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1 Cíl metodiky 
 
Siláže, resp. senáže (dále jen siláže) se vzorkují za účelem stanovení jejich kvality, jak z hlediska 
obsahu živin, tak i z hlediska obsahu cizorodých či nežádoucích látek. 

Siláže jsou specifické v tom, že u nich dochází při styku se vzduchem (díky mikrobiální 
činnosti) k rychlé aerobní degradaci, zvláště když jsou pro mikroorganizmy příznivé podmínky 
(především teplo a vlhko). Proto správný odběr vzorku siláže a jeho uchování ve stabilním stavu je 
ještě důležitější, než u ostatních krmiv. Obecné požadavky na vzorkování krmiv sice existují, jsou 
však zaměřeny na vzorkování premixů, krmiv s použitím premixů nebo doplňkových krmiv, 
určených k výživě hospodářských zvířat. 

Cílem metodiky je shrnout poznatky, jak správně odebrat vzorek siláže a uchovat ho až do 
laboratorní analýzy v takovém stavu, aby výsledek analýzy byl co nejobjektivnější. Dalším cílem 
metodiky je poskytnout o tomto problému bližší informace zemědělské veřejnosti, farmářům, 
laborantům, poradcům, studentům a všem, kterých se to týká a v neposlední řadě vytvořit standard 
pro odběr siláží, podle kterého by se mohli ti, kterých se vzorkování siláží týká, řídit, a na který by 
se mohli odkazovat. Velký přínos praxi, především pro pracovníky laboratoří a pracovníky 
prvovýroby, kteří mají s krmivy něco společného, je evidentní.  
 

2 Vlastní popis metodiky 
 
Předložená metodika řeší problematiku vzorkování siláží a materiálu, určeného pro silážování, 
podle následující osnovy:  

• jaká platí legislativa, 
• co a proč se vzorkuje, 
• jaká jsou základní pravidla odběru vzorků, 
• jaký je systém odběrů, 
• jaké se používají nástroje, 
• co vzorkování ovlivňuje, 
• jak se vytváří konečný vzorek, 
• jak se vzorky uchovávají. 

 
 

2.1 Jaká platí legislativa 
 
V současné době jediným platným předpisem pro vzorkování krmiv je Nařízení Komise 

(ES) č. 152/2009, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední 
kontrolu krmiv, v platném znění, které bylo několikrát novelizováno (viz Nařízení Komise (EU) 
č. 278/2012, č. 51/2013, č. 691/2013, č. 709/2014, č. 2017/645 a č. 2017/771). Na vzorkování 
objemných krmiv je tam pamatováno v příloze I. Podle článku 1 tohoto nařízení se odběr vzorků 
pro úřední kontrolu krmiv, pokud jde o stanovení jejich složek, doplňkových látek a nežádoucích 
látek, s výjimkou reziduí pesticidů a mikroorganismů, provádí podle metod stanovených v příloze I. 

Z důvodové zprávy k poslední novele zákona o krmivech, tj. k zákonu č. 209/2019 Sb., je 
hlavním důvodem pro zrušení vyhlášky 415/2009 Sb. uvedena duplicita s Nařízením Komise (ES) 
č. 152/209.  

Tento předpis (152/2009) řeší vzorkování především z pohledu kontrol, které jsou hlavně 
určeny pro orgány státní kontroly, tedy konkrétně pro Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský (ÚKZÚZ), případně pro Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (SZPI). Tento 



6 

předpis se také od 1. 1. 2009 využívá v České republice pro kontroly podmíněnosti (Cross 
Compliance). Systém kontroly podmíněnosti byl v roce 2003 iniciován reformou Společné 
zemědělské politiky a stal se klíčovým prvkem k vyjednávání o zachování evropských dotací do 
zemědělství i v budoucnu.  

Tyto dokumenty ale řeší vzorkování se zaměřením hlavně na jiná krmiva, než na siláže. Lze 
se o tom přesvědčit například ze Zpráv o úředních kontrolách ÚKZÚZ, siláž v nich zmíněna není.  
 

2.2 Co a proč se vzorkuje 

 
Vzorky za účelem určení prvotní kvality sklízené zelené píce pro silážování se odebírají z řezanky 
(přímo od sklízecího stroje, řezačky), posekáním rostlin z určité plochy (např. u trav z plochy 1 x 1 
metr), nebo sklizní určitého počtu rostlin (např. u kukuřice u 10 po sobě jdoucích rostlin, 
odebraných náhodně ve třech středových řadách porostu). U každého hybridu kukuřice je třeba od 
všech odebraných rostlin v čerstvém stavu samostatně zvážit palice bez listenů a zbytky rostlin 
a pak z těchto údajů vypočítat hmotnost celých rostlin, což se využívá pro stanovení výnosu. 

