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ОДРЕЂИВАЊЕ ПРАВОГ МОМЕНТА
ЗА СИЛИРАЊЕ ЦЕЛЕ БИЉКЕ КУКУРУЗА
Приредио: Ерић Иван, дипл.инж.ратарства
Обзиром да је време спремања силаже од целе биљке
кукуруза,намењене исхрани стоке(преживара) веома је битно када и
зашто почети са прављењем силаже.Прво треба имати на уму да је главни
састојак у кукурузу скроб.Значи ако је скроб најважнији састојак,као
енергетска компонента,онда је од великог значаја знати када приступити
силирању.Кључна је ствар одредити прави моменат за убирање
комплетне масе кукуруза.Основна је тежња да се сав шећер из зрна
претвори у скроб.
Зато постоји неколико начина. Кукуруз при стварању скроба почиње
да испушта влагу и жути.То испуштање влаге из зрна кукуруза
манифестује се његовим
скупљањем.Када се толико
скуои да се појави први усек
(браздица) на врху зрна.Та
појава браздице на врху зрна
(шири горњи,заобљени део
зрна,за разлику од основе
зрна тј.дела којим се оно
држи за кочанку) може
послужити за одређивање
времена убирања кукуруза у
сврху спремања силаже од
комплетне
биљке
кукуруза.Од тада па до
појаве тзв.црне тачке на
основи зрна кукуруза треба
двадесетак дана.
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Други је начин да одредимо време „скидања“кукуруза за силажу, а нисте пратили појаву првог
усека на врху зрна кукуруза, да преломите клип и установите докле је пожутело зрно.Ако је
пожутело до средине (ту се да уочити тзв. млечна линија) до прве погодности за убирање кукуруза
за спремање силаже од целе биљке остало је још десет дана.Ако је пожутело ¾ зрна тј. Млечна
линија се налази на удаљености 2/3 од врха трна односно 1/3 од његове основе за прву погодност за
спремање силаже од комплетне биљке кукуруза остало је још седам дана.Под првом погодности за
спремање силаже од комплетне биљке кукуруза сматрамо влагу зрна од 35% односно појаве црне
тачке на 50% зрна на клипу.Појава црне тачке односно црног слоја је знак да је престало наливање
зрна ћелијским соковима,тј.да је веза између зрна и кочанке прекинута.Када се код 50% зрна на
клипу појави црна тачка влага зрна целог клипа је око 35%.Тада се може приступити силирању целе
биљке кукуруза, али само ако постоји опасност да се листови суше или су се почели сушити.Ако се
листови суше одоздо према горе значи да у њима више нема ћелијских сокова-шећера,који би се
радом бактерија млечно киселинског врења при анаеробним условима у сило-маси претворили у
млечну киселину, а која трба служити као конзерванс за силажу.Ако не постоји опасност сушења
листова и стабљике кукуруза јер има у земљишту довољно влаге може се причекати да се на сваком
зрну појави црни слој(црна тачка).Када свако зрно има црну тачку на својој основи тада је влага
зрна око 28%.То је и знак да се готово сав шећер зрна претворио у скроб тј.енергетску
компоненту,која је и циљ производње кукуруза.
Дало се закључити да при влази од 35% у зрну још увек има вишка влаге односно у скроб не
претворених шећера.То није добро јер ће радом бактерија млечно киселинског врења и тај шећер
бити претворен у киселину,која само до извесне границе заступљена у силажи делује позитивно на
пробавни тракт животиња, али је у сваком случају губитак енергетске компоненте, јер довољно
млечне киселине треба да се створи из листова и стабљика.Да би се при силирању комплетне биљке
кукуруза са великм влагом зрна смањио губитак ћелијских сокова односно избегло претварање
шећера из зрна у киселину добро је употребити добре инокуланте.При силирању кукуруза са још
већом влагом зрна губитци у енергетској компоненти су још већи, а силажа може бити недовољно
хранива и прекисела, а што опет може имати негативне последице на здравље преживара или
изазвати стерилитет истих и сл.Значи ако сте одабрали погодан хибрид кукуруза за производњу
силаже ,којом уз квалитетно примењене агротехничке мере и довољно земљишне влаге,стабљика и
листови остају зелени до влаге зрна испод 35%онда то треба искористити.Свакако је ту отежавајућа
околност непоседовање властитог
сило-комбајна и сл.
Да нагласим на крају да је
нарочито значајно што боље сабити
сило масу како би се из ње што боље
истиснуо ваздух,јер у противном
може доћи радом других сојева
бактерија до плеснивости или
