
HETEROFERMENTATÍV BAKTÉRIUMOK A SILÓZÁSBAN 
 
Egy kérdéssel kezdeném: Mi is tulajdonképpen a sava nyított tömegtakarmányok készítésének célja? 
A szilázs vagy szenázs készítésekor próbáljuk hosszú távon (0,5-2 év) maximális mértékben megőrizni, 
tartósítani a takarmánynövények által megtermelt értékeket, a fehérjét, az energiát, a karotint stb. 
Tartósítani, megőrizni, és minél kisebb veszteséggel, minél jobb emészthetőségi-hasznosulási 
paraméterekkel megetetni a teheneinkkel! 
A takarmánynövényt próbáljuk optimális állapotban vágni, próbáljuk az optimális szárazanyag-tartományt 
megcélozni, és az egész folyamatban kiemelten vigyázunk a tisztaságra, a földmentes betárolásra. 
Betároláskor arra törekszünk, hogy minél előbb levegőmentes (anaerob) viszonyok alakuljanak ki a 
silótérben. Ezt a behordás és tömörítés összehangolásával, a minél tökéletesebb tömörítéssel, a lendületes, 
nem elhúzódó silózással (ami nem mehet a tömörítés rovására), ha az időjárás miatt szükséges ideiglenes 
zárással és mielőbbi végleges zárással oldjuk meg. A levegő és az oxigén kizárása már blokkolja a növényi 
szövetek légzését, ezáltal a szecska növényi disszimilációs veszteségét. Próbálunk minél gyorsabban a 
mikrobiológiailag stabil pH alá savanyítani. Ez megállítja a növényi enzimek (pl. proteázok) működését, és 
gátolja az egész savanyításos tartósítási folyamat ellen dolgozó, vagy veszteséget okozó, illetve a 
szarvasmarha számára élettanilag negatív hatású vegyületeket előállító mikroorganizmusokat (coliformok, 
talajbaktériumok stb.). Az egész silózási folyamat küzdelem a múló id ővel, a leveg ő oxigénjével és a 
nemkívánatos mikroorganizmusokkal szemben! 
 

Eddig tulajdonképpen minden rendben is volna a megfogalmazás tekintetében, a hagyományos értelemben 
vett fogalmaink szerint. Azonban veszteséget és kárt okozó mikroorganizmusok a lezárt silóban, és a siló 
nyitásakor is képesek tovább működni. Ha cukor marad a már stabil pH alá savanyodott takarmányban, a 
jelenlévő élesztők levegőmentes körülmények között, a szilázs/szenázs pH-ján (még jóval alacsonyabb pH-n 
is) alkoholt termelnek a cukorból. A folyamat veszteségképző, a terméke az etanol pedig májkárosító. 
Ahol a zárás tökéletlenségei miatt levegő hatol a silóba, ott az élesztők a tejsavat is felhasználják, dolgoznak 
a penészek. Ha jelen vannak a mikotoxintermelő penészgombák is, akkor mikotoxinképzés is van. A 
penészek pedig gombafonalaikkal mélyen behatolnak a szilázsba. Jóval mélyebben, mint a szemmel látható 
romlott részek. 
Ha tökéletes a zárás, akkor csak a siló nyitásakor indul újra a küzdelem az idővel, az oxigénnel és a káros 
mikroorganizmusokkal szemben. Ha levegőt kap a siló, az élesztők elkezdik használni a tejsavat. Emelkedik 
a pH és a hőmérséklet. Minden 5 °C-nyi hőmérsékletemelkedés naponta 2 % szárazanyag-veszteséget 
jelent. Egy 15 °C-kal „magától” melegedő magasabb hőmérsékletű meleg szilázs 2 nap alatt 10-12 %, négy 
nap alatt már 20 % körüli szárazanyag-veszteséget jelent! Minél jobban melegszik a szilázs, annál jobban 
romlik az emészthetőség és a takarmányozási érték (cukor-aminosav reakciók > barnulást okozó mailard-
reakció; aminosav-lignin reakció stb.). Fogy a tejsav, növekszenek és toxint termelnek a jelenlévő penészek, 
majd a pH emelkedése folytán csíráznak a klosztridium spórák, és drasztikus szaporodásnak indulnak (a 
baktériumoknál 20-30 perc a generációs idő > a sejtszám megduplázódásának ideje), melynek 
következménye egy másodlagos vajsavtermelési folyamat. 
A TMR-ben és a jászolban ez a romlási/melegedési folyamat, különösen a meleg időszakban, még gyorsabb 

