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METAN A PŘEŽVÝKAVCI 

Ing. Václav Kudrna, CSc., Ing. Miroslav Joch, Ph.D., Ing. Alena Výborná, Ing Yvona Tyrolová, Petr Lang 

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. 

Přežvýkavci mají na rozdíl od většiny ostatních hospodářských zvířat zcela odlišné nutriční požadavky. Je to 
dáno tím, že v bachoru přežvýkavců se při jejich správném krmení vytváří komplexní anaerobní ekosystém, 
který umožňuje využití strukturálních sacharidů rostlin a v nich zastoupené celulózy. Vzájemné soužití 
přežvýkavce s mikroorganizmy, v našem případě hlavně u skotu dojených i masných plemen, umožňuje 
přeměnit pro lidskou výživu víceméně nezajímavou objemnou píci na nutričně hodnotné produkty v podobě 
mléka a masa. Výrazně k tomu přispívají bachorové mikroorganizmy v předžaludcích, které právě produkují 
enzymy, štěpící lignocelulózové materiály, a navíc dokáží tvorbou svých těl produkovat esenciální 
aminokyseliny využitelné přežvýkavcem. Důležitá je i tvorba značného množství vitaminů B, K a H, dostačující 
pro nižší užitkovost. Pochopitelně vysoce prošlechtěné organizmy vysokoužitkových dojnic i přes intenzivní 
činnost bachorových mikroorganizmů musíme nutričně zabezpečit doplněním kvalitních bílkovin, energie 
i minerálních látek a vitaminů. I pro tato zvířata platí, že pro zachování optimální činnosti bachorových 
mikroorganizmů je nutné maximálně stabilizovat bachorové prostředí pro úspěšný průběh bachorové 
fermentace. Jedná se o stálou teplotu (39–40 °C), optimální kyselost bachorového prostředí (pH 6,2–6,8), 
příznivý oxidoredukční potenciál a osmotický tlak s povrchovým napětím bachorové tekutiny. 

Při fermentaci krmiva v předžaludcích přežvýkavců vzniká i bachorový plyn. Ten je tvořen jednak plynem, 
který se do bachoru dostal s příjmem potravy, a jednak plyny, vznikajícími při vlastní fermentaci tráveniny. 
Podle Bartoše (1987) hlavní složku tvoří oxid uhličitý (40–80 %), dále metan (20–40 %), dusík (3–15 %) a vodík 
(1–5 %). Většina plynu je odstraňována říháním a menší množství jsou absorbována z trávicího ústrojí do krve 
a následně jsou vyloučena prostřednictvím plic vydýchaným vzduchem. 

Bachorové organizmy fermentující sacharidy produkují plynný vodík. Jeho odstraňování z bachorového 
prostředí zajišťují – jeho přeměnou na metan – metanogenní bakterie, čímž je umožněn další mikrobiální 
růst. Odčerpávání vodíku pro redukci CO2 na metan metanogenními bakteriemi má mimořádný význam pro 
symbiózu metanogenních a celulolytických bakterií. Bakterie, produkující metan patří, mezi tzv. archea, které 
existují odedávna a při vytváření bachorového ekosystému se celulolytické bakterie musely přizpůsobit jejich 
existenci (Bartoš, 1987). 

Metan uvolněný do prostředí je jednou z příčin skleníkového efektu, který se na planetě Zemi vyskytuje od 
začátku její existence a který je zásadním předpokladem existence života na ní udržováním přijatelné teploty. 
Nátr (2003) uvádí, že bez přítomnosti skleníkových plynů v atmosféře by se pohybovala průměrná teplota 
při povrchu Země na asi -18°C. Kromě metanu se na skleníkovém efektu zadržováním infračerveného záření 
vyzařovaného z povrchu Země podílejí i voda, oxid uhličitý, oxid dusný a ozón. Vzhledem k tomu, že 
v důsledku lidské činnosti dochází ke zvyšování obsahu skleníkových plynů v atmosféře, jsou v posledních 
letech vyvíjeny snahy o snížení produkce těchto plynů do ovzduší, aby se tak zabránilo stálému zvyšování 
atmosférické teploty. Nejvyšší absorpční kapacitu pro infračervené záření má voda, následuje oxid uhličitý 
a třetí v pořadí je metan, jehož produkce se neustále zvyšuje (Opletal & Šimerda, 2010). Rozhodujícím 
zdrojem metanu (asi 80 %) jsou biologické pochody probíhající za anaerobních podmínek. Za antropogenní 
zdroje metanu uvádějí Opletal a Šimerda (2013): 

1. Chov domácích zvířat, především skotu (65–100 mil. tun/rok) 
2. Emise z těžby a zpracování fosilních paliv (40–100 mil. tun/rok) 
3. Zpracování biomasy (20–100 mil. tun/rok) 
4. Skládky odpadu (20–70 mil. tun/rok) 
5. Pěstování rýže (170 mil. tun/rok) 
6. Čistírny odpadních vod s anaerobní stabilizací kalu (vyhřívání, vznik bioplynu) 
7. Výroba chemikálií (acetylen, vodík, kyanidy, matanol) 
8. Koksárenství 