Siláže se vzorkují za účelem určení kvality organoleptické, chemické i mikrobiální. Podle 
kvality siláží se pak odvíjí strategie krmení zvířat či využití v bioplynových stanicích. Pravidelná, 
ale i jednorázová analýza vzorků siláže umožňuje sestavit přesnější složení krmných dávek pro 
zvířata. Analýza siláží může včas odhalit potenciální problémy, kterým je při výživě a krmení zvířat 
nutné čelit. Vyžaduje se, aby siláže byly kvalitní. Za účelem stanovení kvality silážování se 
vzorkují pícniny, určené k silážování jak v čerstvém stavu, tak ve formě hotových siláží. Vzorkovat 
a analyzovat lze většinu druhů pícnin, které se hodí pro uchování ve formě siláží. Siláže se mohou 
vzorkovat v jakékoliv fázi fermentačního procesu, skladování i procesu zkrmování. Před odběrem 
vzorku je však důležité obrátit se na laboratoř, která má analýzu udělat, zda pro to má kapacitu 
a jaké má požadavky na dodání vzorku. 

V poslední době nabývá na oblibě, a tím i na důležitosti, kontinuální měření kvality řezanky 
spektrometrickou metodou NIR (v blízkém infračerveném spektru) přístrojem, umístěným 
v metacím komíně řezačky. Obdobně se může měřit např. sušina siláže u frézového odřezávače 
siláže nebo v krmném voze. Technologie NIR umožňuje okamžitou analýzu biologického materiálu 
nejen u sušeného vzorku, ale i u vzorku čerstvého, a to i bez nutnosti odběru vzorků (a jejich 
zasílání do laboratoře). Nově lze toto zařízení propojit se systémem průtokového vážení 
procházejícího materiálu, případně se systémem GPS a tedy i mapovat výnos a problémová místa 
přímo na sklízené ploše. Spektrometrické přístroje NIR mohou, pokud jsou dobře „nakalibrovány“, 
dávat informace nejen o obsahu sušiny, ale i jiných látek, včetně například stravitelnosti vlákniny či 
organické hmoty. Nespornou výhodou je, že analýzy ze systému NIR jsou mnohem rychlejší, 
organizačně méně náročné a levnější než chemické analýzy.  
 
 

2.3 Jaká jsou základní pravidla 

 
Vzorky, odebírané pro fyzikální, chemické a mikrobiální rozbory za účelem oficiálních kontrol, 
musí představovat průměrný stav a průměrnou kvalitu. Musí se odebírat standardním způsobem a za 
shodných podmínek. Předpokládá se, že osoba, která vzorek odebírá, je kvalifikovaná a odpovídá za 
to, že vzorkování je prováděno podle předpisů, za dodržení standardních postupů a techniky odběru 
reprezentativních vzorků a hlavně bezpečným způsobem. Je známo, že jedním z největších důvodů 
vysoké variability analýz siláží je, když vzorky odebírají různé osoby různými způsoby. 

Při vzorkování, které se neprovádí za účelem oficiálních kontrol, uvedené požadavky nejsou 
povinné, ale jsou doporučené. Na ochranu zdraví osob je třeba dbát v každém případě. Je nutné se 
vyvarovat vzorkování z nestabilního čela siláže v silážním žlabu, protože existuje riziko, že se 
bloky siláže mohou odtrhnout a při provádění odběru mohou člověka zavalit. V uzavřených 
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prostorách mohou být nebezpečné plyny. Doporučuje se tedy, aby při odběru siláže byla kromě 
vzorkovatele přítomna ještě další osoba, v ideálním případě někdo místní (může současně potvrdit, 
že vzorek byl odebrán korektně). 

Ať již v případě kontroly, tak při běžném vzorkování by vzorky měly být dopraveny (zaslány) 
do laboratoře co nejdříve a raději na začátku týdne, aby bylo zajištěno, že analýza bude dokončena 
co nejrychleji. Z praxe je známo, že optimální je, když je vzorek dopraven do laboratoře v úterý 
ráno. 
 

2.4 Jaký je systém odběrů 

 
Při odebírání reprezentativních vzorků jednotlivých druhů rostlinného materiálu, včetně siláží, je 
nutné postupovat co nejpřesněji dle zásady stejnosměrnosti a poměrnosti. Stejnosměrností se 
rozumí odebírání dílčích vzorků z různých míst a z různých vrstev. Poměrností se rozumí závislost 
počtu odebraných dílčích vzorků na celkové hmotnosti. 

