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Predstavljamo novo generacijo hibridov tolerantnih na sušo 
in visoke temperature 
 
Kaj se dogaja, ko suša in visoke temperature postanejo vsakdanjost? 
 
Pri pridelavi koruze imajo vedno večji pomen zunanji dejavniki okolja, ki lahko 
vplivajo ugodno ali tudi zaviralno v razvoju rastlin. Od teh dejavnikov lahko po 
pomembnosti posebej izpostavimo temperaturo zraka in padavine, ki lahko zelo 
negativno vplivajo na razvoj rastlin, če je padavin premalo ali če je temperatura 
zraka previsoka. 
Zraven dejavnikov okolja moramo omeniti tudi dejavnike koruze same, ki lahko 
odgovarja  na neugodne izzive okolja z večjo ali manjšo odzivnostjo ali povedano 
drugače z večjo ali manjšo tolerantnostjo na stresne situacije. KWS-ovi  žlahtnitelji 
so po večletnih raziskavah in odbirah ustvarili novo generacijo koruznih hibridov in 
jo poimenovali CLIMA  . 
 
CLIMA hibridi koruze omogočajo dobre pridelovalne rezultate tudi v 
pogojih visokih temperatur in pomanjkanju vode v tleh v času vegetacije. 

CLIMA ali  CC3  hibridi 



Kje je težava?  
Nekatere razvojne faze koruze potekajo v obdobju, ko vladajo visoke temperature 
zraka in suša, to pa vodi v nezadostno založenost tal z vodo potrebno za rastline.  
Kakšna je naša rešitev?  
KWS nenehno dela na izboljšanju kakovosti svojega semenskega genetskega 
materiala. 
Zadnje raziskave KWS- ovih inbreed linij koruz so privedle do indentifikacije 
genov ki znatno vplivajo na povečanje tolerantnosti rastlin na stresne situacije. 
Ob klasičnih metodah križanja genetskih linij in strogih metodah odbire se nam je 
posrečilo dobiti CLIMA   hibride koruze.  
Takšen pristop spremljajo sodobne metode inžineringa, opazovanja in selekcije 
znotraj KWS ogledne mreže.  
 
Da bi VAM lahko ponudili najboljše rešitve na stresne situacije, smo postavili 4 
platforme za opazovanje vplivov suše in spremljanje teh na stotinah oglednih 
mest širom Evrope. Veliko število opazovanj in poskusov daje zanesljive podatke o 
obnašanju hibridov na večjim površinah. 

CLIMA ali  CC3  hibridi 



Ne nazadnje so te raziskave privedle do nastanka CLIMA   

skupine KWS hibridov, ki izkazujejo poudarjeno tolerantnost na sušo. 

Skozi tri značilne razvojne faze: 

1. pred cvetenjem,  

2. med cvetenjem in  

3. po cvetenu),  

so ti hibridi zmožni maksimalno ublažit probleme, ki se pojavljajo v sušnih 

obdobjih.  To tolerantnost dosegajo zaradi dobro razvitega koreninskega 

sistema, racionalnejšim izkoristkom dostopne vode in hranilnih snovi iz tal, 

Predvsem pa zaradi sinhroniziranega svilanja in metličenja, ter boljši 

kontroli izhlapevanja vode iz rastline. 

CLIMA ali  CC3  hibridi 



CLIMA ali  CC3  hibridi 



CLIMA

Točen FAO bo določen naknadno (cca. FAO 330 ) 



skupina hibridov



skupina hibridov



NOVALIS d.o.o.    



NOVALIS d.o.o. - KWS SEMENSKA KORUZA – tretirano seme    

KWS standardno tretiranje Bolezen / škodljivec 

TMTD / Maxim XL Bolezni tal, fusariose 

Korit 420 SC ali Mesurol FS 500 odvračalo proti pticam 

 “Stare novosti” Bolezen / škodljivec 

SONIDO   (Bayer) 

Po zadnjih raziskavah nacionalnega KIS ne 

deluje na to za kar ga propagirajo 

Aktivna snov: THIAKLOPRID 

Že poznamo: 

CALYPSO SC 480 – kol. hrošč…. 