Antropogenní emise tvoří 60 % emisí metanu do atmosféry. Vzhledem k tomu, že výhledově až na výjimky 
(Holandsko) nelze snižovat stavy hospodářských zvířat, neboť celosvětově stoupá – se zvyšujícím se počtem 
obyvatelstva a jeho životní úrovní – poptávka po živočišných produktech, spojená s produkcí skleníkových 
plynů. O významu mléka a masa přežvýkavců není třeba diskutovat. Výživná hodnota těchto produktů, daná 
obsahem plnohodnotných bílkovin, v nichž jsou zastoupeny nepostradatelné aminokyseliny, obsahem tuků 
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a koncentrací minerálních látek a vitaminů, z nich dělá komplexní potraviny oproti dnes prosazovaným 
rostlinným náhražkám, jejichž nutriční hodnosta neodpovídá výživové hodnotě těchto živočišných produktů. 
Navíc se v těchto případech většinou jedná o průmyslově zpracované potraviny, neobsahující některé 
důležité živiny, které musejí být vyrobeny a následně do nich zapracovány. 

Za významné zdroje metanu je považována živočišná výroba, a to především chovy skotu, ovcí, koz a dalších 
přežvýkavců, dále chovy prasat a drůbeže. Své v této roli sehrává i manipulace s chlévskou mrvou, kejdou a 
produkce metanu z výkalů skotu a dalších druhů na pastvě. Jednou z potenciálních možností je omezit 
metanogenezi u přežvýkavců, což je záležitost, vzhledem k celé řadě faktorů, které ji ovlivňují, velmi složitá.  
Z hlediska výživářského jsou možnou cestou například: 

- Racionální složení a změny krmných dávek a odpovídající technika krmení především skotu 
- Snížení výskytu metabolických poruch u přežvýkavců 
- Vhodné přídavky aditiv, snižující produkci metanu například ovlivněním činnosti mikroorganizmů 

v trávicím traktu 

Tvorba metanu jako vedlejšího produktu mikrobiální fermentace v bachoru představuje u skotu ztrátu 
energie 2 až 15 % (Iqbal et al. 2008) obsažené v dietě. Archea produkcí metanu brání akumulaci vodíku 
v bachoru uvolněném při tvorbě těkavých mastných kyselin, zejména kyselin octové a máselné. To znamená, 
že z hlediska produkce metanu je důležitý poměr objemné píce a koncentrátů. Tvorba metanu narůstá se 
stoupajícím podílem objemné píce, resp. se zvyšujícím podílem strukturálních polysacharidů (celulózy 
a hemicelulózy). Na rozdíl od těchto pomalu fermentovatelných vlákninových frakcí, které zvyšují poměr 
acetát:propionát a produkci metanu jsou jadrná krmiva faktorem snižujícím jeho tvorbu. Podobně v krmných 
dávkách skotu působí přídavek tuků a olejů, který rovněž zvyšuje koncentraci kyseliny propionové v bachoru 
a většinou snižuje produkci metanu. Obecně krmiva podporující tvorbu kyseliny propionové a současně 
snižující koncentraci kyseliny octové v bachoru  omezují produkci metanu. Jde tedy o krmiva s vyšším 
zastoupením snadno rozpustných sacharidů. Jejich fermentace v bachoru zvyšuje produkci kyseliny 
propionové a snižuje bachorové pH, které zpomalují růst bachorových metanogenů (Van Kessel, Rusvell, 
1996). Současně se snižuje počet nálevníků v bachoru, což snižuje přesun vodíkových iontů od nálevníků k 
metanogenům (Van Kessel, Rusvell, 1996). Beauchemin a McGinn (2005) uvádějí, že při krmení diety 
obsahující především jadrné krmivo se asi 4 % hrubé energie přijaté krmivem přemění na metan, zatímco 
u diety založené hlavně na objemných krmivech je to 6,5 % a více. Tvorbu metanu v bachoru ovlivňuje 
i samotný příjem krmiva. S rostoucím příjmem krmiva se lineárně zvyšuje i produkce metanu (Kirchgessner 
et al., 1995). Využít této skutečnosti je problematické, neboť současným trendem je naopak zajistit zejména 
u vysokoužitkových dojnic maximální příjem diety, resp. sušiny. 

Možností jak snížit tvorbu metanu je např. náhrada nekvalitních objemných krmiv kvalitními zdroji bílkovin 
(luštěniny), snadno zkvasitelných sacharidů a tuků. Použití kukuřičné siláže, zejména inokulované vhodnými 
mikroorganismy, znamená nižší emise metanu než zkrmování travní siláže konzervované kyselinami. Ke 
snížení metanogeneze vede i přítomnost mastných kyselin z lněných semen a citrusový pektin. 

