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PRIPOROČILA ZA PRIPRAVO KAKOVOSTNE KORUZNE SILAŽE 

Stanje na področju kakovosti koruznih silaž 

Koruzno silažo odlikuje dobra energijska vrednost, ki v povprečju presega energijsko vrednost travnih 
silaž za približno 10 %, energijsko vrednost sena pa za skoraj 30 %. Rezultati analiz kažejo, da smo 
lahko z energijsko vrednostjo silaž na splošno zadovoljni. Na podlagi rezultatov kemijskih analiz in 
informacij s kmetij smo prepoznali naslednje izzive: 

- silirati ob primerni zrelosti in s tem zmanjšati delež preveč suhih silaž, 
- izboljšati obstojnost silaž na zraku, 
- izboljšati poznavanje lastnosti silaž iz koruze, ki so jo prizadeli nenavadni vremenski dogodki, 

kot sta suša in toča. 

Sestava in energijska vrednost koruzne silaže – priporočila in stanje na slovenskih kmetijah 

 Priporočilo Povprečje 2000-

2010* 

Povprečje 

2016** 

Sušina (g/kg) 300-350-400*** 378 369 

Surova vlaknina (g/kg sušine) manj kot 200 210 183 

Škrob (g/kg sušine) več kot 350 / / 

Surove beljakovine / 74 71 

NEL (MJ/kg sušine) več kot 6,6 6,50 6,81 

ME (MJ/kg sušine) več kot 10,9 10,75 11,25 

* Povprečje rezultatov iz slovenskih laboratorijev, 1636 vzorcev (Verbič in sod., 2011) 
** Povprečje načrtno zbranih vzorcev iz slovenskih kmetij, 77 vzorcev (Lukač in sod., 2017) 
*** Silaža lahko vsebuje več kot 350 g sušine na kg le, če je koruza ob žetvi še zelena in brez vidnih znakov bolezni storžev, 

listov in stebel 

Primerna zrelost koruze za siliranje 

Primerna vsebnost sušine v koruzni silaži je med najpomembnejšimi dejavniki, ki vplivajo na njeno 
kakovost. Vsebnost sušine je neposredno povezana z zrelostjo koruze, s tem da ima pri tem 
pomembno vlogo tudi razvitost storžev. Kmetje pripravijo razmeroma malo silaž iz premalo zrele 
koruze in na splošno lahko trdimo, da s tem v Sloveniji nimamo težav. Bistveno več je težav zaradi 
siliranja preveč zrele koruze. Rezultati analiz silaž za obdobje 2000-2010 kažejo, da je bila žetev pri 
približno 30 % kmetov opravljena prepozno (pri več kot 400 g sušine na kg). Podatki za leto 2016 
kažejo, da se stanje izboljšuje (14 % preveč suhih silaž). Ob tem je treba izpostaviti, da stanja ne 
spremljamo sistematično in da gre le za rezultate enega leta. 

Koruza je primerna za siliranje v voščeni zrelosti, ko vsebuje 300 – 350 g sušine na kg. Dolgozelene 
hibride lahko siliramo tudi nekoliko kasneje, a le če je koruza zdrava (listi zeleni, ni napada fuzarija). 
Siliranje koruze, ki vsebuje več kot 400 g sušine na kg ni smiselno. Energijska vrednost koruze se 
namreč povečuje le do polne voščene zrelosti, ko vsebuje koruza od 300 do 400 g sušine. Pri bolj zreli 
koruzi se poveča tveganje za onesnaženje silaže z mikotoksini. Gre za mikotoksine, ki jih plesni iz rodu 
Fusarium tvorijo že na rastoči rastlini. Mikotoksini se med siliranjem ohranijo in povzročajo različne 
težave kot so zmanjšanje zauživanja krme in manjša mlečnost, plodnostne motnje, driske, zvrgavanja 
in šepavost. 

