
Силажирање на пченка 
 
 

 Ппд силажа се ппдразбира ппткиселена спчна дпбитпчна храна. 
Кпнзервираоетп се врши вп анаерпбни услпви ппд дејствп на микрппрганизми, кпи 
какп прпдукт на свпјпт живпт спздаваат пргански киселини кпи вршат стерилизација на 
зелената храна, и затпа таквата храна се запазува. 
 Силажата служи главнп за исхрана на дпбитпкпт вп зимските месеци, а вп 
сушните репни и за исхрана преку летптп, кпга вегетација на пасиштата прекратуват.  
 Ппстпјат ппвеќе видпви на пбјекти за силажираое и тпа: силп кули, силп јами и 
силп траппви. Денес најмнпгу се кпристат, и најдпбри за мали фарми се 
силптраппвите. 
 Силп траппвите се ппставуваат на пцеднп местп, а мпжат да бидат пбични, сп 
земјена или бетпнска писта, или сп пптппрни зидпви кпи се ппдпбри. Кај силп 
траппвите сп пптппрни зидпви, зидпвите мпжат да бидат импрпвизирани пд штици 
или бали пд слама, или градени пд армиран бетпн, кпи се ппскапи нп се ппдпбри. 
Градбата мпже да биде ппединечна или вп батерии-тренч силпси. Најдпбра висина за 
пплнеое на силп траппт е дп 1,5 метри. Ширината и дплжината на силп траппт зависи 
пд пптребите, пднпснп гплемината на фармата. 

                                                                                             
Жнееоетп на пченката за 

силажираое, најдпбрп е да се 
врши вп фаза на ппчетпк на 
впспчна зрелпст. Вп таа фаза, 
стеблата и лисјата се уште се 
зелени, целптп растение спдржи 
60-70% впда, спдржи гплема 
кпличина скрпб и шеќер, штп е 
пптималнп за силажираое. 
Пченката се жнее на висина пд 15 
см, а дплжината на сецканата 
пченка треба да биде 6 мм.  
 Ожнеаната пченка треба 

веднаш да се силажира, бидеќи сп стпеоетп се губат хранливите материи. Силп траппт 
мпже да се пплни сп ппминуваое на прикплицата на веќе внесената маса, или сп 

истпвараое на влезит пд силп 
траппт, а пптпа сп утпварувач се 
нпси вп траппт. Кпга исецканата 
маса се стави вп силп траппт, таа 
вп присуствп на впздух дише, при 
штп дпада дп губеое на шеќерпт 
кпј е неппхпден за правилнипт 
прпцес на силажираое. Брзптп 
пплнеое на силпспт е услпв за 
дпбиваое на квалитетна силажа. 
Акп силираоетп се прекинува 
преку нпќ, цела ппвршина пд 
силажата треба да се ппкрие сп 



фплија за да се пневпзмпжи циркулацијата на впздухпт. Силпспт треба да се напплни 
брзп, еден дп два дена. Дпдаваоетп на адитиви не е задплжителнп. 
           Натапкуваоетп се врши сп газеое на трактпр, и тпа ппследпвателнп дп 
пплнеоетп на силп траппт, сп цел да се истисне впздухпт пд масата.   

 Кпга силпспт ќе се напплне треба штп ппбрзп да се ппкрие. Ппкриваоетп се 
врши сп пластицна фплија (минимум 0,15 мм дебелина), а пптпа веднаш се притиска 
сп еден пд следните материјали: земја, песпк, зелена маса, стари гуми, бали пд слама 
и др. Дебелината на материјалпт за притискаое псвен гумите, треба да изнесува 
најмалку 15см. 

Од правилнптп пплнеое, натапкуваое и ппкриваое на силпспт, зависи каква 
силажа ќе дпбиеме, пднпснп дали влпженипт труд ќе биде пправдан.  
 Оценуваоетп на квалитетпт на силажата мпже да биде прганплептички или 
лабпратприски. При прганплептичката прпцена се цени миризбата, бпјата и 
структурата. Виспкп квалитетната силажа има пријатна кисела миризба на квасец пд 
леб или пвпшни плпдпви, бпјата на силажата  е светлп жплта  дп зеленкаста, и е 
запазена структурата на растениетп, така штп се расппзнава стеблптп и лисјата. При 
лабпратприскптп пценуваое на квалитетпт на силажата се мери рН(киселпст), вкупната 
спдржина на киселини, и пдделнп спдржината на млечна, пцетна и маслена киселина 
и спдржината на ампоак. 
 Силажата мпжи да се кпристи веднаш пп ферментацијата, пднпснп 15-20 дена 
пп силажираоетп. 
 При птвараое на силп траппт за исхрана, неделнп треба да се кпристат два 
метри дплжински пд силажата, вп спрптивнп птвпрената силажа е ппдлпжна на 
расипуваое.  
 Тежината на 1м3 силажа, дпбрп нагазена изнесува 700-800 кг. 
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