Významnou roli z hlediska produkce metanu má i zdravotní stav skotu. Snížení výskytu metabolických poruch 
jako jsou acidóza a ketóza znamená redukci tvorby plynů jak v bachoru tak i následně ve výkalech. Omezení 
methanogeneze řeší chovatelé přežvýkavců dlouhodobě, z počátku hlavně pro ztrátu energie krmné dávky 
a v posledních letech z titulu skleníkového efektu. Z tohoto hlediska byla výzkumně věnována značná 
pozornost antimikrobiálním látkám z rostlin a to zejména po zákazu používání antibiotik ke stimulaci růstu. 
Stále jsou výzkumně ověřovány sekundární metabolity rostlin (saponiny, třísloviny, silice, flavonoidy…). Při 
jejich použití nesmí být narušena bachorová fermentace a nesmí být tak snížena využitelnost živin z krmné 
dávky. Jejich vyšší dávky by mohly působit toxicky, možná i negativně ovlivnit kvalitu živočišných produktů. 
Perspektivní působení na snížení produkce metanu lze očekávat i od šlechtění zvířat. Šlechtění zvířat na 
nejlepší konverzi krmiva vede k relativnímu snížení tvorby metanu (Waghorn a Hegarty, 2011). Tvorba metanu 
na jednotku produkce se s rostoucí užitkovostí snižuje. Byl ověřen účinek ionoforových antibiotik. Doplnění 
diety monensinem, který už nelze použít, snižuje ztráty energie a dusíkatých látek (Van Nevel a Demeyer, 
1988). Většina možností jak snížit produkci metanu přežvýkavců je i v současné době předmětem rozsáhlých 
výzkumů. Jako prakticky použitelný v dávce 200 mg/kg krmiva se jeví přídavek 3-Nitrooxypropanol. 

 

Příspěvek vznikl s podporou projektu MZE – RO  0718. 



30 
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PROBLEMATIKA KONZERVACE OBJEMNÝCH KRMIV A ZVYŠOVÁNÍ JEJICH 

KVALITY 

Ing. Václav Jambor, CSc.,  Blažena Vosynková, Hana Synková, Věra Stoudková 

NutriVet s.r.o., Pohořelice    

 

Výživa zvířat resp. přežvýkavců představuje požadavek (bachor, jako malý temperovaný fermentor 
o velikosti cca 150 až 200 l), kdy krmivo musí být chutné, aby zvíře bylo schopno předloženou siláž přijmout 
v maximálně míře podle aktuálního obsahu bachoru. Siláž nesmí obsahovat jedovaté sekundární metabolity, 
které negativně ovlivňují příjem sušiny u zvířat a zatěžují organismus detoxikací těchto jedovatých látek. 
Vlastní objem bachoru je také závislý na tělesném rámci daného plemene. Účelem konzervace pícnin je 
sklizeň dané pícniny v optimální fenofázi jak z hlediska kvantitavních ukazatelů (výnos sušiny pícniny z ha), 
tak také kvalitativních ukazatelů (podíl škrobu, stravitelnost vlákniny resp. NDF) a následně inhibovat 
všechny rozkladné procesy biomasy během fermentačního procesu siláží. Účelem je vytvoření k. mléčné ze 
zkvasitelných cukrů (uhlohydrátů), vytvořením optimálního pH siláže pod 4, tím dochází k inhibici 
rozkladných mikroorganizmů a hydrolytických enzymů a následné stabilizaci biomasy během skladování 
v silážních žlabech.  

Výhodné pro proces výživy zvířat i pro výrobu bioplynu je ta skutečnost, že sklízená biomasa je skladována 
v silážním prostoru, kdy dochází k stabilizaci biomasy během skladování a následnému postupnému 
zkrmování zvířatům. V poslední době byla vyvinuta technologie sklizně, která vytvoří délku řezanky 
v rozmezí 20 až 30 mm a díky rýhovaným válcům dochází k podélnému rozvláknění biomasy (spreading – 
rozetření), což zabezpečí dostatečnou stlačitelnost řezanky (vytěsnění vzduchu ze siláže) a tím také dochází 
k dostatečné produkci fermentačních kyselin, určených ke konzervaci siláže. Jakmile je na sklízecích 
řezačkách vyrobena řezanka, současně dochází na sklízecích strojích k aplikaci konzervačních přípravků, 
které jsou přímo nastřikovány na řezanku. Současně dochází k rovnoměrnému zapravení konzervačních 
přípravků do řezanky. V poslední době jsou na trhu nabízeny přídavná zařízení tzv. NIRs technologie, která 
během sklizně sledují kvalitu výsledné řezanky a na základě těchto výsledků je možné hodnotit jednotlivá 
pole, dále je možné vybírat nejlepší hybridy kukuřice, ale také regulovat dávku konzervačních přípravků 
v závislosti na zjištěné sušině řezanky. Při regulovaném dávkování dochází k úspoře až 20 % konzervačních 
přípravků. Výsledná řezanka biomasy je navážena do silážního prostoru, kde je uskladněna a dusána. 
Následně je udusaná biomasa zakrývána plastovými plachtami pro vytvoření anaerobních podmínek 
skladování. Od letošního roku nabízíme systém Agritec silage Safe, kdy pomocí plastových tkaných pásů je 
siláž stažená. Díky stažení silážní hmoty nedochází k vnikání vzduchu do siláže a nedochází k rozkladu siláže.   
U systému Farmtec silage safe  (viz video na you tube) dochází k hermetickému zakrytí plachtou bez použití 
pneumatik. V porovnání s klasickým způsobem zakrývání siláže dochází ke snížení fermentačních ztrát o 10 
% sušiny.  Tento systém lze použít po dobu min. 10 let.   

