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Hlavní faktory úspěchu silážních hybridů kukuřice
technologický proces silážování
a kvalita úrovně konzervace a v neposlední řadě správný odběr, při
kterém nesmí docházet k nežádoucímu provzdušnění siláže. Stěna siláže ve žlabu by při odběru
měla zůstat celistvá a minimální
denní odběr by měl být alespoň
10 cm a v létě kolem 30 cm. Při skladování ve vaku je doporučováno
denně odebrat alespoň 50 cm.
Kukuřice se řadí k nejvýnosnějšímu
zdroji energie z hektaru půdy. Silážní hybridy KWS každoročně dosahují mimořádných a stabilních výnosů
jak na provozních plochách, tak i ve
zkoušeném sortimentu. Vysoká produkce z jednotky plochy tak snižuje
celkovou cenu kukuřičné siláže a tím
pádem i náklady na výrobu mléka.
Jedním z nejvýznamnějších zdrojů
energie pro bachorovou mikroflóru
je škrob. Škrob z jednotlivých krmiv
má rozdílnou kvalitu v nástupu degradovatelnosti v bachoru. Pro zdraví dojnice je důležité, aby krmná
dávka nezpůsobovala bachorovou
acidózu (snížení pH pod kritickou
úroveň). Dodáváním škrobu ve formě jadrných krmiv (např. pšeničný či
kukuřičný šrot), pokud chybí v objemu, je z tohoto pohledu velmi rizikové a může vést až k fatálním následkům.
Hybridy KWS disponují výbornou
vlastností, že dovedou zvýšit obsah
škrobu během několika dnů v čase
dozrávání o pět a více procent. Přitom
však zůstává zbytek rostliny stále stejně stravitelný. Stravitelnost vlákniny
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Porovnání v obsahu škrobu u hybridů KWS na průměr z podobné oblasti
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V loňském na srážky hojném roce
bylo pěstování kukuřice velmi přáno. A to jak v hodnocení výživových
parametrů, tak i ve vysokém výnosu
hmoty. A to stejné platí u energetické efektivnosti siláží pro bioplynové
stanice.
Hlavním cílem zemědělských podniků zaměřujících se na co největší
užitkovost a kvalitu složek v mléce je
dosažení co nejvyšší efektivity výroby
objemných krmiv. A to zejména špičkové kukuřičné siláže, která je hlavním a převažujícím komponentem
směsné krmné dávky (TMR) pro skot.
Klíčovým faktorem vysoké kvality kukuřičných siláží pro vysokoprodukční
dojnice jsou bezesporu zvolené hybridy kukuřice. Společnost KWS Osiva
s. r. o. nabízí špičkové hybridy pod
obchodním označením Best4Milk
(„bestfórmilk“ = „nejlepší pro mléko“). Jedná se o prémiovou značku
vybraných hybridů kukuřice KWS,
které splňují ta nejnáročnější kritéria pro produkci co nejkvalitnější siláže pro dojnice, a to i při současně
vysokém potenciálu výnosu suché
hmoty z hektaru. Vedle excelentní
stravitelnosti vlákniny (NDFD) tyto
hybridy vynikají také vysokým obsahem škrobu, který je nejdůležitější
živinou v kukuřičné siláži. Kukuřičná
siláž je jednoznačně energeticky nejvýznamnější objemné krmivo, které
hraje významnou úlohu ve směsné
krmné dávce.
Dalšími významnými faktory výroby kukuřičné siláže jsou termín
sklizně, vhodná agrotechnika,
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NDFD se tedy při zvyšování obsahu
škrobu nesnižuje a zůstává stále na
velmi vysoké úrovni. Toto je bezkonkurenční vlastnost hybridů B4M, díky níž
poskytují chovateli dojnic „vše v jednom“: špičkovou stravitelnost vlákniny
a špičkový obsah škrobu. Rozdíl ve výnosu škrobu se oproti konkurenci pohybuje až o 1 t/ha ve prospěch hybridů
KWS. Při přepočtu na výnos pšenice je
to 0,8 až 1,6 t/ha. Při 34% obsahu škrobu v kukuřici a denní dávce 20 kg siláže s obsahem sušiny 34 % dodáme do
krmné dávky zhruba 2,40 kg škrobu.
Kukuřice s nižším obsahem škrobu kolem 29 % dodá do krmné dávky pouze
1,98 kg škrobu.

škrob prÓmÆr

V přiloženém grafu můžeme nahlédnout, jaké množství obsahu škrobu
v siláži se nachází v jakékoliv jámě
tvořené ze 100 % z hybridů kukuřic
Best4Milk KWS oproti žlabům složených z různých směsných hybridů od
různých firem.
Výsledky jednotlivých rozborů siláží
použité v grafu, byly provedeny laboratoří KWS Osiva z velkého množství provedených analýz pomocí mobilního analyzátoru AgriNir.
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