és drasztikusabb. Az előbb említetteken felül jelentős lehet a takarmány 
visszautasítás is. 
A fentiekben a teljesség igénye nélkül leírt tárolási és kitárolási káros 
mikrobiális folyamatokat, a melegedést is meg lehet akadályozni, illetve 
jelentősen lehet késleltetni és mérsékelni. Heterofermentatív 
tejsavbaktériumokkal. A szemmel látható takarmányromlást a 
heterofermentatív baktériumokkal, vagy homo- és heterofermantatív 
baktériumokat is tartalmazó oltóanyagokkal és tökéletesen végrehajtott 
silózási technológiával nullára lehet csökkenteni! Emiatt használjuk a 
silózásban a heterofermentatív baktériumokat. 
 

A propionsav termelő propionsavbaktériumok hatásosak az élesztők és 
penészek, illetve a fenti folyamatok gátlását illetően. Ezek a mikrobák 
azonban csak propionsavat termelnek. Igazán hatékonyan azonban a 
Lactobacillus buchneri (1.kép) heterofermentatív tejsavbaktériumok ölik és 
blokkolják az élesztőket/penészeket. 
 

Abba a vitába belemenni, hogy melyik típusú baktériummal, a 
homofermentatív vagy a heterofermentatív tejsavbaktériumokkal érdemes-e 

dolgoznunk azért nincs értelme, mert a homofermentatív savanyítók egyáltalán nem képesek 
megakadályozni a fentiekben leírt romlási folyamatokat. 
A gyors homofermentatív baktériumok szerepe akkor értékelődik fel, amikor nagy fehérjetartalmú és nagy 
pufferkapacitású, esetlegesen nedvesebb takarmánynövényt (pl. nyugat-Európa klimatikus viszonyai között 
ez általános) kell intenzíven lesavanyítani, hogy a káros mikrobiális folyamatokat és a fehérjebomlást 

1. Kép: a Lactobacillus 
buchneri NCIMB 40788  



 

megakadályozzuk. Erre a célra homo és heterofermentatív baktériumok keverékét tartalmazó 
starterkultúrákat érdemes használni. 
 

Még egy fontos dolog, ami a klímaváltozás kapcsán jelent meg nálunk is. Aszályos években nem pusztán 
a magas szárazanyag-tartalmú szilázsoknál jelentkez ik az aerob instabilitási probléma!!!  Ennek a 
következő jelenség az oka. Meleg, aszályos nyáron, amikor a légköri stressz hőgutaként rövid idő alatt 
felperzseli a kukorica leveleit a következő történik: felszáradnak a levelek, megáll a növény anyagcseréje. A 
látszólag száraz növény szára olyan nagy mennyiségű vizet tartalmaz, ami 28-30 % körüli szárazanyag-
tartalmú silókat eredményez. Az energiatartalom alacsonyabb, a növény erjeszthető cukortartalma 
drasztikusan nagy (a cukor nem épül be keményítőként). Az ilyen szilázsok rendre 3,6-3,8 pH-ra erjednek le. 
Az ilyen aszály-stresszes kukoricák élesztő és penészfertőzöttsége egy 2012-es USA vizsgálatsorozat 
szerint hihetetlenül magas! 
A Dairyland Labs (USA) számadatai 183 minta 2012. július és szeptember között végzett vizsgálatainak 
eredményeit mutatják (1. ábra): 
 