Pícnina sklízená v optimální fenofázi má určité vlastnosti, které jsou vhodné, nebo nevhodné k úspěšnému 
fermentačnímu procesu. Např. kukuřičná siláž je pícnina lehce silážovatelná s nízkým obsahem N-látek 
a vysokým obsahem cukrů (uhlohydrátů), které mikrobiální činností jsou přeměňovány na fermentační 
kyseliny. Jakmile však sušina stoupne nad 37 % dostává se rostlina do fenofáze, kdy obsah cukrů klesne na 
minimum a potom je kukuřice středně těžce silážovatelná. U takové siláže vzniká nebezpečí, že je nestabilní, 
hlavně během letního období kdy teplota je vyšší jak 20o C.  Aby byl fermentační proces úspěšný, je nutné 
v prvé řadě vytvořit anaerobní prostředí bez vzduchu. Vytvořit optimální prostředí pro produkci kyseliny 
mléčné. Naskladněná biomasa však obsahuje epifitní mikroflóru. Obvykle počty mléčných bakterií jsou 
nejnižší ze všech mikroorganismů. Z tohoto důvodu se používají k inokulaci biologické konzervační přípravky 
na bázi mléčných bakterií. Podle klimatických podmínek před a během sklizně a způsobu sklizně (zahlinění 
po dešti, během obracení) silážovaná hmota obsahuje nežádoucí mikroorganismy, jako plísně, kvasinky, 
klostridie, enterobakterie atd. Tyto nežádoucí bakterie tvoří konkurenci pro mléčné bakterie (ve většině 
případů mléčné bakterie tvoří minoritní podíl z celého profilu epifitní mikroflóry), které vytváří z cukrů 
kyselinu mléčnou. V prvé řadě při špatném nastavení řezacího ústrojí na sklízecí řezačce nelze dostatečně 
siláže udusat a v siláži zůstává kyslík, který podporuje nežádoucí rozkladné mikroorganismy a inhibuje tvorbu 
kyseliny mléčné. Mléčné bakterie vytváří kyselinu mléčné pouze za anerobního prostředí bez přístupu 
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vzduchu. Nežádoucí mikroorganismy tvoří nejen jedovaté sekundární metabolity, ale zároveň rozkládají 
organickou hmotu na již zmiňovaný CO2, teplo a H2O. Dochází ke zvýšení teploty v siláži a k enormnímu 
zvýšení fermentačních ztrát sušiny, které mohou dosáhnout 20 až 40 % ztrát sušiny a více podle podmínek 
fermentačního procesu. To znamená, že ve žlabu zůstane pouze 60 až 80 % a méně sušiny z naskladněné 
hmoty a jedna pětina naskladněné hmoty se přemění na již zmíněné teplo (přechází do ovzduší), oxid uhličitý 
(také přechází do ovzduší a tvoří skleníkové plyny) a vodu, která snižuje obsah sušiny siláže, hlavně pokud 
nejsou dodržovány správné technologické zásady při sklizni. Pokud je do siláže přimíchána hlína, ať už se 
jedná o hlínu na rostlinách po deštích, nebo mechanizačními prostředky během sklizně, snižuje se úspěšnost 
požadovaného fermentačního procesu siláží.  

Schéma fermentačního procesu u konzervovaných krmiv 

 

 

Vysvětlivky:  
Carbohydrates – uhlohydráty krmiva (cukry, škrob, vláknina), Aerobic = with oxygen present - aerobní prostředí za přítomnosti kyslíku, Anerobic = 
without oxygen present – anaerobní prostředí bez přítomnosti kyslíku, Mould – plísně, Yeast – kvasinky, Enterobacteria – enterobakterie,  Clostridia 
– klostridie, Sacharolytic Clostridia – sacharolytické klostridia, CO2 – oxid uhličity, NH3 – čpavek, NO – oxid dusnatý, N2O – oxid dusný, NO3 – dusičnany, 
Mycotoxines – mykotoxiny, Toxines – jedovaté látky, Lactic acid bacteria – mléčné bakterie, Lacitic acid – kyselina mléčná, Propionic acid – kyselina 
propionová, Acetic acid bacteria – octové bakterie, Acetic acid – kyselina octová, Butyric acid – kyselina máselná, Ethanol – etanol, 2,3 Butandiol – 2,3 
butandiol, Proteines – N-látky, Amino acids – aminokyseliny 