Primernost zrelosti za siliranje najenostavneje določimo na podlagi položaja mlečne črte. Gre za črto 
na zrnu, ki razmejuje trdi in mehki del škroba. Koruzo siliramo, ko je je mlečna črta na položaju ¼ do 
½, izjemoma do ¾. Pri zrelosti, ki je primerna za siliranje, je koruznica praviloma še zelena, na korenu 
je zrno še mehko, ne pa več mlečno. 
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Izboljšanje obstojnosti silaž na zraku 

Kvarjenje silaže pri odvzemu iz silosa povzroča precejšnjo gospodarsko škodo. Gre za gretje in 
plesnenje silaže, ki ga povzročajo kvasovke in plesni. Kvarjenje se lahko nadaljuje v krmilnih vozovih 
in v jaslih. Zaradi kvarjenja se zmanjšuje energijska vrednost silaže, krmljenje take silaže pa lahko 
povzroči tudi različne zdravstvene težave in motnje v reprodukciji.  

Ukrepi za preprečevanje kvarjenja silaž ob odvzemu iz silosa: 
- dobro tlačenje silosa: potlačiti je treba vsako plast krme posebej; plasti ne smejo biti 

debelejše od 20 do 30 cm; traktor za tlačenje mora biti čim težji, po možnosti nad 5 ton; 
pnevmatike na traktorjih za tlačenje morajo biti čim ožje, tlak v pnevmatikah za tlačenje 
silaže je treba povečati vsaj na 2,5 bara; med polnjenjem silosa naj bo zaradi lažjega tlačenja 
krma ob stranskih stenah nasuta nekoliko višje kot v sredini – šele pred zaključkom polnjenja 
oblikujemo kup z najvišjo točko na sredini; 

- temeljito pokritje silažnega kupa: priporočljiva je uporaba tanke podfolije in prekritje z 
debelejšo UV obstojno folijo; v primeru povečanega tveganja za poškodbe folije je 
priporočljiva uporaba zaščitne mreže; 

- dovolj velik dnevni odvzem silaže: dnevni odvzem silaže iz silosa bi moral biti pozimi vsaj 20 
cm, poleti pa 35 cm; 

- silirni dodatki: pri obvladovanju kvarjenja silaže si je mogoče pomagati s silirnimi dodatki; 
primerni so dodatki na osnovi mlečnokislinskih bakterij vrste Laktobacillus buchneri in 
dodatki na osnovi soli nekaterih organskih kislin.  

Lastnosti silaž iz koruze, ki je rastla v sušnih razmerah ali jo je poškodovala toča 

V zadnjih desetletjih koruzo za siliranje vse pogosteje prizadenejo neželeni vremenski dogodki, kot 
sta suša in toča. O siliranju in kakovosti silaže iz prizadete koruze imamo razmeroma malo informacij. 
Ti dogodki vplivajo na lastnosti koruze za siliranje in temu je treba prilagoditi tudi postopke siliranja, 
po potrebi pa tudi krmne obroke. 

 

 

 

MLEČNA 
ČRTA 

Zgornji del storža Spodnji del storža 
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Siliranje koruze, ki jo je prizadela suša 

Koruza, ki jo je prizadela suša se precej razlikuje od običajne koruze. Zanjo je značilno naslednje: 
− Storži so slabo razviti, listi pa pogosto posušeni. Zaradi majhnega deleža storžev je vsebnost 

sušine v rastlini manj odvisna od zrelosti zrnja kot pri običajni koruzi. Na vsebnost sušine 
vpliva predvsem voda v gobastem tkivu stebel. V steblih je lahko veliko vode. V tem primeru 
je lahko tudi koruza, ki je videti že popolnoma posušena, še vedno prevlažna za uspešno 
siliranje. Ko koruza to vodo iz stebel odpusti, je lahko v nekaj dneh že preveč suha za siliranje. 
Na splošno je prizadeta koruza primerna za siliranje, ko se začno sušiti listi nad storži. To 
priporočilo pa je zgolj okvirno, saj je vizualna ocena vsebnosti sušine v koruznici zelo 
nezanesljiva. Za določitev najprimernejšega časa za siliranje priporočamo določitev vlage s 
sušenjem. Posebnost od suše prizadete koruze je tudi v tem, da se vsebnost sušine med 
deževanjem v kratkem času zelo zmanjša, lahko tudi za 50 do 100 g na kg. 

