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METODICKÁ P�ÍRU�KA PRO CHOVATELE K VÝROB�
KONZERVOVANÝCH KRMIV (SILÁŽÍ) Z VÍCELETÝCH PÍCNIN A TRVALÝCH 
TRAVNÍCH POROST�

Pozdíšek, J. – Mikyska, F. – Lou�ka, R. – Bjelka, M. 

ABSTRAKT: 

V publikaci jsou presentována doporu�ení, která jsou významná pro uplatn�ní technologií 
v systému chovu skotu v LFA oblastech p�i maximálním využití trvalých travních porost� (TTP) 
ve form� pastvy a konzervované píce. Cílem publikace je doporu�it zem�d�lc�m, podle �eho se 
mají rozhodovat p�i výb�ru víceletých pícnin (VLP) a obhospoda�ování TTP pro jejich využití 
k výživ� skotu, jak vyráb�nou píci sklízet, konzervovat, skladovat, upravovat a zkrmovat. Jedná 
se zejména o doporu�ení jak postupovat, aby bylo z kvalitní biomasy VLP a TTP získáno kvalitní 
konzervované krmivo s co nejnižšími ztrátami, a to bylo efektivn� zužitkováno v krmných 
dávkách skotu. Na základ� poznatk� a praktických zkušeností autor� metodiky jsou zde uvedeny 
postupy pro hodnocení kvality siláží z VLP a TTP. 
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METHODICAL HANDBOOK FOR BREEDERS WITH THEMES OF 
PRODUCTION OF CONSERVED FEEDS (SILAGES) FROM PERENNIAL 
FODDER CROPS AND PERMANENT GRASSLANDS  

Pozdíšek, J. – Mikyska, F. – Lou�ka, R. – Bjelka, M. 

ABSTRACT: 

In the publication there are presented the recommendations that are important for an exercise 
of technologies in system of cattle breeding in LFA by maximum utilization of permanent 
grasslands in the form of pasture and conserved forage. The aim of the publication is to give to 
farmers the recommendations for the choice of suitable perennial fodder crops and for the 
permanent grasslands management by their utilization in cattle nutrition, and other 
recommendations for harvesting, conservation, storage, treatments and feeding. It is concerned 
the ways for obtaining the high-quality conserved feeds from the quality biomass of perennial 
fodder crops and permanent grasslands by as low as possible wastes, and furthermore for their 
effective exploitation in the feeding rations of cattle. On the basis of the knowledge and practices 
of the authors there are mentioned the methods for the qualitative evaluation of silages made from 
perennial fodder crops and permanent grasslands.   
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