skladování
silážování SKD na platech se zpevněným povrchem.
Dalším důsledkem zavedením systému SKD je významné snížení úhynů zvěře srnčí ve volných
honitbách o 30-50 %, což činí podle statistiky průměrně 2-3 kusy na honitbu v ceně podle
nákladové metody 7 000-11 000 tis Kč na 1000 ha honební plochy. Dále po zavedení systému
SKD dochází po 2-3 letech k zvýšení kondice zvěře projevujícím zvýšením hmotnosti ulovené
zvěře o 1,5-2 kg/ks. V honitbách kde se hospodaří se srnčí zvěří je průměrný odlov 24 kusů
na 1000 ha honební plochy. Při současné ceně srnčí zvěřiny 90 Kč/kg se dosahuje průměrně
zvýšení zisku za prodej zvěřiny 4300 Kč. U jelení zvěře v přezimovacích oborách se sníží úhyn
o 80-100 %, což činní v průměru podle počtu chované zvěře 2-3 ks na přezimovací zařízení.
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Dále dochází ke snížení škod zvěří na lesních porostech i na polních plodinách a zvýšení
trofejové hodnoty zvěře. Zvýšením trofejové hodnoty zvěře se podstatně zvyšuje tržby za
poplatkový odlov zvěře. Tyto aspekty jsou však obtížně vyčíslitelné.
Zavedením metodiky mohou uživatelé dosáhnout průměrného přínosu 7-15 tis ročně na
1000 ha honební plochy.
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5 PŘÍLOHY
Krmivo
Jetel luční - seno
Jetelotráva - seno
Luční seno
Vojtěška - seno
Jetel luční 1. seč
Jetel luční 2. seč
Jetel luční 3. seč
Jetel luční x srha říznačka
Jetelotravní porost
Vojtěška 1. seč (butonizace)
Vojtěška 2. seč (butonizace)
Kukuřice čerstvá řezanka
Vojtěška setá
Kukuřice siláž
Kukuřice palice - CCM
Kukuřice silážovaná drť palic
Vojtěška - siláž
Jetel luční - siláž
Vojtěškotráva - siláž
Travní porost - siláže
Brambory syrové
Mrkev kořen
Topinambur hlízy
Řepa cukrovka bulvy
Řepa krmná bulvy
Jablečné výlisky čerstvé
Hrušky celé
Jablka celá
Mláto pivovarské
Ječmen mlýnský odpad
Pšeničné mlýnské odpady
Oves loupaný
Oves mlýnské odpady krmné
Řepkový extrahovaný šrot
Sojový extrahovaný šrot
Kukuřice v mléč. vosk. zralosti
Kukuřice drť z palic (CCM)
Ječmen krmný
Kukuřice - zrno
Pšenice ozimá zrno
Pšenice
Oves setý krmný
Tritikale

sušina
NL
%
g/kg
84,5
127,6
84,2
101,4
86,0
87,1
84,5
148,0
17,2
29,0
20,6
38,9
18,2
34,9
16,0
25,0
20,0
26,7
17,6
34,0
17,0
42,5
27,0
24,4
20,0
38,4
24,4
23,4
52,0
55,1
65,0
66,0
28,0
44,0
24,0
37,8
35,0
81,0
40,0
55,0
22,0
19,7
13,0
12,4
20,5
18,0
19,0
11,8
16,0
15,6
65,0
45,3
24,0
13,1
18,0
6,0
90,5
240,4
89,0
119,3
89,0
162,5
88,5
148,0
89,0
73,2
89,8
335,0
88,1
434,0
27,0
24,4
52,0
47,3
87,8
106,0
88,0
96,7
88,0
125,0
87,0
153,9
89,0
115,4
87,6
113,6
34

Tuk
g/kg
20,8
13,4
18,4
19,0
4,1
4,8
4,3
8,3
4,8
5,1
4,8
8,3
5,5
9,2
22,4
30,0
9,0
7,2
13,0
13,0
1,0
2,9
3,0
1,1
1,4
31,2
4,1
5,5
69,4
32,3
46,5
55,0
26,8
18,1
16,3
8,3
20,9
17,7
39,3
18,9
22,5
38,2
13,1