Z letom 2019 PREPOVEDAN 

Samo strune do 60% ? 

 

Koruzni hrošč “NE” 













Točen FAO bo določen naknadno (cca. FAO 330 ) 

































 Povzetek  





NOVALIS d.o.o. - KWS hibridi za proizvodnjo BIOPLINA   



NOVALIS d.o.o. - KWS hibridi za proizvodnjo BIOPLINA  

Pridobivanje energije iz obnovljivih virov je zaradi javnih zahtev, klime in zaradi  
aktualnih visokih cen surove nafte,  postala zelo zanimiva alternativa. 
Koruza,oljna ogrščica in sirek so na tem področju zelo zanimive rastline.  

 
Oljne ogrščice v proizvodnji bio dizel goriva, koruze in sirki pa v proizvodnji 
bioplina, ki poganja bio elektrarne 

 
Koruza  ustvari v kratkem vegetacijskem času veliko energije (C4 rastlina). 
Odločilen dejavnik za primernost koruznih hibridov v proizvodnji bioplina 
(metana), je največje mogoče tvorjenje  suhe snovi iz ostankov  rastline. Pri izbiri 
hibrida je odločilno, da lahko doseže pozno mlečno zrelost, zato da se dosežejo 
najvišji mogoči donosi metana. 
 Suha substanca v % ne sme presegati 35%, ker se pri nadaljnjem povečanju 
suhe snovi kažejo  izgube pri donosu plina.  

 
KWS aktivno sodeluje pri selekciji in uvajanju koruznih hibridov in sirka za 
bioplin in je vodilna semenarska hiša na svetu na tem področju. 



NOVALIS d.o.o. - KWS hibridi za proizvodnjo BIOPLINA  

 

RONALDINIO POLTRDINKA    FAO 300 

 

BALASCO POLZOBANKA  FAO 410 

 

KONTIGOS   ZOBANKA   FAO 550 

 

 



NOVALIS d.o.o. – NOVOSTI IN ZANIMIVOSTI dvojna setev za siliranje 

Setvena kombinacija za govedorejce - siliranje  

koruza (energija) + visoki krmni fižol (beljakovina) 



NOVALIS d.o.o. – dvojna setev za siliranje 

Ozimna pšenica (škrob)  

+ krmni grah (beljakovina) 



NOVALIS d.o.o. – KOLOBAR po KOPOP 

2.1. Poljedelstvo in zelenjadarstvo 
2.1.1. Obvezna zahteva 

2.1.1.1. POZ-KOL: Petletni kolobar 

 

-V petletni kolobar morajo biti vključene najmanj 3 različne 

kmetijske rastline    kot glavni posevek, pri čemer: 
 

- so žita lahko v kolobarju največ  tri krat 

 

- je koruza lahko v kolobarju največ  tri krat, vendar nikoli 

zaporedoma; 
 Primer 1:                                         

1. Koruza 

2. Pšenica 

3. Oljna ogrščica 

4. Koruza 

5. Pšenica 

Primer 2: 

1. Koruza 

2. Pšenica 

3. Koruza 

4. Ječmen 

5. Koruza 



 
NOVALIS d.o.o. – NEKAJ KWS NAPOTKOV ZA USPEŠNO SPRAVILO KORUZNE SILAŽE 
 

Spravilo in konzerviranje koruzne silaže 

Pravilna izbira sort in primerna skrb za čredo je osnova za uspešno rejo. 

Da bi se opravljeno delo na koruznem polju uspešno pretvorilo v kvalitetno 

visoko vredno silažo, je potrebno skrbno opraviti spravilo in zagotoviti 

pravilno konzerviranje silaže.  Pri spravilu, pripravi procesa siliranja in 

odvzemu je potrebno minimalizirati izgube in zagotoviti kakovost.  Vsi ti 

ukrepi imajo namen ustvariti optimalne pogoje za nastanek mlečne kisline 

in zaviranje škodljivih procesov, ki povzročajo ne željene procese 

fermentacije.  Najbolj pomemben pogoj, za uspešen začetek 

fermentacije, je ustvarjanje anaerobnih pogojev (nizka vsebnost 

zraka v zgornji plasti silosa) in zadostna količina lahko topnih 

ogljikovih hidratov (sladkor) za razvoj mlečnokislinskih bakterij 

 



 
NOVALIS d.o.o. – NEKAJ KWS NAPOTKOV ZA USPEŠNO SPRAVILO KORUZNE SILAŽE 
 

Zahteve, ki morajo biti izpolnjene v času žetve: 

 

Pravilen čas žetve:  

Optimalni trenutek spravila koruzne silaže zajema najvišje donose pridelka 

na hektar, visoke vsebnosti hranilnih snovi, visoko prebavljivost, 

primernost za siliranje in nizke izgube hranilnih snovi.  