• A vizsgált minták 11 %-ban 100000-1 millió Telepképző Egység (TKE) volt az élesztőfertőzöttség 1 g 
szecskára vonatkoztatva 

• A minták 23 %-ában 1-10 millió TKE/g volt a fertőzöttség 
• A minták 28 %-ában 10 millió TKE/g fölötti volt az élesztő csíraszám 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 millió TKE/ml (esetünkben megfelel a TKE/g-nak) a borászatban a mustoknál, és a pálinkakészítésben a 

cefréknél egy becsülettel elvégzett fajélesztős beoltás élőcsíraszáma!!! Hihetetlen! A kukoricaszecska 

minták 50 %-ában erjedésipari élesztőszámokat mértek! Az ilyen kukoricaszilázsok a magas cukortartalom 

és a magas élesztő csíraszám miatt, az alacsony pH-k ellenére rendkívül aerob instabil szilázsok! 

Ezeknek a romlását csak a heterofermentatív baktériumokkal lehet megakadályozni. 
 

A Lactobacillus buchneri baktériumok 
A Lactobacillus buchneri egy olyan heterofermentatív tejsavbaktérium, amely a cukorból történő elsődleges 
L-tejsavat képző folyamat után a tejsav egy részéből bendőbarátabb ecetsavat, propionsavat, propanolt és 
energetikailag nagyon pozitív hatású monopropilén-glikolt termel. Ezek az anyagok így együtt, egymás 
hatását szinergensen erősítő gombaölő metabolitok! 

 

A 2. ábrán egy a Lallemand által gyártott L. buchneri 
tartalmú szilázsoltóanyag, a Lalsil FRESH hatását láthatjuk. 
A 28 üzemi silót magában foglaló Barcelonai Egyetem által 
elvégzett spanyolországi kísérletsorozatban 
(IGLESIAS&BACS, 2006) a Lalsil FRESH a tárolási 
folyamatok során a kezelt silókban 1/25-re csökkentette az 
élesztő és penész csíraszámot. Ugyanebben a kísérletben 

a Lalsil FRESH 0,2 ppb értéknél limitálta a silók átlagos 

aflatoxintartalmát, míg a normál savanyító starterrel 

készített kontroll szilázsok átlagos aflatoxinszintje 1 ppb 

volt, tehát 5x annyi (3. ábra)! 
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1. Ábra: Éleszt őfertőzöttség kukoricaszecskán  (Diaryland Labs, USA)  

2. Ábra: Gombafert őzöttség a silók nyitása 
utáni 4. napon (Barcelona, Spa.) 
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Számos, köztük az eddigi legnagyobb szabású
méretű silókísérlet (CHRISTENSEN ET
dán kutatók végeztek, vizsgálta és hasonlította össze a 
homofermentatív és heterofermentatív kukorica szilázs 
savanyítási stratégiát. Az említett dán kísérlet 39 
kereskedelmi tejtermelő farmon zajlott. 
átlagos szárazanyag-tartalma 33 % volt a silókban. 
farmokon kontroll („placebo kezelés”), egy ismert 
kereskedelmi homofermentatív starter (1,25 x 10
szecska) és a szintén kereskedelmi forgalomban lév
Lalsil FRESH (3x105 Lactobacillus buchneri 
TKE/g szecska) hatását hasonlították össze a 
takarmányozási szezon januártól augusztusig terjed
szakaszában. A homofermentatív starternek a kontrollhoz 
képest nem volt hatása az erjedési paraméterekre és az 

aerob stabilitásra. A Lalsil FRESH ezzel szemben
±0,03 értékkel emelte a pH-t (bend
megduplázta az aerob stabilitást. 37, 38 és 80 h ± 8h a 
kontroll, homofermentatív savanyító starter és a Lalsil FRESH átlagos aerob stabilitási értéke. 
kísérletben 8,5 g/kg szárazanyag volt a 
1,5 g/kg kontroll és homofermentatív savanyító kezelésekhez képest. 
eredmények alapján úgy tűnik, hogy a 
után is mutatnak anyagcsere aktivitást, ami a szilázs frissen tartásában, és az egyre er
stabilitásban nyilvánul meg. Ez a nagyszabású dán kísérlet is igazolta a 
aerob romlást jelentősen késleltető hatását.
 

