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Siguroni nivele të larta të energjisë në silazhe 
 

 

Tre vitet e kaluara të korrjes, me devijimet e tyre ekstreme nga vlerat mesatare afatgjata, provuan 

gjithashtu të jenë një sfidë e veçantë për menaxhimin e silazhit. Aditivët e silazhit me cilësi të lartë 

ofrojnë zgjidhje ekonomike. Ndërsa në disa vende shkalla minimale e vyshkjes mbeti e 

paarritshme, në vende të tjera kultura u tha shumë shpejt përtej optimales. Për shkak të 

nxehtësisë dhe thatësirës nga njëra anë dhe shiut të vazhdueshëm nga ana tjetër, analizat 

zbuluan përmbajtje shumë të ndryshme ushqyese dhe përbërje shpesh të pazakonta të florës 

bakteriale dhe kërpudhore në materialin e grimcuar. 

 

 

Fig. 1: Perspektivat e zhvillimit cilësor të silazhimit të barit, prerja e parë 
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Në 2004, sasitë e korrjeve për bar dhe bishtajore, si dhe misri në të gjitha variantet e korrjeve 

ishin dukshëm më të larta se në vitet e mëparshme. Me kushte jashtëzakonisht të ndryshme, 

kërkesat për aditivët e silazhit të përdorur dhe fokusi i tyre i veprimit ndryshonin në përputhje me 

rrethanat. 

 

Përmirësoni procesin e fermentimit 
 

Qëllimi i parë gjatë shtimit të aditivëve të silazhit është dhe mbetet përmirësimi i procesit të 

fermentimit në silazh. Gjatë viteve të fundit është bërë përparim i jashtëzakonshëm në zhvillimin 

e produktit. Për shembull, dhjetë vjet më parë u konsiderua e mundur për të parandaluar ngrohjen 

me vetëm disa aditivë kimikë, por falë zhvillimeve të reja, kjo ka qenë prej kohësh e mundur 

biologjikisht me përgatitjet e baktereve të acidit laktik. Provat përkatëse të efektivitetit konfirmohen 

nga vula e cilësisë DLG në kategori të ndryshme për gamën e produkteve bonsilazh. Nëse 

shikohet zhvillimi i cilësisë së silazhit gjatë njëzet viteve të fundit (shih figurën 1), bëhet e qartë 

rritja e konsiderueshme e përmbajtjes mesatare të energjisë prej afro 8 të dhjetat e një AA) Nel 

(Lëndë ushqimore dhe minerale) për kg të lëndës së thatë. 

 

Aditivë biologjikë të silazhit 
 
Përveç përparimeve vendimtare në mbarështimin e silazhit të misrit dhe faktit që bari ishte korrur 

shumë më herët, një nga arsyet kryesore të suksesit është sigurisht përdorimi i shënjestruar i 

aditivëve efikasë të silazhit organik. Vetëm në këtë mënyrë është e mundur të ushqehen 

rendimentet e qumështit mbi 10 000 kg në tufat e bagëtive qumështore në një mënyrë që është 

e përshtatshme për ripërtypësit. Mbi të gjitha, shëndeti i kafshëve ka një rëndësi të veçantë 

ekonomike përmes disponueshmërisë së silazhit me cilësi të shkëlqyeshme. 

 
Një trend i qartë në përdorimin e aditivëve të silazhit është përdorimi i targetur i efekteve shtesë 

(rritja e tretshmërisë së fibrave të papërpunuara, parandalimi i pas-ngrohjes, zvogëlimi i mykut, 

shtypja e klostridive, listeria, etj.) Me shtamet e zgjedhura posaçërisht të baktereve të acidit laktik. 

Kjo kërkon përdorimin strategjik të aditivëve të silazhit që janë përshtatur për situatën përkatëse 

operacionale. Dëshira e shprehur shpesh për shtesën e plotë të silazhit që shndërron silazhet e 

këqija në të mira pavarësisht nga kushtet e motit dhe cilësia e lëndës së parë nuk mund të 

përmbushet as në të ardhmen.  
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Përdorimi i përgatitjeve bakteriale të specializuara me cilësi të lartë kërkon planifikim të gjerë dhe 

njohuri mbi mesataren te menaxhimit. Për këtë qëllim, Schaumann ka zhvilluar një gamë të gjerë 

të aditivëve të silazhit që do të vazhdojnë të zhvillohen dhe plotësohen në të ardhmen bazuar në 

gjetjet më të fundit shkencore.  

 
Përfitoni nga mbështetja për planifikim dhe këshillat për produktet nga ekipi specialist i Austria 

Praemix (www.ap.com.al) për kompaninë tuaj. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ap.com.al/

