
 

 

Magas takarmányköltségek? 
alternatívánál az erjesztett 

Az enzimhasználat a szilázs
minőségét és segít a takarmányozás

Jelen gazdasági helyzetben, ismétlődő szárazságok közepette 
mellett-, masszívan emelkedtek a gabonaárak
prognosztizálnak. Ilyen körülmények között a 
maguk állítják elő. A jól tartósított szenázs
egész éven át történő tárolásának és etetésének. A 
szakemberek savanyító baktériumok
veszteségek csökkentésére és a romlást okozó 
mikroorganizmusok fejlődésének gátlására 
vajsavbaktériumok, koliformok). A mikr
adalékanyagok tejsavbaktériumokat tartalmazn
erjesztő mikrobákat, melyek például a joghurtban találhatók, 
melyek beindítják és végig viszik 
tudja-e, hogy bizonyos starterkultúrák enzimeket is 
tartalmaznak? És ezek az enzimek, amikkel
savanyítási folyamatok javítását célozták meg, a 
szilázs/szenázs emészthetőségének javításában
takarmányozási érték növelésében is segíthetnek? Kutatók kimutatták és kiszámolták, hogy a rostbontó 
enzimek (celluláz, hemicelluláz; az a
átlagosan 13 kg búzának megfelelő hozadéka van minden tonna fűsz
folyamatosan növekvő megtakarítás, ha a búza
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azok szerepéről a fű
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Mi az enzim? 
Az enzimek olyan aktív fehérjék, melyek jelen 
vannak minden állati és növényi sejtben, hogy a 
biokémiai reakciókat megkönnyítsék
biokatalizátornak nevezik őket. 
 

 

takarmányköltségek? Az enzimek többet jelentenek
z erjesztett tömegtakarmányok kezelését illetően!

Az enzimhasználat a szilázs-adalékanyagokban (silóstarterek) emeli
és segít a takarmányozás eredményességének javításában

n, ismétlődő szárazságok közepette - növekvő bioetanol és biodízel igények 
, masszívan emelkedtek a gabonaárak, és a 2013-as évre is gabonaárnövekedést 

prognosztizálnak. Ilyen körülmények között a cégek és gazdák a takarmány mind 
szenázs/szilázs kiváló módja a lucerna, fű és teljes 

át történő tárolásának és etetésének. A 
szakemberek savanyító baktériumokat ajánlanak a 
veszteségek csökkentésére és a romlást okozó 
mikroorganizmusok fejlődésének gátlására a silóban (pl. 

. A mikrobiológiai szilázs 
gok tejsavbaktériumokat tartalmaznak. Olyan 

erjesztő mikrobákat, melyek például a joghurtban találhatók, 
 a fermentációt. Azonban 

e, hogy bizonyos starterkultúrák enzimeket is 
tartalmaznak? És ezek az enzimek, amikkel kezdetben a 
savanyítási folyamatok javítását célozták meg, a 

nek javításában, és így a 
takarmányozási érték növelésében is segíthetnek? Kutatók kimutatták és kiszámolták, hogy a rostbontó 

(celluláz, hemicelluláz; az alfa-amiláz nem rost, hanem keményítőbontó) 
átlagosan 13 kg búzának megfelelő hozadéka van minden tonna fűszilázs esetén. E
folyamatosan növekvő megtakarítás, ha a búza és gabonaárak alakulásának trendjét vesszük alapul.

a Lallemand Állati 
Takarmányozási üzletág szilázs 
adalék menedzsere ad bővebb 
információt az enzimekről és 
azok szerepéről a fű- és lucerna 
szenázsok (gabona szilázsok) 
értéknövelését illetően. 

enzimek olyan aktív fehérjék, melyek jelen 
vannak minden állati és növényi sejtben, hogy a 

megkönnyítsék. Gyakran 

Az életben minden biokémiai reakció enzimeket 
igényel. Az enzimek egy
specializáltak, egy-egy konkrét 
felelősek. A testünkben különféle enzimek ezrei 
vannak. Például az emésztés az ezimek nagy 
számát foglalja magában, hogy a különböző 
táplálékokban található kémiai vegyületek minden 
típusa lebontható legyen. Az enzimeket az ipar is a 
legkülönbözőbb területeken alkalmazza: 
mosóporok, papírgyártás, élelmiszeripar (sütőipar, 
borászat, söripar, stb.), takarmányipar
 

