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I Cíl metodiky
Cílem metodiky je popsat zásady výroby kvalitních a zdravotně bezpečných siláží ze zavadlé píce.
Popsány jsou mykotoxiny vyskytující se v travních porostech v průběhu vegetačního období a
mykotoxiny detekované v silážích ze zavadlé píce. Metodika srovnává výskyt mykotoxinů u jílku
vytrvalého, festucoidního hybridu a loloidního hybridu, zabývá se dynamikou změn obsahu
mykotoxinů v průběhu vegetačního období a vlivem silážního aditiva a sušiny siláží na výskyt
mykotoxinů. Prostřednictvím ergosterolu je kvantifikován výskyt plísní.
Základním cílem metodiky je předložit uživatelům z řad zemědělských podniků metodický návod pro
zkvalitnění výroby zdravotně bezpečných siláží ze zavadlé píce. Metodika vznikla na základě výsledků
projektu MZe ČR QH 71041 „ Vliv patogenních mikroorganismů a jejich sekundárních metabolitů na
kvalitu píce“.

