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ÁLLATTENYÉSZTÉS

„En nek sem mi ér tel me!” Már mint bár mi lyen ada lé kot hasz nál ni a si -

ló zás kor! Majd nem szó sze rint ezt mond ta egy olyan gaz da, ahol a

450 te hén tö meg ta kar má nyá nak el ké szí té se, an nak mi nõ sé ge, - kü -

lö nö sen az er jesz tett ta kar má nyo ké - va ló ban köz pon ti kér dés.

Feb ru ár ele jén jár tunk, kint 5 oC volt,

de a fris sen mart si ló ka zal ból áradt a me -

leg. Ez volt az, ami ért elég zak la tot tan fo -

ga dott a gaz da. Mert mi lyen do log az,

hogy be ta ka rí tás kor min dent el kö vet nek

azért, hogy a drá gán meg ter melt si ló ku ko -

ri cá ból a le he tõ leg jobb szi lá zsom le gyen:

nem ko pí ro zom a ta lajt, a Clostridium ma -

rad jon csak a tar lón, na pon ta nem hor dok

be töb bet, mint amit jól tu dok tö mö rí te ni, a 

szecs ka mé ret be ál lí tá sá nál sem a na pi tel -

je sít mény a leg fon to sabb, még star tert is

hasz nál tam, nincs rom lás a ka zal te te jén,

mert úgy ta kar juk le, aho gyan kell. És az

ered mény? Cse rép kály ha a te lep kö ze pén,

csak itt nem fa, ha nem a drá ga szi lázs a fû -

tõ anyag.

Ka zal vizs gá lat kö vet kez te té sei

Mun ka tár sa im mal úgy öt ven kü lön bö -

zõ szi lázs ka zal vizs gá la tán va gyunk túl

az óta. Amit most el sõd le ge sen néz tünk, az 

a kaz lak hõtérképe, tö mö rí té si vi szo nyai,

aerobstabilitása. Ezt fog lal juk össze az

aláb bi ak ban.

Hõ mér sék let és mi nõ ség

Az egyik leg fon to sabb ta pasz ta lat,

hogy a hõ mér sék let és a mi nõ ség kö zött

nincs biz tos kap cso lat. Va gyis: nem min -

den me leg ka zal ép pen utó-erjed. Ha az er -

je dés ked ve zõ en zaj lott, ak kor a mag hõ -

mér sék let min den eset ben a leg ma ga sabb,

és ki fe lé ha lad va egyen le te sen csök ken.

Nem az ab szo lút hõ mér sék le ti ér ték a

meg ha tá ro zó, ha nem azok vál to zá sa. Ta -

lál tunk tel je sen sta bil szi lázst ki vá ló pa ra -

mé te rek kel, csak ép pen 20 oC-kal ma ga -

sab ban, mint a kör nye ze te. (Volt per sze

olyan is, ami már „túl volt min de nen”, ma -

gas am mó nia-, és vaj sav tar tal ma ál tal biz -

to sí tott vi szony la gos sta bi li tá sa mi att 5-10 
oC-kal volt csu pán me le gebb, mint a le ve -

gõ, ép pen csak ta kar mány nak volt al kal -

mat lan.) Az össz ké pet szí ne zi, hogy hi á ba

lát szik szem re egy ne mû nek egy ka zal, a

va ló ság ban több nyi re nem az: ami lyen

vál to za tos volt a táb la, olyan lesz a ka zal

is. Meg olyan lesz a na pi tej ter me lés is. Sõt 

olyan lesz a szi lázs aflatoxin tar tal ma is:

az egyik gaz da ság ban egy 2.500 ton nás

kaz lon be lül mér tek ki vá ló, a ha tár ér té ket

meg sem kö ze lí tõ részt, és azt bõ ven fe lül -

mú lót is. 

Mint a cse rép kály ha

De ak kor mi ért olyan me leg a ka zal,

mint még so ha? Mert alig ha nem olyan

me leg volt a be ta ka rí tás kor, mint még so -

ha. (Meg ed dig ta lán nem is na gyon tu laj -

do ní tot tunk ne ki ak ko ra fi gyel met.) Ha a

ka zal in du ló hõ mér sék le te 35 oC, mert

kény te le nek vol tunk a tû zõ au gusz tu si na -

pok ban be men te ni a ku ko ri cát, mi e lõtt

vég leg fel sül ne, ak kor az me leg lesz egész

té len át. 

Ha át la gos év ben két-há rom hó nap alatt 

vissza hûl az in du lá si hõ mér sék let re, az

már jó nak mond ha tó. A ku ko ri ca szi lázs -

nak rend kí vül ma gas a hõ-te he tet len sé ge,

ép pen, mint egy jó cse rép kály háé.

Dunsz tolt ka zal

A „hõ mér sék let és a mi nõ ség kö zött

nincs biz tos kap cso lat” ír tam az elõbb.

