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Je technologie shredlage
přínosem?
V poslední době se i na našich polích začíná prosazovat sklizeň píce pomocí technologie shredlage.
Speciální sklízecí řezačky jsou osazeny mačkacími válci v angličtině označovanými jako corncracker. Tyto
válce zpracovávaná zrna po nařezání rozdrtí. Velikosti částic kukuřičné siláže shredlage jsou tak v odlišných
poměrech než u klasické siláže sklizené pomocí standardní řezačky.
Tématu shredlage se na mezinárodní
konferenci s názvem Jak navýšit příjem sušiny TMR, kterou uspořádala
společnost Limagrain Central Europe,
S. E., v polovině listopadu ve Velichovkách, věnovala Dr. Szilvia Orozsová, ředitelka krmivářské laboratoře
a profesorka na Szent István University v Budapešti.

Význam technologie
„Siláž vzniklou metodou shredlage
můžeme nazvat jako roztrhanou,
v anglickém originále název vznikl
ze slov shred – roztrhat a lage – silage (siláž). Technologie nabízí lepší
rozmělnění zrna kukuřice, a tím vyšší
stravitelnost škrobu. Dalším přínosem
je možnost delší řezanky, její podélné
narušení a lepší struktura výsledné
hmoty. Při delší řezance kráva déle
přežvykuje a vyrábí více mléka. S použitím této technologie je zároveň
výrazně omezena možnost acidózy
bachoru,“ konstatovala Orozsová.
Jak dodala, u nenadrcených kukuřičných
zrn klesá procento stravitelnosti škrobu,
což v konečném důsledku může znamenat pro chovatele ztrátu až sto eur na
dojnici a rok.

Zpracování siláže
V další části přednášky Dr. Orozsová seznámila přítomné s parametrem CSPS
(Corn Silage Processing Score, překládá
se jako hodnota zpracování siláže a udává účinnost zpracování zrn jednotlivými
typy řezaček). „Tento systém, který měří
narušení zrna, vlastně vyjadřuje efektivnost krmiva, jinými slovy množství škrobu dostupného pro bachor. V laboratoři
se nejprve prostřednictvím mokré chemické analýzy zjistí obsah škrobu v počátečním vzorku. Následně probíhá test
prostřednictvím síta s definovanou velikostí otvorů 4,75 mm. Pokud jsou části
menší, jsou využitelné pro bachor krávy,
jsou-li části větší, tak nejsou. Poté se ještě
jednou prostřednictvím mokré chemické analýzy změří procentuální obsah
škrobu prosetého jemného materiálu
(< 4,75 mm). Hodnoty tohoto parametru
pod 50 procent jsou přitom neakceptovatelné, mezi 50 a 70 procenty se považují za přiměřené a nad 70 procent se
udávají jako optimální.
Z některých dat ze Spojených států amerických vyplývá, že se průměr ukazatele
CSPS u klasické siláže pohybuje mezi 54
a 61 procenty, v Maďarsku jsme v průměru dosáhli hodnot 55 až 64 %. Přesto

mnoho siláží vykazovalo hodnoty nižší
než 50 procent, což je z hlediska jejich kvality nepřípustné,“ konstatovala odbornice
a dodala, že důsledky nedostatečného
rozmělnění, tedy nízké hodnoty CSPS je
zejména pokles hodnoty NEL a následné
ztráty užitkovosti krav dosahující i 1,3 kilogramu mléka na dojnici a den.
Pro agronomy pak Orozsová převedla
řeč čísel nádoje na řeč čísel podle plochy:
„Jedno procento poklesu CSPS může
představovat i několik hektarů kukuřice,
kterou jsme pěstovali zbytečně. Každý
agronom si už náklady na hektar spočítá
sám,“ dodala ještě.

Pokusy shredlage
Při pokusech odborníků z Wisconsinské univerzity se došlo k jednoznačné-

Tab. 1 – Parametry TMR (Ferraretto a Shaver, 2012, Wisconsin university)
Shredlage TMR

Klasická TMR

Hrubý protein (g/kg sušiny)

172

173

NDF (g/kg sušiny)

281

283

Stravitelnost NDF (%)

22,3

22,5

Škrob ((g/kg sušiny)

254

255

Hrubý tuk (g/kg sušiny)

48

45

Tab. 2 – Produkce mléka
Shredlage TMR

Klasická TMR

Příjem sušiny (kg/den)

25,1

24,5

Produkce mléka (kg/den)

43,2

42,4
1,73

Efektivita krmení (kg mléka/kg sušiny)

1,72

Mléčný tuk (%)

3,74

3,7

Mléčná bílkovina (%)

3,18

3,21

Močovina v mléce (mg/dl)

27,8

28,6

45

44

Užitkovost – přepočet na mléko s 3,5% tučností (kg/den)
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2

mu závěru. Zatímco u sklizně klasickou
řezačkou byla hodnota CSPS na úrovni
60 %, u technologie shredlage činila
75 %. Ostatní parametry jako pH, obsah laktátu a podobně byly srovnatelné. Šlo přitom o stejný hybrid kukuřice
a podmínky pěstování, lišila se pouze
technologie sklizně. V dalších pokusech se potvrdilo vyšší narušení zrna
u technologie shredlage oproti klasické sklizni.
„Je přitom potřeba si uvědomit, jak velkou roli hraje rychlost řezačky na poli.
Rychlosti vyšší než šest kilometrů za hodinu jsou neakceptovatelné,“ je přesvědčena Dr. Szilvia Orozsová.
Parametry TMR vyrobených klasicky
a metodou shredlage (Ferraretto a Shaver 2012, Wisconsin university) ukazuje
tabulka č. 1.
„Výsledkem pokusu byl závěr, že dojnice
zařazené do skupiny krmené TMR ze siláže shredlage přijímaly víc krmiva a také
víc za sledované období nadojily. Kromě
toho vykazovaly zlepšení parametrů
plodnosti a zdraví, převážně končetin,“
uvedla přednášející.
Data týkající se produkce mléka v tomto
experimentu ukazuje tabulka 2.
„Z výsledků jasně vyplývá vyšší produkce mléka u těch krav, které byly krmeny
dávkou vyrobenou ze shredlage,“ uzavřela Dr. Szilvia Orozsová.
Text a foto Jana Velechovská
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