− Prizadeta koruza se zaradi manjšega deleža zrnja in zaradi posušenih listov težje tlači in zaradi 
tega moramo še posebno pozornost posvečati tlačenju rezanice v silosu. 

− Silaža iz koruze, ki jo prizadene suša, vsebuje zaradi slabše razvitih storžev tudi do petkrat 
manj škroba kot običajna koruza. Kljub temu ima razmeroma dobro energijsko vrednost. K 
temu prispeva boljša prebavljivost koruznice. Slednja vsebuje tudi več sladkorjev kot sicer. 
Rezultati analiz iz Slovenije kažejo, da se v sušnih razmerah energijska vrednost koruze 
zmanjša za 0 do 10 %.  

− Koruza, ki jo je prizadela suša, lahko vsebuje veliko nitratov, še posebej, če je bila koruza 
obilno pognojena z dušikovimi gnojili. Največ nitratov vsebujejo spodnji deli stebel. Velike 
vsebnosti nitratov so lahko za živali toksične. Kljub temu, da se med siliranjem vsebnost 
nitratov zmanjša, je priporočljivo silažo iz prizadete koruze v obroke vključevati postopoma. 

− Zaradi slabših lastnosti za tlačenje in zaradi povečanih vsebnosti nepovretih sladkorjev v silaži 
bi lahko pričakovali povečano dovzetnost silaže za kvarjenje pri odvzemu iz silosa. Rezultati 
sicer maloštevilnih primerjav pa tega ne potrjujejo. Videti je, da povečane vsebnosti 
amonijaka v silažah iz prizadete koruze ščitijo silažo pred kvarjenjem. 

Siliranje koruze, ki jo je poškodovala toča 

Lastnosti koruze, ki jo je poškodovala toča, so odvisne od stopnje poškodovanosti, razvojne faze 
koruze v času toče in od časa žetve poškodovanih rastlin. Rezultati analiz koruze in koruznih silaž 
kažejo naslednje: 

− Če natopi toča razmeroma pozno (npr. 10 dni pred žetvijo) in če so v celoti poškodovani le 
listi, se lastnosti koruze ne spremenijo bistveno. Zaradi poškodb listov in s tem povečanja 
deleža storžev, se lahko energijska vrednost silaže zaradi toče celo nekoliko izboljša.  

− Pri zgodnji toči (sredina julija), ko je bila koruza v fazi cvetenja, poškodbe pa zelo resne 
(zlomljenih tudi večina stebel) se je koruza nekaj dni po toči v sestavi zelo razlikovala od 
običajne koruze. Vsebovala je sicer zelo veliko sladkorjev (približno 2,5 krat več kot običajna 
koruza) a zelo malo škroba (približno 15 krat manj kot običajna koruza). Njena energijska 
vrednost je bila za 17 % slabša kot običajno. Za približno 2,5 krat je bila presežena tudi mejna 
vrednost za nitrate. Sčasoma, t.j. do sredine septembra, se je energijska vrednost koruze 
izboljšala, vsebnost nitratov pa zmanjšala. Koruza, ki je bila močno poškodovana v juliju, 
silirali pa smo jo v septembru, je po energijski vrednosti zaostajala za običajno koruzo le za 6 
%. Ugotovili smo, da je bilo vrenje silaže iz poškodovane koruze dobro. Silaže so bile 
prijetnega vonja in niso vsebovale neželene maslene kisline. 

− Poškodovana koruza nudi ugodne razmere za razvoj plesni. Vsebnosti mikotoksinov, ki smo 
jih določali na sicer razmeroma majhnem številu vzorcev s kmetij (devet), pa kljub temu ni 
presegla opozorilne mejne vrednosti. 

 

Jože Verbič 
Kmetijski inštitut Slovenije 


