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1. Cíl projektu 

Vývoj nových silážních konzervantů nebo kombinace silážních přípravků pro zlepšení 

výsledku fermentace a aerobní stability siláží. 

 

2. Postup řešení 

Řešení probíhalo v souladu s plánem uvedeným v krycím listu.  

Po důkladném zmapování situace na trhu a v literatuře jsme se rozhodli pro otestování 

přípravků, které by mohly doplnit ty stávající v účincích, resp. ve způsobu konzervace. Zvolili 

jsme přípravky, resp. chemické látky, které pro konzervaci píce dosud nebyly používány a 

v testacích jsme je navíc kombinovali s nejznámější a nejvíce používanou bakterií 

Lactobacillus plantarum MTD1, případně s jiným chemickým přípravkem s jiným principem 

účinnosti. Zvolené přípravky a jejich kombinace jsme porovnávali s kontrolou bez 

konzervantu a dále s konzervanty biologickými a chemickými, jejichž účinky jsou známé a na 

českém trhu jsou pro konzervaci píce běžně používané. Účinnost přípravků jsme testovali u 

vojtěšky a kukuřice. Sledovali jsme nejen průběh a výsledek fermentace, ale i aerobní stabilitu 

siláží. Výsledky jsme průběžně prezentovali na seminářích, workshopech i v odborném tisku. 

Na organizaci seminářů a workshopů jsme se většinou podíleli i organizačně. 

 

3. Dosažené výsledky 

V souladu s krycím listem bylo dosaženo 9 výstupů typu O (z toho 2 workshopy), 1 výstup 

typu Z a 1 výstup typu F. Navíc byl dosažen 1 výstup typu F.  

Výsledky byly veřejnosti předány na seminářích, resp. workshopech a také v odborném tisku, 

a to v Našem chovu, Úrodě (Jrec) a Zemědělci. 

Podepsána byla smlouva o uplatnění technologie (Technologie silážování s využitím 

kombinovaných přípravků) a 2 licenční smlouvy (s firmou Mayline Corporation s.r.o. Praha a 

s firmou NutriVet s.r.o. Pohořelice). 

 

PS: dokumentace je ke zprávě přiložena. 

 

V01 – O 

Prvním úkolem byla uspořádání workshopu pro spoluřešitele. Workshop jsme uspořádali. 

Podrobně jsme na něm probrali použité metody a rozdělili úkoly. Workshop proběhl za účasti 

Ing. Andreje Novika z firmy Mayline Corporation s.r.o. Praha., který nabídl pro pokusy nový 

přípravek Albisil. Dalším účastníkem workshopu byl Ing. Václav Jambor, CSc. z firmy 

NutriVet s.r.o. Pohořelice, který nabídl nový přípravek Stay-cool s obsahem extraktu česneku 

Alicin od firmy Volac a jeho kombinaci s biologickým přípravkem Ecosyl (obsahuje pouze 

Lactobacillus plantarum MTD1) od stejnojmenné firmy. 

 

V02 – O 

Proběhla verifikace metodik založení pokusných silážování a odběru vzorků. Popsali jsme 

vybrané metodické postupy při založení siláží a odběrech vzorků a tím jsme vytvořili 

předpoklady pro správné založení pokusu s vojtěškou v první seči na jaře a následně pokusu 

s kukuřicí na podzim.  

Dospělo se k následujícím závěrům. Silážovaná řezanka vojtěšky i kukuřice bude 

konzervována ve speciálních pytlích. Každý pytel bude vážen a bude obsahovat 10 kg 

řezanky. Konzervační silážní přípravky budou do řezanky aplikovány rovnoměrně ručním 

postrkovadlem. Do každého pytle bude vloženo čidlo Thermochron (Maxim Integrated, 

Dublin) pro kontinuální měření teploty. Nastaveno bude pro měření každou hodinu s přesností 

0,065 °C. Pytle budou vloženy do silážované řezanky v silážním žlabu, postupně zahrnuty 



řezankou a řádně udusány s využitím dusače s vagónovými koly. Místo vložení pytlů bude na 

silážním žlabu označeno.  

Pytle budou ze silážního žlabu vyzvednuty po ukončení fermentačního procesu nejdříve za 40 

dnů postupně podle provozních možností Účelového hospodářství VÚŽV. Obsah pytlů bude 

vysypán na plato, čidla vyndána a siláž zvážena. Řezanka bude promíchána a budou odebrány 

vzorky na chemické analýzy. Z každého opakování bude odebráno 2x 2,2 kg siláže na aerobní 

stabilitu a následné chemické analýzy po 3 a po 7 dnech. Pro test aerobní stability (dle patentu 

VÚŽV 303098) bude od každého vzorku naváženo 300 g siláže do speciálních nádob 

(izolovaných 10cm polystyrénem) s Thermochron čidlem (nastaveným na měření každých 15 

minut s přesností 0,065 °C). Všechny nádoby se vzorky na aerobní stabilitu budou uloženy v 

místnosti temperované na cca 20 °C. 

Vzorky čerstvé hmoty řezanky a siláží budou odebírány pro analýzy dle metodiky Regulation 

of the Commission (EC) No. 152/2009 (2009). 

 

V03 – O 

Proběhla verifikace metodik analýz siláží a jejich následného statistického zpracování a 

vyhodnocování. Prověřili jsme stávající metody chemických analýz v laboratořích VÚŽV. 

Konstatovali jsme, že všechny používané metody analýz jsou využitelné. V laboratoři ovšem 

nestanovují alkoholy, což je důležitý ukazatel především při hodnocení výsledku 

fermentačního procesu u kukuřičných siláží. Závěr zněl požádat o investici nákupu 

příslušného analyzátoru. 