Če koruza predstavlja celoten del krmnega obroka  (prehrana, kjer 

prevladuje koruza), je optimalno količina suhe snovi (SS) med 28 -35%.  

Če pa je koruza dopolnilo travni silaži (prehrana, kjer prevladujejo travinje) 

je optimalno količina suhe snovi (SS)  med 30 -36% 

 

 

 



 
NOVALIS d.o.o. – NEKAJ KWS NAPOTKOV ZA USPEŠNO SPRAVILO KORUZNE SILAŽE 
 

Posledice prepoznega spravila koruzne silaže: 

 

zmanjšanje donosa 

povečanje količine suhe snovi 

povečanje količine surovih vlaknin 

zmanjšanje koncentracije energije 

zmanjšanje prebavljivosti 

zmanjšanje absorpcije hranilnih snovi iz silaže 

poveča se tveganje za napad plesni nad 35% SS 

slabša zmožnost tlačenja silaže in s tem večji vdor zraka v silos 

Previsoka suha snov (SS) zraven, da vpliva na slabšo energijsko pretvorbo  

   in izgubo hranilnih snovi v organizmu prežvekovalcev, vpliva tudi na 

   nezaželene oblike fermentacije silosa, ki vodijo do pokvarjenosti silaže. 

Visoke vsebnosti SS, pomenijo tudi slabše tlačenje silosa. Zaradi tega 

    ostaja več kisika v silosu, kar vodi k večji porabi kisika kvasnega  nastavka in 

    zaradi tega prihaja do zakasnitve mlečnokislinskega vrenja. Ko se porabi ves 

    kisik, preidejo bakterije v mirovanje. Pri odpiranju silosa, pride silaža ponovno v 

    stik z kisikom in proces vrenja se ponovno aktivira. Zato se odvzemne površine 

    silosa segrevajo, energija se izgublja, koliformne klice pa pretvarjajo  mlečno 

    kislino v masleno, kar vodi do kvarjenja silaže. 



 
NOVALIS d.o.o. – NEKAJ KWS NAPOTKOV ZA USPEŠNO SPRAVILO KORUZNE SILAŽE 
 

Posledice prehitrega spravila koruzne silaže: 

izgube pridelka 

nedokončan proces tvorbe škroba 

prenizka vsebnost suhe snovi (SS), 

odvečna voda ne omogoča delovanje mlečne kisline,  

zahteva večje količine mlečne kisline,  

sladkorji postajajo omejevalni dejavnik 

počasnejši padec pH,  

bakterije, ki povzročajo fermentacijo ne odmirajo dovolj hitro, 

raste poraba sladkorja, 

ustvarja se ocetna in maslena kislina  

delno se pretvarja tudi že nastala mlečna kislina v masleno 

 

V končni fazi, prehitro siliranje vodi do nezaželenih oblik fermentacije, zmanjšuje 

se energijska vrednost silaže, čisti proteini se pretvarjajo v amonijak, poveča se 

izcejanje hranilnih snovi iz nezrele koruze.  

Dokazano je, da SS vpliva na prežvekovanje goveda. Prevlažne silaže in silaže 

siromašne na surovih vlakninah znižujejo zmožnost prežvekovanja in vplivajo na 

manjšo tvorbo sline. Slabo izbran čas siliranja poglavitno vpliva na: izgube 

energijske vrednosti silaže, razgradnjo proteinov in na povečano tvorbo 

mikotoksinov v silaži. 