Při vzorkování silážované řezanky je třeba mít na paměti, že rozložení listů a stonků nebude 
v nákladním prostoru dopravního prostoru rovnoměrné, protože listy jsou lehčí než části stonku 
a často se hromadí směrem dozadu a po stranách vozu, zatímco střed bude mít vyšší koncentraci 
stonků. Tyto frakce jsou smíchány při vykládce z vozu. Vzorky je tedy třeba odebírat z několika 
míst z hromady řezanky po vysypání z vozu. Ještě lepší je odebrat několik vzorků řezanky 
z různých míst po jejich rozhrnutí v silážním žlabu. 

Odběr vzorků řezanky v pohybu (např. přímo na řezačce) lze provádět automatickým 
vzorkovačem, nebo přímo snímat obsah sušiny, případně živin, pomocí spektrometru NIR (Near-
infrared spectroscopy). 

Při vzorkování siláže záleží na její struktuře, může být sypká (pak se vzorky odebírají 
celkem snadno) nebo kompaktní (pro účely vzorkování již je nutné použít nějaký nástroj). 

Vzorky siláže v „uzavřeném“ silážním žlabu se „odvrtávají“ obvykle na třech místech, a to 
vertikálně do hloubky (schéma 1), protože silážovaná hmota je ukládána horizontálně po vrstvách. 
Vzorky ze siláže, uskladněné v uzavřených plastových vacích (rukávech), se naopak odebírají 
horizontálními (zboku) vrty (schéma 2). Aby byla co nejvíce postihnuta variabilita krmiva ve 
vacích, je třeba odebrat vzorky nejméně na třech místech. Obří silážní balíky se navrtávají na oblé 
straně. Navrtat je třeba minimálně 3 balíky (schéma 3). Minimální požadované počty dílčích vzorků 
siláže z uzavřených prostor lze redukovat vzhledem k tomu, že by mohlo dojít ke zhoršení kvality 
siláže vlivem poškození krycí fólie a prostřednictvím vrtného prostoru k „vnesení“ vzduchu do 
siláže. 

U odběru vzorků z vaku a balíků je třeba ihned pečlivě zacelit speciální lepicí páskou otvor, 
vzniklý ve fólii, a občas zkontrolovat, zda je zalepení funkční. Pokud by funkční nebylo, mohl by se 
do siláže dostávat vzduch a s ním je pak spojeno postupné kažení siláže.  
 
Schéma 1: Schéma odběru vzorků siláže ze silážního žlabu 
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Schéma 2: Schéma odběru vzorků siláže ze silážního vaku (rukávu) 

 
Schéma 3: Schéma odběru vzorků siláže ze silážních balíků 
 

  
 
U siláže v „otevřeném“ žlabovém sile se doporučuje dílčí vzorky odebírat z profilu (z čela), 

po odstranění 20 cm oxidované vrstvy konzervované hmoty, ze sedmi míst, které lze 
charakterizovat písmenem „W“ (schéma 1). Odběry z míst ve tvaru „W“ zajišťují, že každý vzorek 
je odebrán z jiné horizontální a vertikální polohy. U otevřeného profilu vaku, protože je podstatně 
menší, než u žlabového sila, se obvykle odebírají vzorky pouze ze tří míst (schéma 2). Z „načatého“ 
silážního balíku se odebírá tzv. konečný vzorek, vzniklý postupným dělením souhrnného 
a redukovaného vzorku. 

Siláž lze také vzorkovat při použití frézovacího zařízení po odfrézování celé plochy čela 
silážního žlabu (v celém profilu) a odebráním několika dílčích vzorků (opět se doporučuje odebrat 
7 vzorků) z různých míst odfrézované uskladněné siláže. 

Časté vzorkování a analýza neznamenají, že je třeba pokaždé přeformulovat krmné dávky. 
Protokoly častého odběru vzorků siláže slouží ke včasné detekci změn v obsahu živin. Přepočet 
dávky je nutný pouze tehdy, pokud jsou rozdíly ve složení živin významné. Pokud jsou rozdíly 
mezi vzorky malé, nemusí být přeformulování krmných dávek nutné. Má-li být provedena změna 
složení dávky, měla by být založena spíše na klouzavém geometrickém průměru tří vzorků než na 
jednotlivém vzorku. Tím se zabrání náhodným vzorkovacím nebo analytickým chybám, které 
mohou výrazně ovlivnit konzistenci krmného programu. 