труљења силаже и свега што лош
начин спремања силаже може
изазвати.А таква силажа није за
употребу што може довести до
великих губитака на газдинству.
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Технолошки поступци припреме силаже
Приредио: Златковић Горан дипл.инж. сточарства
Обрачун потреба сило простора
Овај обрачун мора да се врши без обзира да ли је сило простор обезбеђен или га треба
обезбедити. Зависно од система исхране и броју грла, дужини коришћења силаже , односа
категорија, зависиће потребна количина силаже. Да би се утврдио складишни простор треба
одредити потребе у силажи која се добија из обрасца:
Потребе у силажи = број грла * дневне потребе у силажи по грлу * број дана употребе силаже
Ако се силажа користи за више врста и категорија животиња мора се образац кориговати. На крају
се врши сабирање свих потреба и добија се укупна количина потребне силаже. Сило простор се
израчунава када се укупна потреба у количини силаже подели са масом силаже у 1 кубном метру
простора.
Потребе у сило простору = укупна потребна количина силаже / маса силаже у 1 метру кубном
простора
Код силаже од кабастих хранива количина силаже у 1 метру кубном креће се од 650 до 750 кг,
обично се за просек узима 700 кг/метру кубном.
Врсте сило простора (сило-објеката)
Сило објекти могу бити: сило-јаме, сило-торњеви и тренч-силосиСило јаме се праве у земљи.
Могу бити разних димензија, дубине око 2-3 метра, како би се олакшало пражњење, ширина и
дужина могу бити произвољне али не великих димензија. Углови сило-јама треба да буду заобљени
ради лакшег сабијања. Запремина објекта се израчунава на основу димензија: V=a*b*c. Запремина =
дужина * ширина * висина
Сило торњеви су цилиндри разних конструкција са разним системима за пуњење и пражњење.
Код нас су прављени једноставни сило торњеви са прозорчићима за пуњење и пражњење. Пуњење
се врши елеватором. Гажење масе је некада било њудском радном снагом, а данас је уграђена
потпуна механизација. Сило торњеви су код нас слабо заступљени због недостатка механизације.
Тренч силоси (сило канал, сило ров) могу бити дужи у односу на остале типове са равним или
искошеним странама. Ако су укошене стране трактор лакше приђе до ивица, али је мање стабилно
самосабијање, док ако су стране потпуно вертикалне самосабијање је израженије, али могућност
приступа трактора је тежа. Висина тренч силоса није посебно одређена али би требало да буде 1,5
до 2 метра. Улаз и излаз могу бит обострани или са једне стране да је затворен зидом док су улаз и
излаз са друге стране и ту је онемогућено сабијање поред чеоног зида. Запремина објекта, ако су
стране потпуно вертикалне израчунава се формулом: Запремина=дужина*висина*ширина
Сви објекти за припрему могу бити саграђени на отвореном простору и директно су изложени
падавинама, што угрожава квалитет, а треба пазити и на подземну воду да не би угрозили квалитет.
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Припрема објекта за силирање
Без обзира о којем објекту за силажу је реч, треба га припремити. Ако су већ коришћени припрема
се своди на механичко чишћење унутар зидова, било од остатака старе силаже или других видова
нечистоће. Поред тога након механичког чишћења зидова, потребно је и дезинфиковати тај простор.
Најчешће је то кречењем унутрашњих зидова. Ако се ради о најобичнијим сило-каналима њхова
припрема се често своди на стављање сило фолије.
Припрема механизације
Припрема механизације се односи на сагледавање потребне и расположиве механизације и то почев
од косачице или сило комбајна, преко транспортних средстава – трактора према сечки, ка
транспортним уређајима за уношење сило масе у сило простор и уређаја за сабијање.
Уситњавање
Овај фактор је јако битан и мора се планирати зависно од врсте и категорије домаћих животиња које
ће користити силажу као и од врсте биљака. Груба маса (кукуруз, сирак, сунцокрет) за млађе
категорије треба да се секу на величину 0,5-1 цм, а за краве и старију јунад и коње на 1-2 цм. Ако је
то силажа од трава и легуминоза онда је дужина исечка од 3-5 цм за млађе категорије, а за краве 5-8
цм. Ако је за више врста и категорија онда се ситни по захтевима најмање категорије. Сувише
уситњена храна губи на волуминозности коју захтевају преживари.