 
NOVALIS d.o.o. – NEKAJ KWS NAPOTKOV ZA USPEŠNO SPRAVILO KORUZNE SILAŽE 
 

Vir:KWS 

Vir:KWS 



 
NOVALIS d.o.o. – NEKAJ KWS NAPOTKOV ZA USPEŠNO SPRAVILO KORUZNE SILAŽE 
 

Zrnje v silaži in dolžina rezi silaže: 

 

Nesporno je, da je za dobro prebavljivost in maksimalen izplen energije iz 

zrnja silaže potreben dobro nastavljen rotacijski drobilec zrnja, ki je sestavni 

del vseh novejših silo kombajnov. Ti morajo biti nastavljeni tako, da se vse 

zrnje steka k njemu in da je vsako zrno stisnjeno, da lahko prebavni sokovi 

lužijo škrob iz zrnja.  

Če želimo imeti več kot 30% SS, je uporaba rotacijskega drobilca nujna (vir: 

Leurs 2005)  

Vsi eksperti so si edini pri uporabi drobilca in stiskanja zrnja v procesu 

siliranja, popolnoma drugače je pri dolžini reza silaže.  

Ugotovljeno je, da se skrajšanjem reza silaže povečuje SS.  

Veliko poskusov kaže, da se v pravilu krajša rez rezultira v boljši 

absorbciji hranil in s tem z boljšo mlečnostjo in prirastom pri pitancih.  

 

 



 
NOVALIS d.o.o. – NEKAJ KWS NAPOTKOV ZA USPEŠNO SPRAVILO KORUZNE SILAŽE 
 

Zrnje v silaži in dolžina rezi silaže: 

 

S krajšanjem rezi silaže obstaja  nevarnost nastanka nestrukturiranih 

obrokov, kar pa se lahko uredi z uporabo plev ali slame. 

 

Optimum teoretične dolžine rezi se nahaja med 5mm in 8mm. 

 

Krajša rez vpliva tudi na boljše tlačenje silaže in zmanjšanje stroškov transporta 

silaže.  

Ugotovljeno je, da se pri rezu 5mm poveča gostota zbitosti silaže za 25% (Vir: Leurs 

2005),  prav tako je ugotovljena manjša aktivnost nezaželenih mikroorganizmov na 

površini take silaže, zato manjše povečanje temperature – ni pregrevanja in tudi 

manjše izgube energije in kakovosti silaže. 



NOVALIS d.o.o. - načini siliranja in spravila koruze   

 Poznamo več načinov spravila koruze in sicer: 

 
siliranje cele rastline, 

siliranje storžev in višje odrezane rastline , 

siliranje samo storžev z zrnjem – CCM siliranje 

siliranje zrnja 

CO2 silosi 



NOVALIS d.o.o. - Določanje tehnološke zrelosti pri koruzi za silažo   

Cilj je, da koruzo pospravimo, ko je njena kakovost najboljša in pridelek 

največji 

 

Fiziološka in tehnološka zrelost se ne pojavita  vedno skupaj, pri tem ima 

pomembno vlogo vlažnost pridelka in suha snov. 

 

Pri koruzi za zrnje je tehnološka zrelost odvisna predvsem od vlažnosti 

zrnja, pri silažni koruzi pa od vlažnosti cele rastline. 

 

Najprimernejši čas za siliranje je, ko doseže delež suhe snovi v rastlini  

300 – 350 g SS/ kg. Tedaj vsebnost suhe snovi v listih ne preseže 34%, v 

steblu 30% in v storžu 50%. Pri teh vrednostih zdrobljena koruza najbolje 

fermentira.    



NOVALIS d.o.o. - Določanje tehnološke zrelosti pri koruzi za silažo 
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NOVALIS d.o.o. - Določanje tehnološke zrelosti pri koruzi za silažo 
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NOVALIS d.o.o. - okvirno določanje zrelosti silaže  

 Pomembno je poznavanje  hibridov. 

 

Hibridi imajo lahko še zelene liste (stay green efect), med tem ko je zrnje 

že v voščeni zrelosti   

 

Vsekakor je koristno, da ob  začetku siliranja cele rastline napravimo še 

preiskus s pestjo:  

vzorec zdrobljene koruze močno stisnemo; če med prsti priteče sok, 

koruza še ni zrela za siliranje, če pa sok ne priteče in se po tem, ko stisk 

popustimo, gmota vrača v  prvotno stanje, lahko siliramo. 