Pokud je siláž z čela profilu v silážním žlabu plesnivá, nebo jakýmkoliv způsobem 
poškozená a tato siláž se nezkrmuje, neměla by být ve vzorku zaslaném do laboratoře obsažena. 
 

2.5 Jaké se používají nástroje 
 

Nástroje určené k dělení vzorků na přibližně stejné části mohou být použity pro odběr dílčích 
vzorků i pro úpravu redukovaných či konečných vzorků. Nástroje určené k odběru vzorků musí být 
vyrobeny z materiálů, které nemohou kontaminovat produkty, u nichž má být odběr vzorků 
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proveden. Přístroje a pomůcky, které jsou určeny k opakovanému použití, musí být snadno 
čistitelné, aby se zamezilo křížové kontaminaci. 

Za účelem plánování bilance krmiv a optimalizace krmných dávek se vzorky siláže 
z „uzavřeného“ silážního žlabu (vaků, či obřích balíků) odvrtávají trubicovým odřezávačem, který 
může být na ruční nebo na motorový pohon.  

Podstata vzorkovače (trubicového odřezávače) spočívá v tom, že odřezávač je tvořen 
kruhovou trubkou z velmi pevného materiálu (nerez oceli), opatřenou na vnějším konci 
profilovaným ostřím, určeným k hladkému odřezávání uskladněné siláže napříč naskladněných 
vrstev. Postupným otáčením (ručně nebo strojem), spojeným se zatlačováním odběrného zařízení, 
odřezávač proniká do uskladněného materiálu při současném odřezávání sloupce uskladněného 
materiálu, který zůstává v původní struktuře uvnitř trubky odřezávače. Z trubky se sloupec siláže 
odstraní pomocí kovové nebo dřevěné tyče vyklepáním do připraveného sáčku. Horních 10 cm 
siláže se do vzorku nedává, protože ta vrstva může být zvětralá či zaplísněná.  

Existují dvě varianty odřezávače, menší ruční a větší motorový (v soupravě s nástavci a 
benzínovým motorem). Oba odřezávače, menší ruční i větší motorový se zatím průmyslově 
nevyrábí. Využívá je pro komunikaci se zákazníky například firma Pioneer Hi-Bred, která si je 
nechala vyrobit na zakázku. Obdobně jsou na tom zemědělské laboratoře, některé také zajišťují 
službu odběru vzorků siláží. 

Menší ruční odřezávač (viz foto 1 - archiv Pioneer Hi-Bred) je na jednom konci opatřen 
ostřím, na opačném konci zahnutým profilem, který umožňuje ruční otáčení trubky.  
 

 
Foto 1: Ruční odřezávač siláže (archiv Pioneer Hi-Bred) 

 
Aby nebylo nutné při zarývání vyvíjet příliš velkou sílu, je trubka opatřena spirálovitým 

vinutím. Ruční odřezávač se používá pro odběr z otevřené stěny silážního žlabu. Profil sondy je 
kalibrovaný. Odřezávač se zavrtává do hloubky, která je na trubici označena ryskou.  

Podle hmotnosti vzorku siláže z odběrové sondy a jeho sušiny lze s využitím grafu 1 zjistit 
zhutnění, resp. objemovou hmotnost siláže (což je významný údaj nejen pro odhad množství 
uskladněné siláže ve skladovacím prostoru, ale i pro predikci kvality siláže). Při větší objemové 
hmotnosti lze usuzovat i na vyšší kvalitu fermentace v důsledku vyššího vytěsnění vzduchu 
a většího utužení hmoty. Podle údajů v grafu 1 lze při sušině 35 % považovat za optimální 
objemovou hmotnost u kukuřičné siláže cca 280 kg sušiny na m3, u siláže z trav či leguminóz 215 
kg sušina na m3. 
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Graf 1: Odhad objemové hmotnosti siláží odebraných sondou Pioneer Hi-Bred 

 
 

Větší vzorkovací trubicový odřezávač (viz foto 2), vybavený výkonným motorem, používají 
profesionální laboratoře většinou pro odběr vzorků siláže ještě z „uzavřeného“ silážního žlabu nebo 
jiného skladovacího zařízení pro siláže. Motor je zabudován do masivního rámu, který slouží 
k uchopení vrtací soupravy. Obsluhu motorového odřezávače většinou zajišťují dva lidé. Souprava 
kromě motoru sestává z odřezávací trubice o vnitřním průměru 7 cm a délce 1,5 m, kterou lze 
nastavit trubicí o stejném průměru, dlouhou jeden metr. 
 

