СЪХРАНЕНИЕ

Кули или силажни траншеи?
Зависи от възможностите и нуждите на животновъдите. Правилата за
обслужването на силозите за фураж са много строги, спазването им е задължително,
за да няма инциденти и да не се компрометира храната за животните
Екип на
в.“Български фермер”
Лятото е време не само за жътва. За животновъдите това е наситен с напрежение период - осигурява се оцеляването на животните
и запазването на тяхната продуктивност през
цялата година.
Прибирането на фуражните култури е не
по-малко важно от прибирането на зърнената
реколта. Точно толкова важно е и съхранението на силажите, получавани от тях.
Опазването им става
в два основни вида силози: силози-кули и

бункери, както наричат
огромните
силажни
траншеи (ями).
Параметрите и на
двете съоръжения се
определят от нуждите

на животновъдите и от
техните възможности
да се снабдяват с фуражна суровина. В повечето страни в Западна Европа, както и в

САЩ, са твърде разпространени

кулообразните
съоръжения
приспособени за трайна ферментация и пазе-

не на всякакви насипни
фуражи.
Кулите са цилиндрични конструкции от различни материали - бетонни или стоманени

панели, с различна издръжливост и херметичност. Имат висока
термоизолация и устойчивост на корозия.
На 24-а стр.

Кули или силажни...
От 23-а стр.
Гарантират хигиенично
съхранение на фуража.
Има и доста разпространена тяхна разновидност
- кула с конусно дъно.
Обикновено зареждането на силоза става пневматично или механично.
При втория тип се използва голям вентилатор с лопатковидни пера. Материалът се подава във вибриращ бункер и се вкарва във вентилатора с помощта на спирален шнек.
При лятното пълнене
на силокулата вентилаторът издухва големи
обеми въздух под налягане по пълначната тръба.
Във въздушния поток се
въвежда и малко вода, за
да се овлажни пълначната тръба. Малка регулаторна дюза на върха,
управлявана от основата
на силоза, насочва силажа, така че да попадне на
близката, средната или
далечната страна на кулата. Така се улеснява
равномерното наслояване. След като силозът се
запълни, горната част на
силажната купчина се покрива с тежък лист от силозна пластмаса, която
запечатва растителната
маса и блокира достъпа
на кислород. С това се създават нормални условия силажът да ферментира през есента.
Предимство на куласилозите е, че силажът се
"опакова" добре в тях поради собственото му те-

гло. С това се постига добро "узряване" и не се допуска невтасал силаж.
Много съществено условие, защото употребата
на такъв силаж води до
тежки проблеми за животните.
Обратното, кулите се

изпразват от върха
на структурата
вътре в силоза. Отначало
това става "на ръка" с
обособена вила, пригодена за силаж. След това
влизат в действие механични разтоварващи устройства. Използва се
електрическа лебедка за
повдигане и спускане на
изпразващото
устройство. Вертикалното позициониране на разтоварващия механизъм се контролира също от лебедката, но от външната
страна на силоза. Механизмът се състои от двойка въртящи се шнекове,
които разрохкват повърхността на силажа и
го издърпват към центъра на разтоварващото устройство. Шнековете се
въртят в кръг около централния хъб, равномерно
"дъвчейки" силажа от повърхността на купчината.
В центъра голям вентилаторен агрегат улавя силажа и го издухва в автоматизирана
конвейерна
система.
След като силажът
влезе в конвейера, той
може да се управлява
или от ръчни, или от автоматични разпределител-

ни системи. Силажът се
спуска през отвор по улея
във вагонетка, количка и
т.н. Компютърната автоматизация и транспортьорът вътре в кулата, позволяват на силажа автоматично да пада отгоре
до всяко животно, като
количеството се разпределя индивидуално за
всяко място.
Но ако кулите са с поограничен капацитет 1000 или повече тона, то
бункерните силози са големи

траншеи, обикновено
с бетонни стени
които се пълнят чрез комплекс машини - трактори,
товарачи, компактори,
разпръсквачи и т.н. Запълнената траншея се
покрива с различни защитни покрития. Обикновено това е пластмасов
брезент, с който се покрива силажа, така че да бъде херметически затворен. Сега се използват и
други иновативни материи, като специално фолио или непропускливо
силажно фолио /не пропуска кислород/. Те са евтини и особено подходящи за големите количества силаж. Пълненето
на бункерния фуражен
силоз се извършва, /когато е възможно/ с помощта
на силажокомбайн, самоходен или прикачен. При
пълненето се използват
трактори, които се агрегатират с мощни силажокомпактори или силажоразпръсквачи. Чрез тях
се осигурява равномерно
разполагане на фуражната растителна маса,
което улеснява доброто
притъпкване на силажа и
осигурява условия за
опазване на хранителните му качества.