A Lactobacillus buchneri beoltási csíraszámának hat ása az aerob stabilitásra
A Lactobacillus buchneri baktériumok esetén a beoltási csíraszám sarkalatos kérdés. Alacsony szilázs pH
a buchneri baktériumok nehezebben 
szaporodnak, és a beoltási csíraszámmal 
arányosan termelik a penész- és éleszt
metabolitokat, így a monopropilén
300000 TKE/g beoltási csíraszám esetén a 
buchneri baktériumok kukoricaszilázsokban 
szárazanyagra vonatkoztatott 1
monopropilén-glikol mennyiséget is 
termelhetnek. Ez az MPG a takarmányban 
egyenletesen oszlik el. 
 

A Lactobacillus buchneri 
csíraszámának és az aerob stabilitásnak a 
kérdését több esetben is vizsgálták. Ezekb
vizsgálatokból két a LALEMAND Lactobacillus 

buchneri 40788-as törzsének regisztrációs 
dossziéjához felhasznált független 
kutatóintézetek által kapott nem publikált 
kutatási eredményét emelnénk ki. 
 

5. Ábra: A különböz ő kezelések látható vesztesége
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legnagyobb szabású üzemi 
CHRISTENSEN ET ALL, 2010), melyet 

dán kutatók végeztek, vizsgálta és hasonlította össze a 
homofermentatív és heterofermentatív kukorica szilázs 
savanyítási stratégiát. Az említett dán kísérlet 39 

 farmon zajlott. A kukoricaszilázsok 
33 % volt a silókban. A 

farmokon kontroll („placebo kezelés”), egy ismert 
starter (1,25 x 105 TKE/g 

szecska) és a szintén kereskedelmi forgalomban lévő 
Lactobacillus buchneri NCIMB 40788 

hasonlították össze a 
takarmányozási szezon januártól augusztusig terjedő 

homofermentatív starternek a kontrollhoz 
képest nem volt hatása az erjedési paraméterekre és az 

aerob stabilitásra. A Lalsil FRESH ezzel szemben 0,23 
t (bendőbarátabb), és 

megduplázta az aerob stabilitást. 37, 38 és 80 h ± 8h a 
kontroll, homofermentatív savanyító starter és a Lalsil FRESH átlagos aerob stabilitási értéke. 
kísérletben 8,5 g/kg szárazanyag volt a buchneri baktériumok átlagos monopropilén

kontroll és homofermentatív savanyító kezelésekhez képest. Még egy lényeges dolog. 
nik, hogy a L. buchneri baktériumok időben elnyújtva, még fél évvel a besilózás 

után is mutatnak anyagcsere aktivitást, ami a szilázs frissen tartásában, és az egyre er
Ez a nagyszabású dán kísérlet is igazolta a Lactobacillus buchneri 

ő hatását. 

A Lactobacillus buchneri beoltási csíraszámának hat ása az aerob stabilitásra  
baktériumok esetén a beoltási csíraszám sarkalatos kérdés. Alacsony szilázs pH

baktériumok nehezebben 
szaporodnak, és a beoltási csíraszámmal 

és élesztőgátló 
metabolitokat, így a monopropilén-glikolt is. 