Možnosti ovlivnění fermentačního procesu 

Dostáváme se do situace, jakým způsobem je možné ovlivnit fermentační proces. Pokud vytvoříme anerobní 
prostředí, minimalizujeme nežádoucí mikroorganismy a díky dostatečnému obsahu cukrů v kukuřičné siláži 
je možné vytvořit úspěšný fermentační proces. V poslední době se velmi osvědčily konzervační přípravky na 
bázi mléčných bakterií – hlavně je to kmen Lactobacilus Plantarum. Tento kmen je také na rostlinách, avšak 
podle povětrnostních a dalších již zmíněných podmínek bylo zjištěno, že počty těchto žádoucích 
mikroorganismů jsou většinou nízké. Dochází k tomu, že jejich rozvoj, resp. rozmnožování je pomalé a tudíž 
mají šanci využívat dostupné cukry i nežádoucí mikroorganismy, které z cukrů nevyrábí k. mléčnou, ale 
nežádoucí již zmíněné rozkladné látky (CO2, teplo a H2O). V případě, kdy jsou k silážované hmotě dodány 
bakterie mléčného kvašení ve formě živých kulturních kmenů mléčných bakterií, tak dochází k urychlení 
tvorby kyseliny mléčné a snížení potřeby uhlohydrátů, které zůstávají v siláži jako reziduální cukry. Tyto cukry 
mají velký význam pro výživu zvířat. U siláží, které byly ošetřeny mléčnými bakteriemi se sňižuje podíl 
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k. octové, která je sice důležitá pro stabilitu siláže, avšak její tvorba v siláži znamená i zvýšení ztrát organické 
hmoty, ještě v době, kdy je biomasa skladována ve žlabu. Používáním heterofermentativních mléčných 
bakterií Lactobacillus Buchneri , jak již z názvu vyplývá heterofermentativní bakterie se tvoří k. octová a oxid 
uhličitý. Následující údaje dokumentují vliv biologických konzervačních přípravků na bázi 
homofermentativních bakterií (Lactobacillus plantarum) a heterofermentativních bakteriíí (Lactobacillus 
Buchneri) na potenciál  kyseliny octové na tvorbu emisí při výrobě siláží, kterou publikoval Danner at al. 2003 
a  D.Davies 2010. Kromě těchto ztrát vznikají ztráty i tím, že L. Buchneri tvoří alkoholy, zejména etanol, 
1,2propandiol a 2,3 butandiol. Avšak tyto rozbory se běžně v laboratořích neprovádí díky její ceně. Také se 
běžně neanalyzují siláže na obsah mykotoxinů (sekundární metabolity plísní) a jedovaté biogenní aminy, 
které produkují klostridie a  jsou součástí tvorby k. máselné.  

Potenciál k. octové na tvorbu emisí při výrobě siláží CO2 (D.Davies 2010) 

 L. plantarum inoculant – 10 g/kg suš. k. octové  

 Neošetřená siláž           – 27 g/kg suš.  k.octové 

 250 tun vyprodukuje navíc  3.1 tuny CO2 

  L. buchneri inoculant v lab. studiích prokázaly často vyšší tvorbu CO2 než u neošetřené siláže   Danner 
et al. 2003 uvádí  55.3 g/kg k. octové!!!! 

Z uvedených hodnot je patrné, že nejvyšší produkce oxidu uhličitého byla zjištěna u varianty ošetřené 
heterofermentativními bakteriemi L. Buchneri. U neošetřené kontrolní varianty byl potenciál tvorby emisí 
dokonce poloviční oproti siláži ošetřené L. Buchneri. Při použití těchto bakterií dochází ke zvýšeným ztrátám 
organické hmoty. Současně tyto bakterie produkují alkoholy, které taktéž vytváří zdroj fermentačních ztrát. 
Bohužel analýza alkoholů v silážích není běžnou praxí a tak uživatel se nedozví zda v silážích je alkohol jako 
indikátor zvýšených fermentačních ztrát. U zvířat díky zvýšené produkci alkoholu v silážích při aplikaci 
heterofermentativních bakterií, tak díky zvýšené populaci kvasinek způsobuje snížení příjmu sušiny 
kukuřičných siláží.  