 
Foto 2: Motorový odřezávač siláže (archiv Pioneer Hi-Bred). 
Pozn.: Siláž se většinou odvrtává skrz plachtu 
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V průběhu krmného období, za účelem operativních výpočtů složení krmných dávek, se 
vzorky odebírají z otevřeného profilu (čela) silážního prostoru různými způsoby, s použitím 
nějakého nástroje s hrotem, který pomáhá vzorek siláže oddělit od celkové hmoty siláže, ale i bez 
něj (pouze rukou). V silážním žlabu se vzorek jen velmi těžko odebírá z čela siláže, zvláště když je 
hmota dobře udusaná. Nejlépe k tomu poslouží zahradní prstové hrabičky. Lze využít i faremní 
frézový vybírač (foto 2), který odfrézuje celou jednu vrstvu siláže do hloubky cca 30 cm, z níž se 
pak odebere poměrný vzorek. 

 

 
Foto 3: Frézový vybírač siláže (foto R. Loučka) 
 

2.6 Co vzorkování ovlivňuje 

 
Siláže k analýzám by měly být vzorkovány nejdříve po šesti týdnech od ukončení jejich naskladnění 
do silážních prostor. V praxi se ale často začínají siláže vzorkovat a mnohdy také zkrmovat dříve. 
Mělo by se vycházet z toho, že organizace Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG e.V., 
2016), která schvaluje silážní aditiva k používání, považuje za minimální dobu fermentace 60 dnů. 
Stejná doba je uvedena i v normativech pro zemědělskou a potravinářskou výrobu 
(www.agronormativy.cz). 

Vzorky siláží se za účelem plánování krmných dávek odebírají z uzavřených silážních 
prostor (silážních žlabů, plastových vaků, či obřích balíků) trubicovým odřezávačem, může být 
ruční nebo na motorový pohon. Problém pro stanovení sušiny siláže může být u odvrtaného vzorku 
jeho vyšší teplota, která při vrtání vznikla. Dalším problémem pro stanovení objemové hmotnosti 
může být mírné stlačení siláže v trubici odřezávače. 

V průběhu krmného období, za účelem operativních výpočtů složení krmných dávek, se pak 
vzorky odebírají z otevřeného profilu silážního prostoru. Vzorky z čela siláže v silážním žlabu často 
mívají jinou sušinu, než siláž, která je skutečně předkládána zvířatům ke krmení. Vzorky mohou být 
sušší nebo i vlhčí, záleží na místě odběru a na vlhkosti okolního vzduchu 

Pokud se vzorek odebírá rukou ze sypké (odfrézované) siláže, pak je třeba siláž „podebírat“, 
tedy mít dlaň směrem nahoru. Pokud se siláž nabírá (tak, že se zachytí prsty), je to špatně, protože 
tak propadají některé jemné částice a pak není vzorek úplný (reprezentativní, je zkreslený). Při 
odběru rukou může být problémem určitá kontaminace, proto je nutné vzorky odebírat s nasazenou 
gumovou rukavicí na ruce. Pokud je však na ruce nasazená gumová rukavice, vzorek se špatně 
odebírá. I proto se doporučuje použít nějaký nástroj (např. malé prstové hrabičky, sekáček, nebo 
pilku s velkými hroty). Pro zachytávání „odhrabané“ siláže je dobré mít pod místem hrabání 
nějakou nádobu (vzorkovnici), do které spadne veškerá hmota, tedy i jemné částice. 



12 

Při přípravě laboratorního vzorku dělením souhrnného vzorku je důležité, na jakém povrchu 
se provádí. Pokud na hrubém betonu, je to velká chyba. Jemné částečky mohou zůstat ve škvírách 
betonu. Ideální je souhrnný vzorek pro dělení nasypat na plachtu nebo na papír. Poslední vzorek 
(laboratorní) je pak vhodné jednoduše sesypat do sáčku nebo vzorkovnice tak, že se z podložky 
vytvoří trychtýř, či přesypné korýtko (žlábek).   

Určitý problém nastává odfrézováním vzorku, pokud se v laboratoři hodnotí i jeho struktura. 
Pro hodnocení siláže je významný nejen průměrný vzorek, ale i zastoupení jednotlivých částic 
v něm, protože trávení u přežvýkavců je mimo jiné založeno na mechanickém zpracování krmiva. 
Pokud je krmivo příliš rozmělněné (málo strukturní) může dojít v důsledku chemických procesů 
k překyselení v bachoru a tím i k vážným metabolickým problémům. Proto se siláž doporučuje 
hodnotit i na základě separace podle délky a hmotnosti částic suchou a mokrou cestou.  