Miért teszünk enzimeket a 
szilázsoltóanyagokba?
A szilázsban a tartósítás a 
savanyításával valósítható meg. Ezt a savanyítást 
tejsavbaktériumok végzik, melyek tejsavat vagy 
más egyéb termékeket is termelnek. A 
tejsavtermeléshez ezek a baktériumok egyszerű 
cukrokat használnak (
szénhidrátnak is nevezzük), melyek természetesen 
jelen vannak a silózás alapanyagaiban.
használt növények cukortartalma nagyon 
különböző, a növényfajtól, fajtától, termesztési és 
betakarítási körülményektől függően

 

Az enzimek többet jelentenek egyszerű 
illetően! 

silóstarterek) emeli a takarmány 
eredményességének javításában. 

növekvő bioetanol és biodízel igények 
is gabonaárnövekedést 
mind nagyobb hányadát 
teljes gabona takarmány 
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Például az emésztés az ezimek nagy 
számát foglalja magában, hogy a különböző 
táplálékokban található kémiai vegyületek minden 

lebontható legyen. Az enzimeket az ipar is a 
legkülönbözőbb területeken alkalmazza: 
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A szilázsban a tartósítás a takarmány-alapanyag 
savanyításával valósítható meg. Ezt a savanyítást 
tejsavbaktériumok végzik, melyek tejsavat vagy 
más egyéb termékeket is termelnek. A 
tejsavtermeléshez ezek a baktériumok egyszerű 
cukrokat használnak (ezeket vízoldható 

), melyek természetesen 
jelen vannak a silózás alapanyagaiban. A silózásra 

cukortartalma nagyon 
különböző, a növényfajtól, fajtától, termesztési és 
betakarítási körülményektől függően... 



A természetes ősgyep füve és a lucerna rela
szegény a vízoldható szénhidrátokban. 
cukortartalom szűk keresztmetszet lehet a 
hatékony és gyors savanyítását illetően. Erre a 
feladatra szelektáltunk egy természetes enzimekből 
álló koktélt, ami a növényi rostokat egyszerű 
cukrokra képes bontani. Ez a koktél 
glükanázból (más néven celluláz)
(hemicelluláz), stb. áll. Ezt a komplexet
a tejsavbaktériumainkhoz. Ezen enzimek kombinált 
hatása a szilázs növényi rostjából egyszerű 
cukrokat szabadít fel, melyet szubsztrátként, 
savanyítási folyamat “üzemanyagaként”, 
tejsavbaktériumok fel tudnak használni

 

Milyen eredetűek ezek az enzimek
A szilázs oltóanyagainkba tett enzimek mikroszkópikus 
gombák regisztrált törzsei által természetes úton 
termelt enzimek (nem GMO enzimek). 
 

Adjon egy jó okot rá, hogy miért 
használjunk enzimtartalmú oltóanyagot!
3 okot is tudunk adni rá! Mindenek előtt, 
korábban említettük, a növényi rostokból történő 
egyszerű cukor felaszabadítással felgyorsítják a 
savanyítási folyamat sebességét a silózás során.
 

Azonban az enzimek hatása itt nem ér véget, mert 
a növényi rostot már “megtámadt
Ennek emészthetőségi hozadéka 
számára is. Tudjuk, hogy a növényi rostok több, 
mint 50 %-ban adják a tejelő tehén számára az 
energiát, és a rostemésztés a bendő
mikroorganizmusok feladata. Ez az emésztés 
időigényes, és soha nem tökéletes 
enzimek egy bizonyos előemészté
lehetővé a silótakarmányban, aminek 
eredményeképpen a rostok emészthet
elérhetővé válik a bendő mikroorganizmus

 

 

A természetes ősgyep füve és a lucerna relative 
szegény a vízoldható szénhidrátokban. Ez esetben a 
cukortartalom szűk keresztmetszet lehet a siló 
hatékony és gyors savanyítását illetően. Erre a 
feladatra szelektáltunk egy természetes enzimekből 
álló koktélt, ami a növényi rostokat egyszerű 

. Ez a koktél beta-
ból (más néven celluláz), xilanázból 

stb. áll. Ezt a komplexet hozzáadtuk 
a tejsavbaktériumainkhoz. Ezen enzimek kombinált 
hatása a szilázs növényi rostjából egyszerű 

ubsztrátként, a 
savanyítási folyamat “üzemanyagaként”, a 
tejsavbaktériumok fel tudnak használni. 

Milyen eredetűek ezek az enzimek? 
A szilázs oltóanyagainkba tett enzimek mikroszkópikus 
gombák regisztrált törzsei által természetes úton 

 

, hogy miért 
oltóanyagot! 