Va ló ban nincs, de nyi tás után a le ve gõ nek

ki té ve na gyon ha mar le het. Az a szi lázs,

ame lyik ki tá ro lás kor még me leg, az ked -

ve zõ táp ta la ja a pe nész-, és élesz tõ gom -

bák nak. Meg fi gyel he tõ, hogy eb ben a

dunszt ban a ka zal meg bon tá sa után szin te

órák alatt ki ala kul nak az ele in te még ap ró,

fe hér szí nû pe nész te le pek, ké sõbb a töb -

bi ek is, be in dul az utó er je dés, és en nek

egyik ve le já ró ja a hõ ter me lés. Já ru lé kos,

ijesz tõ kö vet kez mény a to xin szint emel -

ke dé se, köz tük gyak ran az aflatoxiné. Az

élesz tõ gom bák mun ká ja „ered mé nye kép -

pen” a tej sav ból ecet sav, víz, CO2, hõ ke -

let ke zik, a víz és old ha tó szén hid rát ból al -

ko hol, CO2, és új ra csak hõ. Ezért mond ta

va la ki, hogy mi kor be kö szön te nek a me le -

gebb na pok, kény te le nek több ször etet ni,

mert a reg gel ki adott friss szi lázs dél után ra 

be fül led. Ezt pe dig a te hén csak kín já ban

eszi meg, amit el fo gyaszt an nak is gyen -

gébb az emészt he tõ sé ge, ga ran tált a ta kar -

mány vissza uta sí tás, ter me lés csök ke nés.

Sors csa pás, mond hat nánk. Hi szen jó len -

ne ké sõ õszi hû vös haj na lo kon, ne tán éj je -

len te si lóz ni, csak ezt le he tet len meg szer -

vez ni, két szer annyi ide ig tart, meg ad dig -

ra a ku ko ri ca rég nem ab ban a fenológiai

fá zis ban van, ami az er je dés szem pont já -

ból a leg ked ve zõbb. Az nem vi gasz tal sen -

kit, hogy ala csony hõ mér sék le ten si lóz -

tunk, ha az alap anyag meg szá radt, fel sült,

vagy meg fa gyott ku ko ri ca lesz. Ma rad a

ki seb bik rossz, a ma gas in du lá si-, és így a

ma gas tá ro lá si hõ mér sék let, ami nek csak

kö zel len sé ge ink, a pe nész-, és élesz tõ -

gom bák örülnek.

Hûl-, vagy me leg szik?
A szilázskazlak hõstabilitása

Ter mo mé ter el he lye zé se a szi lázs bel se jé ben
(B.Andrieu, Lallemand) 

A rög zí tett ada tok 
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A Lactobacillus buchneri

A meg ol dás a ter mé szet bõl ér ke zik,

mind olyan sok szor: mik ro szer ve ze te ket

ve tünk be egy más el len. Alig ha nem

gyász nap ként em le ge tik a pe né szek,

élesz tõk azt a na pot, ame lyi ken ki de rült,

hogy a Lactobacillus buchneri egy ál ta lán

nem tart igényt a tár sa sá guk ra. Sõt: a szi -

lázs ban meg vál toz tat va az er je dés jel lem -

zõ it a ben ne lé võ víz old ha tó szén hid rát

fel hasz ná lá sá val tej sa vat, ecet sa vat, pro -

pilénglikolt, propanolt - propilal ko holt-,

pro pionsavat ter mel. Ezek együtt él he tet -

len kö ze get ál lí ta nak elõ a szá muk ra. Se

to váb bi ta kar mány bon tás, se hõ-, se to xin

ter me lés. (Végy egy edény be buchnerivel

ke zelt szi lázst, fi gyeld né hány na pig, és

meg lá tod. Az ered mény ak kor lesz lát vá -

nyos, ha mel let te egy má sik ba ke ze let lent,

vagy más sal ke zel tet he lye zünk: a ke zelt

hi deg ma rad és szi lázs il la tú, a kont roll

me le ged ni fog, és pe né szed ni.) Bá na tunk -

ra azon ban a Lactobacillus buchneri elég

las san sza po ro dik, ezért míg egy ho mo -

fermentatív tej sav er jesz tõ bak té ri um ból

elég 100.000 TKE, ad dig a Lactobacillus

buchneribõl leg alább 300.000 TKE kell a

kí vánt ha tás el éré sé hez gram mon ként. 45

nap nál elõbb nem is ér de mes a kaz lat meg -

bon ta ni, a ha tá sát ek kor ra fej ti ki tel je sen.

A ma ga sabb be ol tá si ér ték saj nos az árá -

ban is je lent ke zik, de az nem saj nos, hogy

cse ré be csök ken ti az élesz tõ szá mot, az

utó er je dé si vesz te sé ge ket, szig ni fi kán san

hosszabb ide ig sta bil ál la pot ban tart ja a

szi lázst még a nyá ri idõ szak ban is. (Gya -

nak vó kol lé gá ink nak mon dom, hogy csak

a ká ros mik ro szer ve ze tek nem áll ják a

buchneris szi lázst, a te he nek kifejezetten

kedvelik.)

Ta va szo dik, a szi lá zsok ka zal hõ mér -

sék le te már nem fog lé nye ge sen el tér ni a

kör nye ze té tõl. De nem ez az aerob sta -

bilitás, ha nem az, hogy Lactobacillus

buchnerivel ke zel ve nem vál to zik a szi lá -

zsunk mi nõ sé ge a ká ni ku lá ban sem, míg a

ka zal egyik szé lé tõl el érünk a má si kig, a

já szol ban lé võ TMR sem fül led be órák

alatt. A jó szi lá zson a tej ter me lés emel ke -

dé se biz to san nem fog múl ni.

Dr. Dizseri And rás

Ez egy ki er jedt szi lázs, csak még feb ru ár ra
sem hûlt ki!

…ennyi re nem!