Kromě biologických konzervačních přípravků na bází mléčných bakterií, je možné použít také  chemické 
konzervační přípravky na bázi organických kyselin a jejich solí (k. mravenčí, k. priopionová, k. octová, 
k. benzoová, k. sorbová, dusitan sodný) s různým zastoupením. Složení konzervačního přípravku je 
komerčně sestaveno tak, aby cena a účinek odpovídal danému účelu. K. octová se běžně do směsí 
konzervačních přípravků pro zvířata nepoužívá, protože zvýšený obsah k. octové v siláži (nad 1,0 %) může 
snížit příjem sušiny u dojnic a následně i produkci mléka. V oblasti konzervace pro výrobu bioplynu je kyselina 
octová naopak žádoucí (i když pokud vzniká při fermentačním procesu způsobuje fermentační ztráty sušiny), 
protože tvoří prekurzor pro metanogenezi. V pokusech bylo zjištěno, že pokud použijeme k. octovou 
exogenní, tedy ve formě konzervačního přípravku, tak tato kyselina octová inhibuje mikrobiální činnost, ale 
i tvorbu k. octové během fermentačního procesu. To dokazuje tu skutečnost, že se snižuje podíl 
fermentačních ztrát v siláži. Tento způsob konzervace je významný v tom, že aplikací k. octové na řezanku 
dochází k inhibici nežádoucí mikroflóry a tedy obsah této kyseliny se nezvyšuje. Jedná se o kyselinu, která 
byla do siláže přidána před fermentaci. Nejedná se o kyselinu, která by v siláži vznikla. Inhibicí nežádoucí 
mikroflóry dochází k tomu, že celkový obsah kyselin v siláži je podobný jako při přirozené fermentaci siláží 
bez konzervačních přípravků a ještě dochází ke snížení fermentačních ztrát sušiny, což je významné pro 
ekonomiku výroby siláže k produkci metanu. Náklady na výrobu 1 t siláže se výrazně snižují.  

Ve schématu fermentačního procesu je vidět, že hlavním zdrojem energie pro tvorbu fermentačních kyselin 
jsou uhlohydráty ve formě cukrů. Dále ze schématu je patrné, že pokud vytvoříme anaerobní prostředí v siláži 
díky odpovídající délce řezanky a rychlému utlačení siláže, nemusí vždy dojít k uspěšné fermentaci a následné 
konzervaci živin. Je to způsobeno tím, že nežádoucí mikroorganismy (plísně, kvasinky a klostridie) jsou také 
anaerobní, stejně jako mléčné bakterie. V případě, že epifitní mikroflóra obsahuje zvýšené množství kvasinek 
(vlhké počasí), klostridií (zahlinění při obracení) a plísně (výskyt houbových chorob na porostech), tak 
nepomůže přídavek mléčných bakterií, protože ty tvoří jen konkurenci ostatním nežádoucím 
mikroorganismům v boji o cukry. V takovém případě, kdy obsah popelovin je zvýšen díky nesprávně 
nastavené technologii dochází k snížení produkce k. mléčné a taková siláž není dostatečně zakonzervována 
a brzy se kazí. Z tohoto důvodu se v poslední době používají chemické přípravky, které mají za úkol likvidaci 
nežádoucí mikroflory a tím i likvidaci konkurence o cukry pro mléčné bakterie. Výsledky s používáním 
kombinace chemických přípravků na bázi solí kyselin a mléčných bakterií se vyznačují tím, že se výrazně sníží 
fermentační ztráty, což znamená, že v silážní jámě zůstane více sušiny siláže. Díky snížené fermentaci siláže 
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potom mají nižší obsah fermentačních kyselin, avšak tyto siláže jsou stabilnější (jsou odolnější sekundární 
fermentaci), protože soli kyselin potlačí nežádoucí mikroflóru, tedy konkurenci mléčným bakteriím. To má 
velký význam v tom, že siláže obsahují vyšší procento reziduálních cukrů a zvířata přijímají mnohem menší 
obsah fermentačních kyselin. Výsledná siláž potom mnohem vyšší obsah stravitelné organické hmoty. Velký 
význam má nízký obsah sekundárních jedovatých metabolitů, které zvířata nemusí detoxikovat. Ušetřená 
energie je použita na výrobu masa nebo mléka. Z hlediska výsledné ekonomiky výroby siláží a zavadlých siláží 
je nejdůležitejším faktorem snížení fermentačních ztrát. V provozních podmínkách je velmi obtížné tyto 
fermentační ztráty kvantifikovat a proto doporučujeme při vyhodnocení počítat s průměrnými ztrátami 
v rozmezí 5 až 15 %. Snížení fermentačních ztrát se sníží náklady na výrobu 1 t siláže, ale kromě toho ušetříme 
výsevní plochu pro pícniny. Na ušetřených hektarech následně můžeme vyprodukovat tržní plodinu.  