Mindenek előtt, amint azt 
korábban említettük, a növényi rostokból történő 
egyszerű cukor felaszabadítással felgyorsítják a 

folyamat sebességét a silózás során. 

enzimek hatása itt nem ér véget, mert 
a növényi rostot már “megtámadta” a silóban. 
Ennek emészthetőségi hozadéka lesz az állatok 

Tudjuk, hogy a növényi rostok több, 
tehén számára az 

emésztés a bendő-
mikroorganizmusok feladata. Ez az emésztés 

 100 %-ban. Az 
enzimek egy bizonyos előemésztést tesznek 
lehetővé a silótakarmányban, aminek 
eredményeképpen a rostok emészthetetlen része 

mikroorganizmusai 

számára. Tehát emészthetetlen rostfrakciók válnak 
emészthetővé! Kutatók kiszámolták, hogy általában 
fű esetén az enzimhasználat a laktációra 
felhasználható energia értékét 26 MC
szárazanyag értékkel növeli.
mennyiségű búzára átszámolva 13,1 kg búza 
megtakarítást jelent minden tonna szilázs esetén. 
Még pontosabban, ez a hatás tükröződik vissza a 
szilázsanalitikában az emészhetetlen rost 
csökkenésében és a vízoldható szénhidráttartalom 

növekedésében. Az alábbi 
hatását mutatja a takarmány emészthetőségére, 
amint azt számos Lalsil® PS
elvégzett kísérlet igazolta 
találhatók a Lalsil® DRY-ban
igazolódtak a német DLG “szilázs emészthetőség 
javítása” hivatalos regisztrációs elismerésében is.
 

Végül az enzimek használatának egy harmadik 
jótékony hatása a 
lucernaszenázsok esetén a léelfolyás csökkentése. 
A sejtfalak felnyitásakor a celluláz
megnöveli a növényi nedveket abszorbeáló 
felületet, limitálva a tápanyagok kimosódását. Így 
több tápanyag marad a silóban és marad 
felhasználható az állatok számára. Ez a hatás jól 
ismert és dokumentált pl. az Egyesült Királyságban.
 

 

 

Tehát emészthetetlen rostfrakciók válnak 
mészthetővé! Kutatók kiszámolták, hogy általában 

fű esetén az enzimhasználat a laktációra 
felhasználható energia értékét 26 MCal/t 

l növeli. Ezt ekvivalens 
mennyiségű búzára átszámolva 13,1 kg búza 
megtakarítást jelent minden tonna szilázs esetén. 
Még pontosabban, ez a hatás tükröződik vissza a 
szilázsanalitikában az emészhetetlen rost 
csökkenésében és a vízoldható szénhidráttartalom 

növekedésében. Az alábbi diagram az enzim 
hatását mutatja a takarmány emészthetőségére, 

PS-s szilázsoltóanyaggal 
 (ugyanazok az enzimek 
ban is). Ezek a hatások 

DLG “szilázs emészthetőség 
javítása” hivatalos regisztrációs elismerésében is. 

Végül az enzimek használatának egy harmadik 
jótékony hatása a nedvesebb fű és 
lucernaszenázsok esetén a léelfolyás csökkentése. 
A sejtfalak felnyitásakor a celluláz és hemicelluláz 
megnöveli a növényi nedveket abszorbeáló 
felületet, limitálva a tápanyagok kimosódását. Így 
több tápanyag marad a silóban és marad 
felhasználható az állatok számára. Ez a hatás jól 
ismert és dokumentált pl. az Egyesült Királyságban. 



A LALSIL PS és DRY kb. 1 g enzimet 
juttat a szilázs/szenázs 1 tonnájá
hogy lehet ennek szignifikáns hatása
Az enzimek extrém alacsony koncentrációban 
működnek, és a célunk, hogy a növényi rostok egy 
részét (nem mindet) lebontsuk. A gyakorlatban az 
enzim 1 tonnára jutó kezelési mennyiségét igen 
precízen határoztuk meg, hogy biztosítsuk a 
használatával járó előnyök optimum
emészthetőség javítás, léelfolyás csökkenés), a 
növényi struktúra lerombolása nélkül, 
szükséges az egészséges bendőműködéshez
iparterületek, mint például a sütőipar, borászat, stb. 
hasonló koncentrációban használják az enzimeket 
nagyon megbízható eredményekkel.
 