Pozn.: O investici jsme požádali a byla schválena. Bohužel celý proces schvalování a nákupu 

byl zdlouhavý. Nyní je analyzátor zakoupen a pracuje se na jeho zprovoznění a zaškolení 

obsluhy. 

 

V04 – O 

Čtvrtým výstupem bylo silážování vojtěšky v první seči s porovnání délky řezanky a použití 

biologických a chemických silážních přípravků. Založení pokusu proběhlo dne 18.5.2017 za 

krásného slunného počasí. Celkem jsme založili 28 vzorků siláží s různými konzervanty do 

pytlů, které byly vloženy do silážované řezanky vojtěšky. Čerstvá řezanka byla dopravena do 

laboratoře VÚŽV k dalším rozborům.  

 

V05 – O 

Pokus se silážováním kukuřice použití biologických a chemických silážních přípravků 

proběhl ve dnech 6.-7.9.2017. Celkem jsme založili 24 vzorků siláží s různými konzervanty 

do pytlů, které byly vloženy do silážované řezanky kukuřice. Založili jsme také adekvátní 

počet siláží do sáčků a vysáli z nich vzduch pomocí VacSY, vše v 6 opakováních.  Čerstvá 

řezanka byla dopravena do laboratoře VÚŽV k dalším rozborům.  

 

V06 – O 

Dalším plánovaným výstupem bylo hodnocení analýz siláže vojtěšky. Vzorky pokusných 

siláží byly ze silážního žlabu odebrány a dopraveny do laboratoře. Analýzy siláží jsme 

vyhodnotili z hlediska fermentace a článek poslali do Našeho chovu.  

Ve dnech 30.11. až 1.12.2017 jsme ve Vrbici u Kostelce nad Orlicí uspořádali workshop za 

účasti 30 odborníků na konzervaci siláží a na výživu zvířat. Přítomni byli také Ing. Jambor, 

CSc. z firmy NutriVet a Ing. Andrei Novik, což byli potenciální odběratelé výsledků s 

příslibem jednání o komercializaci. 

 

V07 – O 



Plánovaným výstupem V07 bylo hodnocení analýz siláže kukuřice. Na konci února byly ze 

silážního žlabu vytaženy pytle se silážemi a předány na chemické analýzy do laboratoře 

VÚŽV. Vzorky byly dále využity ke sledování aerobní stability. Do časopisu Úroda byl 

odeslán příspěvek Vliv kombinace biologických a chemických přípravků na kvalitu kukuřičné 

siláže.  

 

V08 – O 

Založení pokusu se silážováním vojtěšky s využitím kombinovaného silážního přípravku. 

Založení pokusu se silážováním vojtěšky v první seči se sice nezdařilo z provozních důvodů, 

založení pokusu se silážováním vojtěšky v druhé seči se zdařilo. Byly založeny siláže ve dvou 

délkách řezanky a s různými konzervanty. 

 

V09 – Z 

Byla vytvořena technologie silážování s využitím kombinovaných přípravků. O uplatnění 

technologie (Technologie silážování s využitím kombinovaných přípravků) byla podepsána 

smlouva mezi VÚŽV a firmou NutriVet, s.r.o. Pohořelice. 

 

V10 – O 

Plánovaným výsledkem V10 bylo uspořádání semináře, resp. workshopu za účelem 

prezentace výsledků. Seminář, resp. workshop proběhl ve VÚŽV, v.v.i. v Uhříněvsi dne 

10.10.2018, zúčastnilo se ho 45 osob. Na něm byly představeny výsledky hodnocení analýz 

siláže kukuřice a vojtěšky z roku 2017, jak bylo plánováno. 

  

V11 – F 

Posledním plánovaným výsledkem byla legalizace silážního přípravku, resp. přijetí užitného 

vzoru a podepsání licenční smlouvy. Podařilo se legalizovat 2 přípravky a byly sepsány a 

podepsány 2 licenční smlouvy. Podání přihlášky užitného vzoru Albisil bylo přijato Úřadem 

průmyslového vlastnictví dne 11.06.2018 17:48 a bylo mu přiděleno číslo jednací 

D18057477. V rejstříku průmyslových práv byl založen spis užitného vzoru se spisovou 

značkou PUV 2018-35055. Byla uzavřena licenční smlouva s firmou Mayline Corporation 

s.r.o. Praha. 

Podání přihlášky užitného vzoru na kombinovaný přípravek (Nutrisil) bylo přijato Úřadem 

průmyslového vlastnictví dne 11.06.2018 14:35 a bylo mu přiděleno číslo jednací 

D18057373. V rejstříku průmyslových práv byl založen spis užitného vzoru se spisovou 

značkou PUV 2018-35054. Byla uzavřena licenční smlouva s firmou NutriVet s.r.o. 

Pohořelice. 

PS: Oba užitné vzory zatím nejsou na stránkách UPV Praha uveřejněny. 

 

4 Náklady na projekt 

Celkové plánované náklady na projekt byly 1 106 600 Kč. Z toho mzdové prostředky činily 

580 000 Kč, ostatní náklady na služby a materiál 260 000 Kč, nepřímé náklady 204 000 Kč a 

náklady na řízení dílčího projektu 62 600 Kč. Mzdové náklady byly využity na úhrady 

pracovních nákladů členů řešitelského týmu. Z peněz na služby byly hrazeny náklady na 

experimenty, projektová dokumentace užitných vzorů, vývoj prototypů a demonstračního 

modelu. Ostatní prostředky byly použity na materiálové náklady včetně kancelářských potřeb, 

cestovné a náklady spojené s účastí na výstavách. Nepřímé náklady byly použity plně 

v souladu s pravidly organizace.  
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