Pro hodnocení suchou cestou se používá souprava sít s oky o průměru 19 mm, 8 mm, 
případně i 4,5 a/nebo 1,9 mm. Částice, které propadnou skrz síto s oky o průměru 8 mm, jsou 
nestrukturní a cílem je jejich omezení. Pro hodnocení mokrou cestou se používají kalibrované 
nádoby o objemu 5 litrů, naplněné vodou. Částice nad 19 mm a ty, které ve vodě plavou (tvoří tzv. 
bachorovou matraci) významně přispívají k udržení potřebné bachorové motoriky. Při výrobě siláží 
se vždy hledá kompromis mezi délkou řezanky, potřebnou pro zajištění kvality fermentačního 
procesu (čím kratší řezanka, tím lepší) a její využitelností ve výživě přežvýkavců (čím delší a lehčí 
částice, tím méně metabolických problémů). 
 Pokud se vzorek siláže před analýzou v laboratoři zmrazí, je třeba počítat s tím, že by 
zmrazení mohlo zvýšit obsah vlákniny o 3 až 6 %. 
 

2.7 Jak se vytváří konečný vzorek 

 
Než vznikne konečný vzorek, určený k analýze, projde určitým postupem. Nejprve se z řezanky nebo 
siláže (tzv. ze vzorkované partie, tj. z množství produktů, které tvoří určitou jednotku a u nichž se 
předpokládají stejné vlastnosti) z několika náhodně vybraných míst (3–7) odebere několik dílčích 
vzorků, které představují reprezentativní množství „produktu“, odebraného z nějakého jednotného 
„materiálu“ (např. parcely, odrůdy, siláž ze silážního žlabu), a to podle požadavku jaký materiál má 
být analyzován. Při odebírání reprezentativních vzorků jednotlivých druhů rostlinného materiálu je 
nutné postupovat co nejpřesněji podle zásad stejnosměrnosti a poměrnosti. Stejnosměrností se rozumí 
stejný systém odebírání dílčích vzorků z různých míst a z různých vrstev. Poměrností se rozumí 
závislost počtu odebraných dílčích vzorků na celkové hmotnosti. 

Smícháním dílčích vzorků, odebraných ze stejné vzorkované partie, a jejich promícháním 
vznikne souhrnný vzorek (někdy označovaný též jako hrubý, směsný, průměrný).  

Všechny další vzorky vzniknou ze souhrnného vzorku po jeho náležitém postupném 
rozdělení na čtyři oddělené hromádky, odstranění jedné poloviny (resp. dvou protilehlých čtvrtin) 
a opětným promícháním. Vznikne tak redukovaný vzorek, tedy reprezentativní část souhrnného 
vzorku, která se získá jeho redukcí. Postup se může několikrát opakovat. Může tak vzniknout 
postupně další redukovaný vzorek, který se může dále dělit. Pro dělení vzorku se doporučuje použít 
tzv. kvartovací kříž, případně podélné či rotační štěrbinové děliče. Ze směsného vzorku se stává 
stále menší a menší vzorek, až zůstane vzorek tak velký, jaký vyžaduje laboratoř – tím vznikne 
laboratorní vzorek (někdy nazývaný konečný, záleží však, zda je konečným i pro laboratoř).  

Konečný vzorek většinou vznikne až v laboratoři po homogenizaci laboratorního vzorku 
a případné jeho redukci stejným způsobem (dělením na čtvrtiny, odstraněním poloviny vzorku 
a promícháním) jako při dělení homogenizovaného souhrnného vzorku, či části redukovaného 
vzorku.  

Hmotnost souhrnného vzorku siláže by měla být minimálně 4 kg. Hmotnost konečného, 
resp. laboratorního vzorku pro zkoušku nesmí být nižší než 0,5 kg. 

V laboratoři mohou případně vytvořit tzv. zkušební vzorek, který vznikne oddělením 
reprezentativní části konečného vzorku pro odzkoušení funkčnosti zvolené metodiky analýzy. 
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2.8 Jak se vzorky uchovávají 
 

Siláž je specifická v tom, že každá přítomnost vzduchu v ní způsobuje rozkladné procesy, které 
mohou její kvalitu i velmi výrazně změnit za poměrně krátkou dobu (i za několik hodin). Důležitým 
faktorem je vnesení mikroorganizmů a proto je nutné siláž před nimi chránit. Nářadí musí být čisté, 
a pokud se siláž odebírá rukou, pak by měla být opatřena igelitovou jednorázovou rukavicí. Pro 
zabránění kontaminace mikroorganizmy vzduchem by měl být laboratorní vzorek vložen do 
igelitového sáčku. Po vložení do sáčku je dobré z něj odstranit co nejvíce vzduchu stlačením a pak 
sáček zabezpečit před vnikáním vzduchu utěsněním. Doporučuje se použít sáček se zipem. Ještě 
lepší je siláž vložit do speciálního sáčku pro vakuové odsávání vzduchu a přístrojem (např. VacSy) 
vzduch ze sáčku odsát a sáček zatavit. Po vysátí vzduchu tak vzniká „minisilo“.  