Ha az enzimek aktív molekulák, 
hosszú ideig működnek a silóban
Mint bármilyen biológiai aktivitás esetén, az 
enzimek hatása függ a környezet fiziko
körülményeitől. Minden enzimnek van például 
optimális pH-ja, ahol a legnagyobb az aktivitása. 
Nem minden celluláz- és hemicelluláz enzimnek 
azonos a pH-optimuma, és nem minden enz
működik a szilázs savas körülményei között. Amikor
az enzimeinket a fű-, lucernaszenázs 
gabonaszilázs adalékanyagainkhoz kiválasztottuk, 
meg kellett bizonyosodnunk róla, hogy a szilázs 
savas körülményei között is működnek
erjedési folyamat során. Amikor az erjedési 
folyamat befejeződik az enzimek természetes 
módon inaktíválódnak és lebomlanak.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

kb. 1 g enzimet 
juttat a szilázs/szenázs 1 tonnájába – 
hogy lehet ennek szignifikáns hatása? 
Az enzimek extrém alacsony koncentrációban 
működnek, és a célunk, hogy a növényi rostok egy 
részét (nem mindet) lebontsuk. A gyakorlatban az 
enzim 1 tonnára jutó kezelési mennyiségét igen 
precízen határoztuk meg, hogy biztosítsuk a 
használatával járó előnyök optimumát (erjedés, 

, léelfolyás csökkenés), a 
nélkül, mivel a rost 

éges bendőműködéshez is. Más 
, mint például a sütőipar, borászat, stb. 

hasonló koncentrációban használják az enzimeket 
nagyon megbízható eredményekkel. 

Ha az enzimek aktív molekulák, milyen 
a silóban? 

biológiai aktivitás esetén, az 
enzimek hatása függ a környezet fiziko-kémiai 
körülményeitől. Minden enzimnek van például 

ja, ahol a legnagyobb az aktivitása. 
és hemicelluláz enzimnek 

optimuma, és nem minden enzim 
működik a szilázs savas körülményei között. Amikor 

lucernaszenázs és 
adalékanyagainkhoz kiválasztottuk, 

meg kellett bizonyosodnunk róla, hogy a szilázs 
savas körülményei között is működnek-e a teljes 

Amikor az erjedési 
folyamat befejeződik az enzimek természetes 
módon inaktíválódnak és lebomlanak. 

Honnan tudom meg, hogy az 
oltóanyagom tartalmaz
Szerepelnie kell a címkén. Még precízebben az 
enzim(ek) neve, dózisa, 
eredete (az enzimtermelő törzs neve és 
regisztrációs száma) kell, hogy szerepeljen
címkén. 
 
Például LALSIL®PS : 
 

• Béta-glükanáz, Aspergillus niger
   MUCL 39199 (EC 3.2.1.6) 
• Xilanáz, Trichoderma longibrichiatum
   MUCL 39203 (EC 3.2.1.8) 

 
Jelenleg a szilázs/szenázs oltóanyagoknak csupán 
kis része tartalmaz enzimeket. Ha nem biztos az 
enzimtartalmat illetően keresse bővebb 
információkért területi képviselőjét.
 

Többe kerül, ha enzimtartalmú 
oltóanyagot használunk?
A költség egy kicsit magasabb, azonban a 
befektetésre számolt megtérülés több, mint 5 az 1
hez (a számítási alap a korábban említett 
ekvivalens mennyiségű búza). 
például ez az enzim által eredményezett megtérülés 
30 %-kal nőtt, a búza árnövekedés
Az előrejelzéseket tekintve úgy tűnik, hogy az 
enzimhasználat gazdaságossági előnye 2013
még magasabb lesz, mint eddig bármikor.
 
     Julien Sindou  
   Lallemand INC        
 

Honnan tudom meg, hogy az 
oltóanyagom tartalmaz-e enzimet? 
Szerepelnie kell a címkén. Még precízebben az 
enzim(ek) neve, dózisa, garantált aktivitása és 
eredete (az enzimtermelő törzs neve és 
regisztrációs száma) kell, hogy szerepeljen a 

Aspergillus niger 
    >1 150 IU (DNS)/g 

longibrichiatum 
    >6 000 IU (DNS)/g 

Jelenleg a szilázs/szenázs oltóanyagoknak csupán 
kis része tartalmaz enzimeket. Ha nem biztos az 
enzimtartalmat illetően keresse bővebb 

területi képviselőjét. 

a enzimtartalmú 
nálunk? 

A költség egy kicsit magasabb, azonban a 
befektetésre számolt megtérülés több, mint 5 az 1-
hez (a számítási alap a korábban említett 
ekvivalens mennyiségű búza). 2011 és 2012 között 

eredményezett megtérülés 
kal nőtt, a búza árnövekedésére alapozottan. 

Az előrejelzéseket tekintve úgy tűnik, hogy az 
enzimhasználat gazdaságossági előnye 2013-ban 

, mint eddig bármikor. 

Dr. Kovács Tamás 
     Kokoferm Kft 