След като нарязаният
растителен материал се
прехвърли от силажокомбайна в траншеята в
действие влизат различни инвентари за силажиране като например силажоразпръсквач,
който
разпределя оптимално
силажа към страничните
ръбове на силоза с няколко спирално разположени устройства, с което се
гарантира ефективна работа, намаляваща разходите. Разпределителят
на силаж е годен за предно или странично прикачване. Използват се също
и силажосъбирачи с цел
най-равномерно и полезно да се подреди силажната маса. След това
"подреждане" на траншеята в действие се
включват тракторите и
компакторите, утъпкващи и уплътняващи силажната маса. Със силажокомпактора се постига
висока степен на уплътнение (<10% на м3). Има
капацитет от

2-3 минути
за уплътняване
на тон силаж
При използването на
компактора се постига
равно компресиран силаж по цялата работна
ширина (2.10 - 3.50 м) само от едно преминаване
върху растителната маса. Така другите средства от силажната логистика, като трактори, челни или телескопични товарачи не потъват в компресирания
силаж.
Структурата на силоза не
се уврежда при употреба
на компакторите. А когато бункерът трябва да се
изпразва се използва
система на автоматичен
режим, в която определена роля играят пак споме-

натите машини, но вече
подпомогнати от различни челни и телескопични
товарачи.
Когато се пълнят силажните траншеи специалистите препоръчват
да се извършват няколко
задължителни операции,
за да се получи перфектен силаж:
- слагат се странични
покрития
- траншеята се обработва с особено внимание,
за да не се получи срив в
хранителния статус на
т.нар. свеж фураж
- добре обработената
повърхност се "завива"
със защитно покритие
- покритието, в което
има вградена силна UV
защита, се уплътнява, затиска се и се закрепва
много здраво.
При тези действия може да се използва и тънко
45 микрона, непропускливо фолио предотвратяващо влизането на кислород /има и с 110 микрона/. То е леко, надеждно и
лесно за използване с гарантирана рентабилност
и минимална загуба на силаж. Има качеството да
прилепва към контурите
на повърхността на силажа. Според условията
може да се използва се и
друг материал - силажно
фолио, което има същите
качества.

Безопасност за
обслужващите
техници
При експлоатацията на
силозите не рядко стават
инциденти с хората, които ги обслужват. Понякога избухват от невнимание и пожари. Както казват специалистите, значителни опасности съпровождат процеса на
зареждане. При пълнене

на силоза е добре два
трактора да паркират
близо един до друг. Двигателите и на двете машини трябва да работят с
пълна мощност. Единият
трябва да захранва силозния вентилатор, а
другият пълненето и подаването на прясно нарязания фураж във вентилатора. Земеделският
производител трябва непрекъснато да се движи в
тази опасна среда на въртящи се валове и движещи се транспортьори, за
да проверява потоците
на материалите, да регулира скоростите и да контролира цялото оборудване в силоза.

Правила за
изпразването
на силокула
Изпразването на силажна кула създава специфични проблеми, поради изискването обслужващият техник често да
се качва на силоза, за да
затвори горната врата и
да отвори долната, придвижвайки улея за изпразване от врата към врата.
Ферментацията на силажа произвежда газ метан, който с течение на
времето се натрупва в
горната част на силоза.
Фермер, който влиза директно в силоз без предпазни мерки, може да се
задуши от метана. Необходимо е непрекъснато
да се оставят силозните
вентилатори прикрепени
към стените и да се използват, когато е необходимо. Така силозът се
проветрява. Може и да
има специална електрическа
вентилационна
система, която да вкарва
свеж въздух в силоза
преди някой да се опита
да влезе в него.