 

Obsah škrobu v kukuřičné siláži 

Při výrobě kukuřičné siláže se vždy hledá kompromis mezi délkou řezanky a podélným narušením, resp. 
rozvlákněním řezanky kukuřice. Rozvláknění, resp. spreading (rozetření hmoty rýhovanými válci řezačky) je 
potřebné pro zajištění optimální produkce fermentačních kyselin v procesu vzniku siláže a dosažení potřebné 
struktury siláže pro zabezpečení dostatečného přežvykování u zvířat. Dalším velmi důležitým požadavkem 
je takové narušení zrna, abychom ho nenalezli nevyužité ve výkalech. Metody stanovení škrobu v řezance, 
v siláži a ve výkalech dávají ucelený obraz o využití škrobu u dojnic. 

 

V poslední době byla vyvinuta na universitě ve Wisconsinu nová metoda pro stanovení stupně narušení zrna 
v kukuřičné siláži tzv. Corn Silage Procesing Score (CSPS). Tato metoda se provádí v laboratorních 
podmínkách. Pro rychlé hodnocení přímo na poli ji nelze použít, protože je třeba stanovit obsah škrobu ve 
zbytku siláže po prosetí na sítě o velikosti ok 4,75 mm. Při pozdní sklizni kukuřice, když chovatel chce zvýšit 
podíl zrna v siláži a tak zvýší strniště, zvýší zároveň i podíl sklovité části zrna v siláži. Pak nestačí zrno jen 
narušit s použitím corn-trackeru (jak se dříve doporučovalo), ale musí se zpracovat tak, aby prošlo sítem 4,75 
mm minimálně 70 % zrn z celé kukuřičné siláže. V naší laboratoři jsme metodu CSPS zavedli. Zjistili jsme, že 
získané hodnoty se pohybují v rozmezí 35 až 70 % s průměrnou hodnotou 48 %, tedy těsně pod spodní hranicí 
doporučeného rozmezí 50 až 70 % (viz tabulka 1).  

Musíme tak konstatovat, že v této oblasti máme co dohánět. Pro srovnání: Dr. Szylvia Orozs ve své studii 
uvádí, že v Maďarsku v roce 2013 a 2014 byl v obou letech podíl zrna vzorků CSPS v rozmezí 50 až 70 % celkem 
u 65 % vzorků, kdežto u podílu vzorků pod 50 % CSPS se hodnoty snížily z 28 % v roce 2013 na 23 % CSPS v roce 
2014, a pro podíl nad 70 % CSPS se hodnoty zvýšily ze 7 % v roce 2013 na 12 % v roce 2014. Z těchto výsledků 
vyplývá, že stupeň narušení zrna metodou CSPS se v Maďarsku v roce 2014 oproti roku 2013 podstatně 
zlepšil.  

Lze se domnívat, že zlepšené narušení zrna metodou CSPS bylo způsobeno tím, že když zákazníci zjistili 
snížený podíl narušeného zrna v kukuřičné siláži, udělali opatření, které se projevilo již následující rok 
celkovým zlepšením stupně narušení zrna. V následující tabulce 1 uvádíme publikované doporučené limity 
u metody CSPS, které vznikly na základě studie v laboratoři CVAS v USA.  

  

Tabulka 1: Doporučené limity podílu narušeného zrna metodou CSPS 

 

Sítem s oky 4,75 mm projde Hodnocení narušení zrn 

více než 70 % optimální 

50 až 70 % Normální 

méně než 50 % Nízký 
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Graf 1: Četnost hodnot narušení zrna (CSPS) u vzorků kukuřice v letech 2017–2018 (zdroj: CVAS) 

 

Vysvětlivky: % of Samples, % vzorků; N=6497, počet; Ave., průměr %; St.Dev., směrodatná odchylka; CSPS, skóre 
narušení zrna; Processed, narušené  

Obsah škrobu v řezance 

Pro rychlé hodnocení a možnost provádět hodnocení bezprostředně na místě, resp. v zemědělském 
provozu, jsme navrhli rychlou metodu mokré separace řezanky kukuřice. K této metodě potřebujeme 
plastovou nádobu o objemu 5 litrů (viz obrázek 1). Do této nádoby nasypeme bez utláčení až po okraj řezanku 
o objemu 1 litr. Siláž, která je v nádobě, promícháme s vodou tak, aby zrna, která jsou těžší než zbytek 
rostliny, klesla na dno nádoby. 

Zbytek rostliny rukou z lahve odebereme (viz obr. 1) a obsah opět promícháme tak, aby co nejvíce zrn zůstalo na 
dně nádoby. Tím, že jsme zbytek rostliny odstranili, uvidíme na dně nádoby žluté zrno kukuřice. Po vysypání zrn 
na papír můžeme vizuálně posoudit, zda je veškeré zrno nadrcené, nebo zůstalo některé celé. V případě, že 
uvidíme nenarušené celé zrno v nativním vzorku, měli bychom ihned lépe seřídit rýhované válce v řezačce.  