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Пуњење објекта и сабијање масе
Пуњење објекта је често сведено на киповање из приколица или камиона са елеваторима или
пнеуматским транспортерима. Могућност успешног сабијања је везана за оптимално обезбеђену
могућност пуњења. Поред трактора за сабијање се користе и разни вибратори за бетон са разним
ваљцима. Тракториста треба по сило маси да се креће споро, исувише брзо кретање растура
површински слој. Треба да се креће од једног ка супротном зиду. Да не би дошло до тога да се
појави „мртав простор“ који се не сабија води се рачуна да ширина буде најмање две ширине
размака задњих точкова трактора (може и више али никако мање). Ако су зидови вертикални да
точак не може да приђе, тај део мора да се угази људском радном снагом.
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Покривање сило масе
После сабијања масе односно пуњења сило објекта, сило масу треба покрити. Да би били сигурни
да је маса добро сабијена препоручује се да се по доношењу сило материјала продужи гажење још
пар часова.
Покривање сило масе може да се изведе на више начина:
Покривање сило фолијама
Фолија се ставља по целој површини, чак и поред бочних зидова у нешто дубљи слој силаже, некад
и преко пода и бочних зидова, што је скупље али и најбоље. Преко фолије се ставља некаква
заштита :плева, слама, буђаво сено. Сврха овог слоја је да заштити фолију. Преко овог слоја долази
неки терет или предмети: џакови напуњени песком или земљом, гуме, бетонске или металне плоче,
слој земље.
С обзиром да су фолије скупе и да кратко трају понекад се фолија не ставља већ се стави нешто
дебљи слој сламе, а преко њега слој земље око 20-30 цм. Да би тај покривач био стабилнији
понекад се стави и нека плева или мање вредна житарица, мало навлажи и мало сабије. Циљ
је да зрневље проклија, да пусти жилице и да се тако веже овај слој земље у компактну масу
ради дуготрајније стабилности.
Поред наведених начина покривања сило масе постоје још неколико метода које се код нас ретко
употребљавају.
Отварање сило простора
Отварање сило простора треба да буде усаглашено са потребама у силажи, што значи да би идеално
било да се отворени профил свакодневно скида и користи. У том случају губици у време коришћења
силаже су мали.
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Исхрана коња
Приредила: Петровић Јелица дипл.инж. сточарства
Коњ је биљојед, свим коњима у свим ситуацијама за одржавање живота
неопходни су вода и кабаста храна, док зрневље житарица и разни додаци со и
др. може се и без њих, ово треба имати по вољи сем ако је грло прегојено.
Кабаста хранива су коњима неопходна због целулозе, која одржава нормалне
активности у организму а тиме и равнотежу микроорганизама за одржавање пХ
вредности у цревима. Концентрована угљенохидратна хранива нису неопходна
свим коњима бар не све време. Теоретски коњи се могу адаптирати на исхрану
која се састоји искључиво од зрневља житарица, што је већи удео зрневља у
оброку то је већи и ризик од болести.Због тога се препоручује да однос кабасте и
концентроване хране буде 50 : 50 у сувој материји, сем код животиња млађих од
годину дана или оне које се интензивно користе, практично значи да се коњима
може дати 0,7 кг зрневља на 100 кг телесне масе дневно.
Правило не постоји, постоје велике индивидуалне разлике међу животињама.
Отприлике просечан коњ висине 150 цм једе око 12 кг хране за 24 х, и то обично
7кг сена и 5кг концентрата. Грла која не раде треба укинути концентрат, а она
која раде повећати.
Важно:
- коње треба хранити сваког дана у исто време, оброци исте количине
- коњи који имају веће потребе добијају укупно хране у количини већој од 2,5%
телесне масе дневно
- у интензивном тренингу зрнасту храну дати 4 – 5 сати пре рада и не хранити их бар један сат после
напорног рада,
- давањем више мањих оброка дневно ефикасније се користи храна и економичније
- сваки прелазак на ново храниво је постепен
- коњи морају редовно да се чисте од цревне паразите (бар у три месеца једном)
- да имају сталан приступ соли и давати одговарајуће минерално – витаминске смеше
Prosečna količina hrane koju konji dnevno konzumiraju (u % od telesne mase)
KATEGORIJA KONJA