NOVALIS d.o.o. - okvirno določanje zrelosti koruze za siliranje 

Silažo pripravljamo iz zrele koruze ob skrbnem tlačenju, higieni in 

pokrivanju 

Čas siliranja določimo s prelomitvijo storža. Ugotovimo položaj mlečne črte, 

ki ločuje mehki in trdi del endosperma in se z dozorevanjem pomika proti 

bazi zrna 

Položaj mlečne črte Zrno na pritisk z nohtom Suha snov v 

storžu 

Mlečna zrelost Izteče mlečna tekočina nezrelo 

Mlečna črta na 1/4 

zrna 

Povrhnjica poka, mlečna 

tekočina 
25 % 

Mlečna črta na 1/3 

zrna 
Vsebnost zrna še mlečna 30 % 

Mlečna črta na 1/2 

zrna 

Samo spodnji del zrna še 

mlečen 
35 % 

Mlečna črta na 2/3 

zrna 

Ni mlečnega izcedka, viden 

odtisek nohta  
45 % 

Mlečna črta ni vidna Odtiska nohta ni 50 % in več 



NOVALIS d.o.o. - okvirno določanje zrelosti koruze za siliranje 



NOVALIS d.o.o. - kakovost silaže 

Več kvarjenja silaže se pojavlja pri pripravi silaže iz presuhe koruzne mase 

(plesni Aspergillus in Penicilium ), pri prezgodnjem siliranju pa nastajajo 

izgube zaradi odtekanja hranljivih snovi.  

 

Če pripravljamo silažo iz suhih posevkov koruze in posevkov, pri katerih je 

položaj mlečne črte že na 2/3 zrna ali se mlečne črte ne vidi, naredimo 

krajšo rez, ter več pozornosti posvetimo  tlačenju in pokrivanju silaže. V teh 

primerih je za preprečevanje kvarjenja smiselna uporaba silirnih dodatkov – 

Lactobacilus Buchner – ocetna kislina ali  Propionsko kislino 4 kg/t silaže 

 

Za pripravo čim bolj kakovostne silaže je zelo pomembno polnjenje silosa, 

dobro tlačenje in  natančno pokrivanje.  

S tlačenjem iztisnemo zrak iz krme in ustvarimo boljše pogoje 

konzerviranja.  

 

Pri siliranju v koritaste silose moramo krmo v silosu tlačiti s čim težjim 

traktorjem z ozkimi gumami. Plast nasutja, ne sme biti debelejša kot 20-30 

cm.  



NOVALIS d.o.o. - siliranje cele rastline  

Siliranje je postopek, pri katerem spravljamo tik nad tlemi odrezan 

nadzemni del koruze ob začetku voščene zrelosti. V taki silaži pričakujemo 

300 – 350 g SS/kg silaže in 90 – 110 g beljakovin / kg suhe snovi. 

Tako dobimo največ energije na hektar (620 ŠE in več v 1 kg suhe snovi . 

 

Koncentrirano siliranje: 

Kombajn odreže rastline 40 cm nad tlemi (storž zavzema 50% vse mase, 

zato jo imenujemo koncentrirana silaža) Taka silaža ima več kot 750 ŠE v 1 

kg suhe snovi.  

V energijskem pogledu je za okrog 20% bogatejša kot silirana na star 

način.  



NOVALIS d.o.o. - siliranje storža in zrnja  

Kombajniranje koruze za zrnje je najbolje pri 25% do 35% vlažnosti zrnja.  

Največji % beljakovin ima koruza pri 25 % vlage 

V fiziološki zrelosti je pridelek najvišji, saj do takrat rastlina polni zrnje.  

Pri večini hibridov je dosežena fiziološka zrelost pri vlagi 35 %, do te 

vlažnosti koruza povečuje pridelek. V 12-16 dneh vlažnost koruze pade s 

50% na 40 %, pridelek koruznega zrnja se dnevno povečuje za 30-50 

kg/ha  

Koruzno zrnje lahko siliramo pri vlagi 25-35 %. 