Protože u kukuřičné siláže již toto opatření nemůžeme bezprostředně udělat, tak musíme počítat s tím, že celá 
zrna projdou zažívacím traktem dojnic, obzvláště těch vysokoprodukčních, u kterých se retenční čas zdržení 
krmiva v zažívacím traktu zkracuje. V případě větších kousků zrna v siláži (ze sklovité části zrn) a vysokého 
zastoupení kukuřičné siláže v TMR bychom měli věnovat pozornost obsahu škrobu v zrnu pomocí chemické 
analýzy. Stupeň narušení zrn a množství narušeného zrna v krmivu určuje využitelnost škrobu ze zrna.  

Obrázek 1:  Oddělení vrchní vrstvy siláže (rostlinná část siláže) od zrna, 
které je na dně nádoby 
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Obrázek 2: Zrno po oddělení zbytku rostliny ze vzorku kukuřičné siláže ze sklizně řezačkou nastavenou na 
délku řezanky 10 mm 

 

Obrázek 3: Zrno po oddělení zbytku rostliny ze vzorku kukuřičné siláže ze sklizně řezačkou nastavenou na 
délku řezanky 25 mm 

 

Hypotéza, že u kratší řezanky bude zrno narušeno více, neplatí. Pokud jsou u delší řezanky válce nastaveny 
na vzdálenost od sebe 1 mm, je zrno narušeno, resp. rozetřeno dostatečně. Doporučujeme každý výsledek 
popsat a zdokumentovat vyfocením. Fotografie je pak možné porovnávat mezi sebou. V dnešní době, kdy 
každý vedoucí pracovník se neobejde bez mobilního telefonu, který má i možnost pořízení fotografie, by 
nemělo být problém tento postup vyžadovat.  

Obsah škrobu ve výkalech 

Jako druhý stupeň hodnocení narušení zrna v siláži lze považovat vymývání zrn z výkalů. Většinou se ovšem 
takto najde jen část zrn. Může se pak zdát, že tomu není třeba přikládat tak velký význam. Při chemické 
analýze vysoký obsah škrobu může pak dost překvapit. Důvodem je, že skrz síta při vymývání zrn projdou i 
ty nejmenší částice, kdežto při analýze vzorku z celého lejna je výsledkem veškerý obsah škrobu v něm. 
Bohužel, do nové sklizně se většinou postupně na vše zapomene. Pokud se pak nerealizuje žádné opatření, 
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problém se v následujícím roce opakuje. Situace se ale zlepšuje, díky sledování výsledků byly ve dvou 
podnicích nakoupeny nové mačkací válce s cílem, aby se narušení zrna zlepšilo.  

V tabulce 2 uvádíme doporučené hodnoty obsahu škrobu ve výkalech, které byly vypracovány na universitě 
ve Wisconsinu. Podle této tabulky by obsah škrobu ve výkalech neměl být vyšší než 5 %. Bohužel, v laboratoři 
jsme již také měli vzorky, ve kterých byl obsah škrobu 10 %, a jednou dokonce i 17 %. Pro kvantifikaci ztrát 
uvádíme jednoduchou kalkulaci pro průměrné denní množství výkalů u jedné dojnice 20 kg při sušině 15 %. 
V takové případě množství vyloučeného škrobu u jedné dojnice při zjištěném obsahu 5 % je 150 gramů, a za 
365 dnů je to cca 55 kg čistého škrobu, což při obsahu 65 % škrobu v kukuřičném zrnu dělá 85 kg zrna u dojnice 
a rok. U stáda 500 dojnic to dělá 425 q kukuřičného zrna. Obsah škrobu 5 % ve výkalech si mohou dovolit asi 
jen v bioplynových stanicích, kde je škrob využit na produkci metanu. 

Tabulka 2:  Hodnocení obsahu škrobu ve výkalech stanovené chemicky 

Obsah škrobu ve výkalech Hodnocení 

≤ 3 % optimální využití 

3 až 5 % zvýšený obsah 

nad 5 % vysoký obsah 

 

ZÁVĚR 

V příspěvku jsme představili základní metody hodnocení narušení zrna v řezance a v siláži kukuřice a dále 
metodu zjišťování obsahu škrobu ve výkalech. Pro hodnocení řezanky kukuřice doporučujeme použít 
metodu separace zrna mokrou cestou – je jednoduchá a rychlá. Pro hodnocení siláže kukuřice doporučujeme 
metodu CSPS – je založena na stanovení podílu zrna (potažmo škrobu) po průchodu sítem s oky 4,75 mm. 
Obsah škrobu ve výkalech doporučujeme stanovit chemicky – je to metoda nejpřesnější.  

 

Obrázek 4: Vertikální třepačka s několika síty 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Název:  Farmářský den  ve Velké Chyšce 

Vydal: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Uhříněves 
Dokumentace a propagace 

Dne:  8. listopadu 2022 

ISBN:  978-80-7403-279-0 

  neprodejné  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. 

Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves 

www.vuzv.cz 

FARMÁŘSKÝ DEN 
VELKÁ CHYŠKA 

 

 