KABASTA HRANIVA

KONCENTRAT

UKUPNO

Odrasli konji
Uzdržne potrebe

1,2 - 2

0 – 0,5

1,5 - 2

Visoko ždrebne kobile

1 – 1,5

0,5 - 1

1,5 - 2

1-2

1-2

2-3

Kobile u laktaciji

Radni konji
Laki rad

1-2

0,5 - 1

0,5 - 1

Srednje težak rad

1-2

0,7 - 1,5

1,7 – 2,5

0,7 – 1,5

1-2

2 – 2,5

Težak rad

Podmladak
Ždrebad do 3 mes.

0

1-2

1-2

Ždrebad do 6 mese.

0,5 - 1

1,5 - 3

2-3

Godišnjaci

1 – 1,5

1-2

2 – 2,5

Dvogoci

1 – 1,5

1 – 1,5

2 – 2,5

Страна 8
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Основна хранива код исхране коња су:
Свежа зелена храна - паша је најприродније
храниво за коње, зелене боје, пријатног мириса и
укуса мека и еластична. Њена хранљива вредност
зависи од врсте трава које су претеежно
заступљене. Коњ на пашњаку проведе пасући 5070% времана.
Ливадско сено (нежна стаблика, пуно лишћа,
пријатан мирис, зелена боја). Сено са природних
ливада је укусније, док са вештаћких квалитетније.
Најбоље је избор за спортске коње.
Зоб – овас идеално концентровано храниво
(изузетно богат целулозом готово је немогуће да
изазопве било који поремећај у варењу, захваљујући
малој густини односно ниској специфичној тежини
брзина којом коњи једу зоб је таман онолика колико
њиховом систему органа за варење одговара.

Може се користити у виду целог зрна, ломљен,
поквашен, самлевен, мада се тиме не повећава
хранљивост, у исхрану сасвим мале ждребади треба
да буде ољуштен. Као недостатак може да се сматра
мизак садржај лизина и метионина, иако је
концентрација протеина релативно висока, запажају
се велике осцилације у погледу квалитета од једне до
друге жетве и искуства показују да коњи који
углавном једу зоб су изузетно живахни, пуни
енергије чак и нервозни и непослушни.
Додатана хранива могу да буду: од кабастих сено
детелине, док од зрнастих (јечам, кукуруз, мека
пшеница , мекиње, сирак, раж, пиринач, грашак,
грахорица, пасуљ, соја). Воће и поврће нарочито
(шаргарепа, јабука и шећерна репа)су чест додатак
коњском оброку.

Потребе у води и напајање коња
Вода за напајање коња треба да буде свежа и
чиста, ако нема поилице напајати бар три пута
дневно. Најбоље је да у боксу има појилица па да
коњи пију кад хоће и колико хоће. Напајање треба
да се врши између кабастог и концентрованог
објекта, влада мишљење да ако се коњи напајају
непосредно после храњење концентрованог
оброка долази до бубрење зрневља са последицом
проширење желудца. Потребе у води зависе од
узраста
животиње, врсте хране, спољашне
температуре, врсте рада тд.

Дневне потребе коња у води за пиће
KATEGORIJA KONJA

POTREBE ZA VODOM
(L/100Kg tel.mase)

Ždrebad

7 - 10
Odrasla grla

Uzdržne potrebe

5

Lakši rad

7

Teži rad

7

Kobile u laktaciji

8
Potrebe za vodom po kilogramumu hrane

Koncentrat

3,5

Suva kabasta hrana

3,0

Бр . 1 0/ 20 1 1. Н и ш
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Изглед оброка за радне коње телесне масе око 500кг(Шевковић и сар.,1980).
Храниво

Лаки рад

Средњи рад

Тежак рад

(кг)

А

Б

А

Б

А

Б

Ливадско сено

-

-

3

-

3

-

Сено луцерке

4,5

-

3

-

3

-

Овас у зрну

2

1

2

1

2

1

Кукуруз у зрну

-

-

2

-

4

-

Зелена маса

-

30

-

40

1

50

Слама

-

5

2

4

-

2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,04

0,04

0,05

0,05

0,06

0,06

. Минерално – витамински п
ремикс
Сточна со

Изглад оброка за спортске коње у тренингу(Пејић, 1991).
Храниво (кг)

А

Б

Ц

Ливадско сено

5

4

Овас у зрну

2

6
-

Кукуруз у зрну
Пшеничне мекиње

4
-

2
-

Мрква

5

5

Смеша концентрата

1

5
-

Минерално – витамински п

0,05

8
0,5
0,05

ремикс

Изглед смеше концентрата за спортске коње у тренингу(Пејић, 1991).
Храниво

Заступљеност (%)

Овас

32,00

Кукуруз

12,75

Јечам

12,50

Сојина сачма

13,00

Пшеничне мекиње

5,00

Дехидрирана луцерка

8,00

Глукоза

5,00

Меласа

7,00

Дикалцијум фосфат

2,00

Сточна креда

0,75

Витамински премикс

1,00

Сточна со

1,00