Vláknina
g/kg
257,5
248,0
287,0
257,0
44,3
50,2
42,6
40,0
67,0
52,6
40,0
63,4
62,1
64,9
28,1
18,0
87,0
74,4
107,0
128,0
5,6
13,0
9,2
9,9
11,0
119,0
45,7
18,7
142,8
107,3
78,2
20,0
209,4
112,9
65,7
63,4
44,1
46,3
23,8
24,4
28,4
101,9
25,8

BNLV
g/kg
370,5
390,5
393,5
337,0
76,8
91,3
79,9
70,4
83,7
64,6
61,7
156,6
73,4
132,4
382,2
495,1
114,0
95,9
110,0
167,0
183,2
89,2
162,2
158,3
117,7
426,8
170,0
145,1
419,0
591,4
554,5
637,0
534,1
362,5
301,1
156,6
384,9
684,8
703,9
693,7
645,6
607,0
705,2

NEV
MJ/kg
3,89
4,50
3,11
4,04
0,96
1,13
1,01
0,88
1,01
0,88
0,89
1,62
0,92
1,50
4,20
4,77
1,19
1,24
1,76
2,08
1,66
1,02
1,64
1,65
1,28
3,22
1,21
1,43
5,43
7,04
7,45
7,89
4,52
5,81
7,38
1,62
4,01
7,49
8,57
8,43
8,27
6,37
7,97

6 VYSVĚTLENÍ POUŽITÝCH POJMŮ

Aerobní prostření = prostředí s přítomností kyslíku
Anaerobní prostření = prostředí bez přítomnosti kyslíku
Adlibitní způsob krmení = krmení ad libitum = do sytosti, zvíře si vezme potravy kolik
chce, tzn. bez omezení.
Antinutriční látky = snižují chutnost a tím i příjem krmiva, zejména však zhoršují
využitelnost živin
Dusíkaté látky = vyjadřují obsah dusíku v krmivu jako prvku násobeného zpravidla
koeficientem 6,25
Epifytní mikroflóra rostlin = přirozená mikroflóra na povrchu rostlin
Fermentace = kvašení, je přeměna látek za účasti enzymů mikroorganismů
Glukosinoláty = antinutriční látky obsažené v brukvovitých rostlinách
Homogenita směsi = označuje stupeň zamísení směsi
Jadrná krmiva = jsou rostlinného i živočišného původu. Obsahují v 1 kg sušiny více než
6,5 MJ NEL, více než 200 g stravitelných látek a mají nižší obsah vlákniny
Konverze krmiva = poměr množství produktu vytvořeného zvířetem nebo vykonané
práce ke spotřebě krmiva
Krmná dávka = je celkové množství krmiv, které zvířeti denně podáváme k úhradě
záchovné a produkční potřeby živin a k nasycení.
Mléčné kvašení = je anaerobní kvasný pochod, kdy dochází pomocí bakterií k rozkladu
sacharidů na kyselinu mléčnou a další produkty (oxid uhličitý, ethanol, těkavé kyseliny,
atd.).
Minerální doplněk = koncentrované směsi minerálních látek určených pro výrobu
kompletních a doplňkových krmných směsí, případně k přímému využití ve výživě zvířat.
Nedopasky = zbytky pastevních porostů po pastvě
Objemná krmiva = jsou krmiva, která jsou charakteristická tím, že obsahují v 1 kg sušiny
menší koncentraci živin (obsah energie je do 6,5 MJ NEL), průměrný nebo vyšší obsah
vlákniny, vyšší obsah vody a vysoký obsah alkalických prvků (Ca, Na, Mg, K).
Sušina = je zbytek krmiva po vysušení vzorku při 103 ± 2°C do konstantní hmotnosti
Siláž = konzervovaná objemná krmiva, která se vyznačují nízkou hodnotou pH (3,6 – 5,0)
vlivem vzniku organických kyselin, zejména kyseliny mléčné, vzniklých fermentací
nízkomolekulárních sacharidů.
Senáž = „nesprávné“ označení pro siláže ze zavadlé píce
Sterilní prostředí = prostředí bez přítomnosti mikroorganismů
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