E/g beoltási csíraszám esetén a 
buchneri baktériumok kukoricaszilázsokban 
szárazanyagra vonatkoztatott 1-2 % 

glikol mennyiséget is 
termelhetnek. Ez az MPG a takarmányban 

 beoltási 
mának és az aerob stabilitásnak a 

kérdését több esetben is vizsgálták. Ezekből a 
Lactobacillus 

as törzsének regisztrációs 
dossziéjához felhasznált független 

nem publikált 

1999-ben a francia 
kutatóintézet a Lactobacillus 
csíraszám-aerob stabilitásra gyakorolt hatását 
vizsgálta (4. és 5. ábra). A 
szárazanyag-tartalmú kukoricaszilázs 
konklúziói a következő
TKE/g beoltás az aerob stabilitást nem 
javította a kezeletlen kontrollhoz képest
a romlási sebességet lassította. A látható 
veszteségeket nem csökkentette. 
és 500000 TKE/g beoltási dózisok között az 
aerob stabilitásban nem, a látható 
veszteségekben minimális különbség volt.
 
 

3. Ábra: Szilázsoltóanyagok hatása a szilázs 
aflatoxinszinszintjére nyitás után

 kezelések látható vesztesége  

4. Ábra: A különböz ő kezelések nyitás utáni 
hőmérsékletének alakulása
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kontroll, homofermentatív savanyító starter és a Lalsil FRESH átlagos aerob stabilitási értéke. Ebben a 
monopropilén-glikol termelése, az 1-

Még egy lényeges dolog. Az 
ben elnyújtva, még fél évvel a besilózás 

után is mutatnak anyagcsere aktivitást, ami a szilázs frissen tartásában, és az egyre erősödő aerob 
Lactobacillus buchneri baktériumok 

baktériumok esetén a beoltási csíraszám sarkalatos kérdés. Alacsony szilázs pH-n 

 INRA Pin au Haras 
actobacillus buchneri beoltási 

aerob stabilitásra gyakorolt hatását 
vizsgálta (4. és 5. ábra). A 34 %-os 

tartalmú kukoricaszilázs kísérlet 
következők voltak. A 100000 

TKE/g beoltás az aerob stabilitást nem 
a kezeletlen kontrollhoz képest, csak 

a romlási sebességet lassította. A látható 
veszteségeket nem csökkentette. A 300000 
és 500000 TKE/g beoltási dózisok között az 

ásban nem, a látható 
veszteségekben minimális különbség volt. 

3. Ábra: Szilázsoltóanyagok hatása a szilázs 
aflatoxinszinszintjére nyitás után  (Barc., Spa) 

ő kezelések nyitás utáni 
mérsékletének alakulása  (INRA, Fro.) 



6. Ábra: A különböz

2008-ban az Egyesült 
Királyságban a KINGSHAY 
Kutató Állomáson 29,7 % 
szárazanyag-tartalmú 
kukorica alapanyaggal 3 
különböző kezelés aerob 
stabilitásra gyakorolt 
hatását vizsgálták 
mikrosilós kísérletben. A 
hőmérsékletet és a pH 
alakulását követték. A 
kutatómunka kísérleti 
eredményei a következők 
voltak. A 100000 TKE/g 
beoltási dózis a kontrollhoz 

képest nem okozott 
szignifikáns aerob stabilitás 
változást! A 300000 TKE/g beoltási dózis 
Fenti vizsgálatok eredményeként határozta meg a Lallemand az aerob instabiltásra er
kukorica, cirok alapanyagokra a 300000 TKE/g szecska beoltási dózis szükségességét.
 

2004-ben szeptembertől decemberig
(rostoldó enzim + homo- és heterofermentatí
vizsgálták lucernaszenázsokon, 
szárazanyagtartalma 36 % a 4. kaszálá
folyamatot, gyorsabban, alacsonyabb pH
a fehérjebomlást, így az ammónia tartalmat is,
aerob stabilitást jelentősen javította. A csomagolt körbálák
néhány nap alatt romlásnak indultak, és kb. 15 °C
aerob stabilitási vizsgálat alatt romlatlanok maradtak (
gombagátló anyagcseretermékek, és az aerob romlás megakadályozása miatt a DRY
lucernaszenázsok kellemesen fűszeres illatúak
 