Pri vlagi manj kot 25 % se lahko pri siliranju koruznega zrnja pojavijo 

problemi kot so plesnivost in slabša fermentacija.  

Pri vlagi 25 % je bolje da zrnje navlažimo, oziroma  siliramo mleto koruzno 

zrnje.  



NOVALIS d.o.o. - CCM siliranje 

Energijsko še bogatejše je siliranje zličkanih zdrobljenih storžev (corn cob 

mix CCM ).  

 

Spravljamo storže med voščeno in polno zrelostjo koruze, ko znaša 

vlažnost zrnja 35 do 40%.  

 

Prednost spravila in siliranja zdrobljenih storžev je v tem, da nastanejo med 

spravilom majhne izgube zrnja (pod 2%).  

 

Na površinsko enoto dobimo za 10 do 15% več hranilnih enot kot pri 

običajnem spravilu storžev.  

 

Živina rada je tako zmlete in silirane storže, hkrati pa je tak način spravila  

cenejši kot sušenje koruze.  



NOVALIS d.o.o. - Določanje tehnološke zrelosti pri koruzi za zrnje  

Vlago v zrnju najlažje določimo z vlagomerom. 

 

Če tega ni v roki oblikujemo kroglo iz mase mletega zrnja in ta mora ostati 

cela. Če krogla razpade je to znak, da je masa za siliranje zrnja presuha in  

je potrebno vlažiti zrnje.  

 

Za siliranje mletih storžev je idealna vlažnost storža 32 %, vlažnost zrnja 

pa 27 %.  

 

Pri vlažnosti zrna 35 % je vlažnost celotnih storžev 40 %, oklaska pa tudi 

do 50 %. Razmerje med zrnjem in oklaskom je 80:20, kar pomeni da je v 

100 kg mletih storžev 80 kg zrnja in 20 kg oklaska .  



NOVALIS d.o.o. - siliranje  celega zrnja  

Pri siliranju celega zrnja dodamo propionsko kislino, kot konzervans. 

 

Na 100 kg zrnja uporabimo 1 do 2,5 l propionske kisline. 

 

Propionsko kislino enakomerno poškropimo po zrnju.  

 

Kakovost siliranja zboljšamo, če zrnje zdrobimo, konzervans ni potreben, 

vendar moramo zrnje dobro potlačiti in neprodušno zapreti silos. 

 

Novejše je shranjevanje v CO2 silose, kjer je zrnje celo in se ne pregreva, 

ustvarjen CO2  plin služi kot konzervans 

 

Vlaga tako skladiščenega zrna je lahko do 28%,vendar mora biti 

zagotovljen dnevni odvzem iz silosa  ( sprijemanje). 



NOVALIS d.o.o. - Mikotoksini in okužene silaže 

Vsako leto se del voluminozne krme (seno, slama in silaža) kontaminira z 

različnimi plesnimi. Plesni se razvijajo že na polju, zaradi vremenskih razmer 

(suša, toča…) in med skladiščenjem.  

Rast plesni zmanjšuje prehransko vrednost silaže in omogoča razvoj drugih 

nezaželenih mikroorganizmov, ki tvorijo presnovke - MIKOTOKSINE.  

 

Mikotoksin plesni Penicillium je antibiotik penicilin, ki ga uporabIjamo v 

medicini.  

V plesnivi silaži najdemo plesen Penicillium roqueforti in s toksini, ki jih 

omenjena plesen proizvaja negativno vpliva na presnovo.  

Prežvekovalci oziroma njihova mikroflora v vampu običajno NE razgradijo 

večino zaužitih toksinov iz plesnive silaže.  

Mikotoksini so tudi takšni, da lahko mikroorganizme v vampu ,         

(mlečnokislinske bakterije) uničijo do takšne mere, da se pojavi slabše 

presnavljanje krme in pride do absorbcije toksičnih presnovkov, s tem pa 

posledično zmanjšanje mlečne pridelave ali prirasta mesa pri pitancih. 