Vzorek v sáčku se má co nejrychleji dopravit do laboratoře, nejlépe v nějaké nádobě 
s ledem, případně přímo v přenosném chladícím boxu, nikoliv však v mrazicím boxu. V laboratoři, 
pokud vzorek nemohou analyzovat hned, mohou vzorek siláže v sáčku zmrazit, a tak nejlépe 
uchovat až do doby zpracování vzorku. 

Pro transport vzorků platí, že obal nesmí adsorbovat složky vzorku ani jinak se vzorkem 
reagovat, nesmí dovolit únik těkavých složek. Vzorek by měl být zabezpečen natolik, aby 
neumožnil manipulaci neoprávněným osobám. 

Důležitou podmínkou je jasná identifikace vzorku, nesmí dojít k jeho záměně. Označení by 
mělo být čitelné. Kromě čísla vzorku je nutné uvádět, zejména u skupiny vzorků, i další podrobné 
údaje, např. místo a datum odběru, kdo vzorek odebíral, o jaký druh pícniny (siláže) se jedná. 
U siláže se také uvádí jakým přípravkem a v jaké jeho dávce byla ošetřena. 

Dohledatelnost vzorku by měla být zajištěna přesným uchováváním záznamů o něm, je třeba 
také vědět, kde je vzorek (resp. vzorky stejného původu) uložen. 

3 Srovnání „novosti postupů“ 
 
Siláže jsou specifické v tom, že u nich dochází při styku se vzduchem k rychlé aerobní degradaci, 
zvláště když je teplo a vlhko. Proto správný odběr a způsob uchování vzorku siláže je mnohem 
důležitější, než u ostatních krmiv. Obecné požadavky na vzorkování krmiv sice existují, jsou však 
spíše zaměřeny na vzorkování premixů, krmiv s použitím premixů, nebo doplňkových krmiv, 
určených k výživě hospodářských zvířat. 

Informace v předložené metodice jsou jedinečné, protože jsou originální, získané dlouholetou 
praxí v oboru, ověřené v pokusech se silážováním různých druhů pícnin. Informace jsou inovativní, 
protože jsou popsány i nové metody odběru vzorků, nové pomůcky pro odběr vzorků a mohou tímto 
mít i standardizovaný charakter. Jsou užitečné, protože komplexně řeší problematiku vzorkování 
silážovaných krmiv a všechny potřebné informace jsou navíc uvedeny na jednom místě. 

Popsané způsoby vzorkování jsou potřebné, protože dávají návod jak vzorky siláží odebírat, 
uchovávat a připravit k analýzám. Popis vzorkování a vytvoření standardu vznikl na základě často 
vyslovovaných požadavků především pracovníků zemědělských laboratoří, ale i podniků 
zemědělské prvovýroby, které siláže vyrábějí a zařazují je do krmných dávek hospodářských zvířat. 
Výsledky budou přispívat k lepším a přesnějším výsledkům, které v minulosti byly často negativně 
ovlivněny právě špatným odběrem siláží nebo nedostatečnou ochranou vzorků proti snížení kvality, 
nebo dokonce proti znehodnocení.  

4 Popis uplatnění metodiky 
 
Informace je určena pro zemědělskou veřejnost, farmářům, laborantům, poradcům, výzkumníkům, 
studentům a všem dalším zainteresovaným subjektům, kterých se to týká. Velký přínos praxi, 
především pro pracovníky laboratoří a pracovníky prvovýroby, kteří mají s krmivy něco společného, 
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je evidentní. Každá analýza krmiva je jen tak dobrá, jakou kvalitu vzorku laboratoř obdrží. Pro 
uplatnění analýz krmiv ve výživě zvířat je jejich kvalita velmi důležitou podmínkou. Nekvalitní 
analýza krmiva má velmi negativní vliv na užitkovost a zdraví hospodářských zvířat a potažmo i na 
ekonomiku podniku. 

