SKLADOVÁNÍ HRANATÝCH BALÍKŮ

U hranatých balíků je rozhodující zajistit jejich uklízení z pole pod střechu hlavně v případě, že
lisujeme seno, to nesmí v žádném případě zmoknout. Zde hrozí okamžité vniknutí vody a
vlhkosti do již sklízené hmoty. Rozdíl proti kulatým balíkům zabalených do síťoviny (u nichž
povrchu dojde lépe k odvádění dešťové vody z povrchu z důvodu hustějšího pokrytím oky
síťoviny). Uložení balíků pod střechou je na zvážení v případě, že budou dále přeprodávány
nebo skladovány po dlouhou dobu zachováme tím nejlepší hodnotu a kvalitu. Je samozřejmě
několik dalších způsobů, kdy lze skladovat balíky přímo ve stohu na poli. Je dobré na vrchní
část stohu dát vrstvu volné slámy (nebo foukané slámy), pokud neplánujeme jiné zakrytí
v případě plachtou.

Příklad nevhodného skladování slámy. Zde došlo k silnému zatečení vody do stohovaných balíků a vzniku ztrát.

Zásadní je vyskládat balíky nahoře do hřebene a plachtu dobře vypnout, aby dešťová voda
odtékala, netvořila jezírka, která plachtou (která se může časem poškodit, steří anebo se
proděraví) postupně mohou pronikat dovnitř. Pokud je plachta dobře vypnutá, tak ani trochu
děravá plachta tolik nevadí, množství vody, které proteče otvory v napnuté plachtě nebývá
natolik kritické. Plachta by měla být co nejpevnější. Použitelné jsou i běžné PE plachty na
zakrytí silážních jam anebo plachet určených k zakrytí stohů s minimální hmotností 200
g/m2 (doporučujeme volit tak raději těžší gramáže). Volba zakončení buď kovová oka nebo
překrytí. Následně dojde zatížení a zabezpečení plachet proti větru.

V posledních letech se začala uplatňovat nová technologie uložení a skladování slámy
lisovaných do velkých hranatých balíků ve stozích obalených jen po povrchu průhlednou
strečovou folií. Hlavní předností proti stávajícím stohům je vytvořením rukávce s fólií s tím, že
nedojde k plnému hermetickému uzavření poté zůstane přední a zadní strana odkrytá a slouží
k volnému proudění vzduchu. Tato technologie je vhodná i pro stohování balíků s vyšší vlhkostí
až do 25 %, kdy následné volné proudění vzduchu snižuje vlhkost. Tím se dosáhne cíle
zachování lepších vlastností kvality a výhřevnosti slámy v procesu při následné spalování. Pro
energetické využití spalováním anebo na výrobu topných peletek jsou tyto balíky lépe
využívány a vyhledávány zpracovateli. Podle dosavadních zkušeností se ztráty při volném
skladování balíkované slámy pohybují do 25 %. (údaje vychází z podkladů měření Ing. Zdeněka
Abrhama, CSc. Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha).

U sena je potřeba ihned odvozit z pole a uskladnit nejlépe pod střechu nesmí dojít k zmoknutí.

Balíky slámy nejsou tak choulostivé na zmoknutí a pozdější následné skladování.

Příklad správného vrstvení balíků v horní části s následným přikrytím krycí plachtou.

Stejný stoh s balíky následně foceno začátkem jara následujícího roku. Kvalita balíků zachována.