ÖSSZEFOGLALÓ GONDOLATOK  
A fenti példákat nem soroljuk tovább
gyors savanyítás. A heterofermentatív baktériumok, különösen az 
gombaölő anyagcseretermékeikkel a szilázsok/szenázsok aerob stabilitását alapvet
A buchneri startereknél a beoltási csíraszám alapvet
optimális beoltási csíraszám a kukoricaszilázsoknál a 300000 TKE/g szecska. Ez a beoltási csíraszám 
valóban szükséges, ezt a gyakorlati tapasztalata
történik, minden esetben gyengébb aerob stabilitás, és nagyobb heterogenitás jelenik meg a silókban.
Lucernaszenázsoknál (sok fehérje, kevés cukor, talajszennyezés)
érzékeny, viszonylag sok cukor, sok rost) a nagyobb bakteriális szennyezés, a több rost, több fehérje miatt a 
buchneri technológiát kombinálni kell a 
enzimek alkalmazásával. Ezeknél az alapanyagoknál, melyek aerob instabilitásra kisebb hajlamot mutatnak, 
a buchneri kisebb 150000 TKE/g csíraszámban is 
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6. Ábra: A különböz ő kezelések hatása a h őmérsékletre

változást! A 300000 TKE/g beoltási dózis már hatékony kezelésnek bizonyult. 
Fenti vizsgálatok eredményeként határozta meg a Lallemand az aerob instabiltásra er
kukorica, cirok alapanyagokra a 300000 TKE/g szecska beoltási dózis szükségességét.

l decemberig a Szegedi Egyetem Hódmezővásárhelyi Főisk
és heterofermentatív tejsavbaktériumok – L.buchneri 40788

lucernaszenázsokon, mikrosilós és csomagolt bálás kísérletekben. 
kaszálásé 45,5 % volt. A Lalsil DRY jelentősen gyorsította az erjedés

yabb pH-ra savanyított, mint a kezeletlen kontroll szilázsok. 
a fehérjebomlást, így az ammónia tartalmat is, jelentősen csökkentette. Az L. buchneri

. A csomagolt körbálák kezeletlen kontroll tételei 4 hónap 
néhány nap alatt romlásnak indultak, és kb. 15 °C-kal melegedtek fel. A DRY-al kezelt minták a két hetes 
aerob stabilitási vizsgálat alatt romlatlanok maradtak (SZŰCSNÉ et all, 2005). A fehérjebomlás limitálása, a 
ombagátló anyagcseretermékek, és az aerob romlás megakadályozása miatt a DRY

űszeres illatúak. 

 
nem soroljuk tovább. A homofermentatív tejsavbaktériumok feladata a silókészítésben a 

gyors savanyítás. A heterofermentatív baktériumok, különösen az L. buchneri képesek gombagátló és 
 anyagcseretermékeikkel a szilázsok/szenázsok aerob stabilitását alapvetően javítan

csíraszám alapvető fontosságú. A költség és hatékonyság szempontjából 
kukoricaszilázsoknál a 300000 TKE/g szecska. Ez a beoltási csíraszám 

valóban szükséges, ezt a gyakorlati tapasztalataink is igazolták. Olyan esetben amikor aluldozírozás 
ben gyengébb aerob stabilitás, és nagyobb heterogenitás jelenik meg a silókban.

(sok fehérje, kevés cukor, talajszennyezés), gabonaszilázsoknál 
sok cukor, sok rost) a nagyobb bakteriális szennyezés, a több rost, több fehérje miatt a 

technológiát kombinálni kell a gyors homofermentatív savanyító baktériumokkal, valamint rostoldó 
Ezeknél az alapanyagoknál, melyek aerob instabilitásra kisebb hajlamot mutatnak, 

kisebb 150000 TKE/g csíraszámban is kiválóan aerob stabilizál. 
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