Vydavatelství Ing. Václav Helán – 2 THETA vydalo již 4 knihy, které se týkají vzorkování. 
V knize „VZORKOVÁNÍ III. Potraviny, zemědělství, předměty běžného užívání“, v pořadí třetí, je 
vzorkování siláží věnováno několik stránek. Informace na těchto stránkách ale nepostihují celou 
problematiku vzorkování siláží v celé šíři. V rámci křtu knihy proběhla i třídenní (9.-11.11.2016) 
konference na zámku ve Valticích. Konference byla určená hlavně pro pracovníky laboratoří. 
Odkazy jsou na www.2theta.cz. Obecnému použití informací z této knihy brání její vysoká cena, 
navíc z pohledu legislativy nastaly změny. 

V Nařízení Komise (ES) č. 152/2009, kterým se stanoví metody odběru vzorků 
a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv, které je v současné době jediným platným 
předpisem pro vzorkování krmiv, je popis vzorkování siláží uveden jen velmi obecně. Předložená 
metodika naopak řeší vzorkování krmiv komplexně a podrobně. 

Metodika bude nabídnuta zemědělským svazům, aby ji poskytovaly na seminářích. 
Uplatníme ji i my na seminářích, které budeme pořádat, nebo na kterých bude někdo z autorského 
kolektivu přednášet. Metodika bude také nabídnuta pracovníkům univerzit a středních škol, aby ji 
využili pro výuku. Předložená metodika bude tedy zásadním dokumentem, podle kterého se mohou 
pracovníci zemědělské praxe, výzkumu a školství řídit, a na který se mohou odkazovat. 

Smlouva o uplatnění metodiky byla sepsána s jednatelem firmy AgroKonzulta - poradenství, 
s.r.o., Janem Šedou. Pracovníci firmy AgroKonzulta - poradenství, s.r.o. informace z metodiky 
využijí ve své poradenské činnosti pro vybrané zemědělské podniky v celé republice, ale především 
na Žamberecku. Každoročně využívají služeb agrolaboratoře EKO-LAB Žamberk spol. s r.o., jejíž 
pracovníci na podzim a na začátku zimy zajišťují pro farmáře akreditovaný odběr siláží vrtnou 
soupravou. Výsledky analýz pak zasílají do databáze, kterou spravuje AgroKonzulta Žamberk spol. 
s r. o. už od roku 1997. Do databáze přispívá i několik dalších agrolaboratoří. 

5 Ekonomické aspekty 
 
Základem správné analýzy krmiva je dobře odebraný vzorek. Siláže jsou specifické v tom, že u nich 
dochází při styku se vzduchem rychle k aerobní degradaci, zvláště když je teplo a vlhko. Proto správný 
odběr a uchování vzorků siláží je ještě důležitější, než u ostatních krmiv. Odběr reprezentativního 
vzorku na farmě je zásadní, má-li laboratorní analýza odrážet to, co je ve skutečnosti krmeno. Vždy je 
lepší předem znát složení siláže a pak správně optimalizovat krmnou dávku, než pak následně řešit 
problémy. Je nutné si uvědomit, že dietetické problémy mohou u dojnic být dokonce příčinou jejich 
úhynu. V každém případě se projeví na snížení užitkovosti a zhoršení zdravotního stavu. Proto vyčíslit 
ztráty je velmi obtížné, poněkud jednodušší je vyčíslit eventuální přínosy. 

Při zavedení postupů uvedených v metodice lze odhadnout, že se přesnost chemických 
analýz zlepší o 1 %, a i to jedno procento může při optimalizaci krmné dávky (TMR) pro dojnice 
hypoteticky znamenat zlepšení užitkovosti o jedno procento. Vezmeme-li v úvahu vstupní údaje, 
tedy že podle komoditní karty MZe byla v červnu 2019 cena zemědělských výrobců (CZV) 
kravského mléka prodávaného mlékárenským firmám v průměru 8,68 Kč za litr, že na konci 
prvního pololetí 2019 bylo v ČR evidováno 590 518 krav, a že průměrná denní dojivost byla 
v prvním pololetí 23,43 litrů na kus, tak v případě využití této metodiky u 10 % dojnic chovaných 
v současné době v České republice se jedná o přínos do sektoru produkce mléka ve výši cca 
438 350 mil. Kč (8,68 x 365 x 100 x 23,43 x 590 518/10). 

Lze však předpokládat, že výše uvedený dopad nebude tak markantní, protože značná část 
chovatelů, či pracovníků laboratoří, kteří vzorky siláží odebírají, pravidla způsobu odběru 
a uchování vzorků, uvedené v této metodice, dodržují. Metodika však bude podkladem pro jednotný 
a správný způsob odebírání a uchování vzorků siláží do budoucna.  
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