NOVALIS d.o.o. - Mikotoksini in okužene silaže 

Vrsta plesni Mikotoksini, ki jih plesen lahko izloča 

Fusarium 
deoksinivalenol, nivalenol, -T2 toksin, HT-2 toksin, diacetoksiscirpenol in drugi trihoteceni, 
zearalenon, moniliformin, fumonizini 

Alternaria 
 

alternariol, altuen, tenuazojska kislina 
 

Penicillium PR -toksin, penitrem A, patulin, rokefortini, penicilinska kislina, mikofenolna kislina, andrastin A 

Aspergillus 
aflatoksini, kojinska kislina, fumitremorgeni, verukologeni, fumigaklavini, gliotoksin, 
ciklopiazonska kislina 

Byssochlamys patulin, bisohlamska kislina 

Paecilomyces patulin, bisohlamska kislina 

Monascus monakolini, citrinin 

 

Čeprav znamo dokazati vse naštete presnovke v silaži, pa njihovih škodljivih 
učinkov na domače živali in ljudi, v celoti še ne poznamo. 
 
Niso tudi pojasnjeni mehanizmi njihovega medsebojnega delovanja.  
Plesen Penicillium med drugim izloča rokefortine, PR toksin, penitrem A, 
mikofenolno kislino in andrastin A. 
  
Mikofenolno kislina, v medicini, jo predpisujejo bolnikom po presaditvi ledvic. 
Deluje zaviralno na imunski odziv telesa, zato v kombinaciji z drugimi zdravili 
zmanjša stopnjo zavrnitve presadkov. 
Ima pa nezaželeni stranski učinek na prebavila in kostni mozeg.  



NOVALIS d.o.o. - Mikotoksini in okužene silaže 

Rezultati iz držav EU so pokazali, da je v vidno plesnivih silažah lahko več 

kot 20 mg rokefortina C /kg krme,mikofenolna kislina in andrastin A. 

 

Aspergillus plesni: od njihovih toksinov  sta še posebno pomembna 

aflatoksin B in gliotoksin, ki deluje zaviralno na imunski odziv organizma. 

 

Aflatoksin B se izloča z mlekom kot aflatoksin M, in se v mleku pojavi že 12 

ur po zaužitju s plesnivo krmo. Najvišjo koncentracijo doseže v 24 urah, po 

prenehanju dajanja krme se preneha izločati z mlekom šele po štirih dnevih. 

Toksične lastnosti kojinske kisline,toksina plesni Aspergillus, so slabo 

raziskane. Kojinsko kislino od leta 2003 uvrščajo med »kvazi zdravila« 

(lažna zdravila) in prepovedujejo proizvodnjo in prodajo vseh izdelkov, ki jo 

vsebujejo. Raziskave potrjujejo njeno rakotvorno in genotoksično  

delovanje.  

 

V EU se kojinska kislina uporablja predvsem kot belilo v kozmetiki.  

Izločanje z mlekom je pri posameznih živalih različno in odvisno od 

prehranskih in fizioloških dejavnikov, ješčnosti živali, njihove presnove, 

zdravja živali, mlečnosti, individualne občutljivosti na mikotoksine in drugih 

stresnih dejavnikov. 



NOVALIS d.o.o. - Mikotoksini in okužene silaže 

Gretje in plesnenje, sta največkrat posledica spravila preveč zrele koruze, slabo 

tlačenje silosov in premajhnega odvzema. Razlog za gretje in plesnenje koruzne 

silaže je tudi naknadna fermentacija sladkorjev. Pri travnih silažah pa prepozna 

košnja, onesnažena trava z zemljo, preveč uvela trava, premalo stisnjene in ovite ter 

poškodovane bale, slabo potlačeni silosi, premajhen in nepravilen odvzem. 

 

Pravilnik o pogojih za zagotavljanje varnosti krme (Ur. 1. RS, št. 101/3.10. 

2006:1040516) omejuje njegovo vrednost v posamičnih krmilih (kamor spada tudi 

silaža) na 0,02 mg/kg. Mejna vrednost za aflatoksin M v mleku (surovem, toplotno 

obdelanem in v mleku za proizvodnjo izdelkov na osnovi mleka) je 0,05 µg/kg 

(Uredba komisije ES, št. 1881/ /2006, z dne 19. decembra 2006, o določitvi mejnih 

vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih).  



NOVALIS d.o.o – PARTNER V KMETIJSTVU !  


