
 

SILIRANJE KORUZE  

 

Za pridelavo krme je pri nas v Pomurju koruza še vedno na prvem mestu pri pridelavi 

energetsko bogate osnovne krme kot silaža in kot zrnje pri pridelavi energetsko bogate močne 

krme. Najboljša lastnost koruze je v tem, da v zelo kratkem času vegetacije z njo pridelamo 

največ sušine in energije po hektarju. V letošnjem letu je bila v hladnem maju upočasnjena 

rast koruze. Kasneje v juliju in avgustu pa je pojav vročinskih valov izrazito vplival na rast in 

razvoj koruze, predvsem na prodnato peščenih tleh.  Koruze so zaostale v rasti, kar bo izrazito 

vplivalo na količino pridelka. Po terenskem pregledu posevkov ugotavljamo, da so že na 

najbolj občutljivih legah na sušo pridelki zreli za spravilo. V primerjavi z drugimi travami, se 

pri koruzi ohranja prebavljivost zelenega dela rastline, z zorenjem zrnja pa dodatno pridobiva 

na energiji, saj se v zrnju nabira škrob. Zato priporočamo spravilo cele koruze za silažo v 

optimalni voščeni zrelosti, ko vsebuje cela koruza (storž in steblo z listi) okrog 35 % sušine. 

 

 

 
 

 

Slika 1 : Letošnja koruza v fazi voščene zrelosti 

 

Poleg naštetega moramo pred spravilom koruze za silažo paziti na nekaj najpomembnejših 

zakonitosti pri postopku pravilnega siliranja : 

 

1) Priprava silosov pred siliranjem : 

Tam kjer le imamo možnost, silos pred novo sezono siliranja temeljito očistimo vseh nečistoč 

in ga razkužimo z apnom. Počakamo, da se apneni belež posuši in nato lahko začnemo s 

siliranjem.  

 

2) Najprimernejši čas spravila cele koruzne rastline za silažo je takrat, ko rastlina doseže od 

30 do 40 % suhe snovi. Pri zelo visokih dnevnih temperaturah preko 25 ° C, je izguba sušine 

hitra. 

 



3) Hitrost siliranja : 

Koruzno rastlino moramo po začetku siliranja čimprej posilirati. S tem se izognemo 

nepotrebnemu pokrivanju in odkrivanju med siliranjem. Zaradi vroče koruze obstaja 

nevarnost, da se ta v navoženem kupu ob prisotnosti zraka pregreje. 

 

4) Dobro tlačenje silažne mase : 

Koruzna rastlina mora biti zelo dobro potlačena. S tem iztisnemo zrak iz silirnega materiala in 

omogočimo ugodno mlečno kislinsko fermentacijo – brez prisotnosti zraka. 

 

5) Zrakotesno zapiranje silosa : 

Priporočljivo je pokrivanje s folijo, da preprečimo dostop zraka in s tem kvarjenje silaže. 

Folijo običajno obtežimo s starimi gumami ali vrečami polnimi peska – predmeti, ki nimajo 

ostrih robov, da bi poškodovali folijo. Bistvenega pomena je, da v silirni masi čimprej 

zagotovimo anaerobne pogoje za fermentacijo. 

  

6) Dodajanje silirnih dodatkov ni potrebno. Sama mlečnokislinska fermentacija poteka 

nemoteno, saj kot smo že omenjali, koruza vsebuje veliko sladkorjev, ki so najpomembnejša 

hrana za mlečno kislinske bakterije.  

 

7) Dnevni odvzem silaže : 

Po priporočilih strokovnih služb naj bo odvzem pozimi vsaj 20 cm, poleti pa vsaj 40 cm po 

celotni odprtini. Predvsem na kmetijah z majhnim staležem goveje živine prihaja do 

premajhnega dnevnega odvzema in posledično do naknadne fermentacije in kvarjenja 

silaže.Za rast in razvoj škodljivih mikroorganizmov (enterobakterije, plesni, kvasovke …), 

morajo biti izpolnjeni 4 pogoji: 

- dobra hrana (koruzna ali travna silaža dobre kakovosti) 

- vlaga – vsaka silaža je dovolj vlažna za njihovo rast in razvoj 

- toplota – ča je topleje se prej pojavijo in začnejo razmnoževati 

- prisotnost zraka 

 

 

Na kmetijah kjer imate problem s premajhnim dnevnim odvzemom priporočam, da se 

odločite za uporabo samo ene vrste silaže istočasno. Ko to silažo porabite pa postopoma 

pridete na drugo. Npr. ko porabite koruzno silažo, začnete krmiti travno in obratno. 

Zraven je potrebno dati ustrezno količino sena ali slame, da zagotovimo strukturnost 

obroka. Za natančen izračun dnevnega obroka se obrnite se na svetovalno službo in 

svetovali vam bomo kako sestaviti dnevni obrok na osnovi doma pridelane osnovne 

krme, žit, ter kupljene močne krme in mineralno vitaminskih dodatkov. 

 

 
 



  
 

Slika 2 : Letošnji posevki koruze so precej neizenačeni 

 

Po trenutnih analizah vsebuje koruza na prodnato peščenih tleh dovolj suhe snovi in je 

primerna za siliranje. Na težjih tleh pa je nujno spremljanje suhe snovi, da se lažje odločimo 

za pravi čas siliranja.  

Koruze, sejane po ljuljki okrog sredine maja, ali kasneje predvsem silažni hibridi,  pa so še 

zelene in v fazi mlečne zrelosti. Počakati bo potrebno še kar nekaj časa da dosežejo sušino od 

30 do 40 %. 

Za določanje sušine vam priporočam, da date v analizo vzorec v laboratoriju na 

Kmetijsko gozdarskem zavodu Murska Sobota in tako hitro pridete do informacije 

glede vsebnosti suhe snovi in primernosti koruze za siliranje. 
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