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Április elején, immáron harmadik alkalommal került megrende-
zésre a Kokoferm Kft. által életre hívott, a savanyított tömegta-
karmányok témakörével foglalkozó Szilázsakadémia. A tejelő 
szarvasmarha tartás bázisát adó, a tejtermelés nyereségességét, 
az állatok egészségi állapotát, termékenyülését alapvetően meg-
határozó tömegtakarmányok készítésében az ágazat csaknem 
minden szereplőjének van még mit csiszolni a silózási techno-
lógián. És mint mindenhol, ezen a területen is vannak új problé-
mák, a klímaváltozásból adódó új jelenségek, újdonságok és új 
technológiai lehetőségek.
A különböző szakterületű szakemberek rávilágítottak arra, hogy 
a silózás technológiáját a helyes szántóföldi gyakorlattal kell 
kezdeni (vetőágykezelés, 
vegyszeres növényvé-
delem, trágyakezelés 
– a penészes tömegta-
karmány nem kerülhet 
a trágyába!!! –, vágás-
magasság, földszennye-
zés, stb.), és a szigorúan 
betartott helyes silózási 
gyakorlattal kell folytatni 
(a silótér tervezése méret 
és irány szerint, helyes szecskaméret, behordási rétegvastagság, 
taposási-tömörítési technológia buktatói, starterhasználat, star-
termegválasztás, starterkijuttatás, zárástechnológia, stb.). És a 
kitárolási technológia buktatóira is felhívták a figyelmet.

A Szilázsakadémia III rendezvényének tematikája a követ-
kező volt:
1. A nagy koncentrációjú LALSIL HC termékek bemutatása.
2. A Lallemand Kukorica Szilázs Vizsgálatok európai és hazai 

tapasztalatainak összefoglalója.
3. A mikotoxincsökkentés komplex szemlélete és technológiai 

lépései.
4. A Syngenta vegyszeres növényvédelmi ajánlata a 

mikotoxinok elleni küzdelemben.
5. Gombagátló és -ölő LALSIL silóstarterek és a helyes siló-

zási gyakorlat a toxintermelő penészgombák visszaszorítá-
sára.

6. A helyes silótakarás, és ennek hatása a mikotoxinok limi-
tálásában.

7. A Tecnozoo Kft. mikotoxinkötő készítménye.

1. A Lallemand SAS brand menedzsere, Bernard Andrieu, be-
mutatta a cég új nagykoncentráltságú Lalsil HC termékeit. 
A betakarítás minden évben egyre gyorsuló ütemben, egyre rövi-
debb idő alatt történik meg. A hagyományos silóstartereket 0,5-
2,0 l/t dózisú kijuttatásra tervezték, ami ma már nem tekinthető 
minden esetben használhatónak az adagolóberendezések nagy 
vízigénye miatt. Az adagolók tekintetében is változások követ-
keztek be, így manapság egyre több kisméretű, azonban nagy 
koncentráltságú 10-50 ml/t silóstarter kijuttatására alkalmas 
berendezést vezetnek be a silózás területén. A HC technológiás 

Lalsil termékek ezekkel az adagolókkal, és a hagyományos hígí-
tással dolgozó adagolóberendezésekkel is kijuttathatók.
A Lallemand számára nem kis kihívást jelentett a HC techno-
lógiás termékek kifejlesztése, mivel a koncentrált hatóanyagú 
termékek piacán a legnagyobb hatóanyagtartalmat kellett bele 
„tömöríteni” 1 g szilázsoltóanyagba (1. táblázat). És további 
előny a DRY HC és PS HC termékek rostoldó enzimtartalma, 
ami a koncentrált hatóanyag-tartalmú termékek piacán unikum-
nak számít!

1. táblázat: Két Lactobacillus buchneri 40788 tartalmú aerob 
stabilizáló HC technológiás Lalsil oltóanyag

* TKE=Telepképző Egység **NE=Nemzetközi Egység

A HC technológiás termékeknél 
az oldhatóságot is tovább javí-
totta a Lallemand (csomómentes 
oldhatóság akár 1 g/10 ml oldat 
koncentrációban is), és a bekevert 
starter/oltóanyag oldatstabilitá-
sát is nagymértékben javították  
(1. kép). A kollégák hangsúlyoz-
ták azt is, hogy a homogén starter-
kijuttatáshoz nem csak az időben 
változatlan oltóanyag-koncent-
ráció fontos, hanem az adagolók 
porlasztófejének megfelelő po-
zícionálása is (a kihordó torony-
ra semmiképpen ne kerüljön a 
porlasztófej!). A Lalsil termékek 
hatóanyagtartalmát illetően a ke-

zelt anyagra vonatkoztatva nincs változás: a kukoricánál (teljes 
növény, nedves roppantott szemes vagy csőzúzalék), ciroknál 
kísérletileg igazolt, a hatékony aerob stabilizáláshoz elengedhe-
tetlenül szükséges 300000 TKE/g alapanyag benne van a kon-
centrált Lalsil FRESH HC starterben is.
A fű- és lucernaszenázsok, gabonaszilázsok fehérjevédelmét, ae-
rob stabilitását és rostoldását oldja meg a Lalsil DRY HC. A mi-
nimális erjedési veszteséget biztosító gyors savanyítást ez eset-
ben a széles cukorhasznosítású és ozmotoleráns savanyító 
Pediococcus acidilactici biztosítja 100000 TKE/g csíraszámá-
val, a megbízható aerob stabilizáláshoz szükséges Lactobacillus 
buchneri 40788-as törzs 150000 TKE/g mennyiségben van a 

Biztosan a legjobb szilázst/szenázst készítjük?
Szilázsakadémia Tárnokon

Talán lehet még jobbat is…

Termék neve Beoltási csíraszám (TKE*/g) Hatóanyagtartalom  
(TKE* és NE**/g termék)

Beoltási dózis Kiszerelési egység

Lalsil FRESH HC 300000 Lactobacillus buchneri 300000000000 tejsavb. 1 g/t alapanyag 50 g 50 t alapanyaghoz

200 g 200 t-hoz 

Lalsil DRY HC 100000 Pediococcus acidilactici

150000 Lactobacillus buchneri

+ celluláz, hemicelluláz enzimek

125000000000 tejsavb.

5750 NE celluláz

30000 NE hemicelluláz

2 g/t alapanyag 100 g 50t alapanyag-
hoz

200 g 100 t-hoz

1. Kép: a klasszikus és HC 
starter ülepedése 4 h után
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starterben, és az emészthetőséget javító, erjeszthető cukortartal-
mat emelő rostbontó enzimkomplex hatóanyag-koncentrációja 
is kompromisszumokat nem tűrően benne van a készítményben.
A hazai piacon a Kokoferm tájékoztatása szerint a jövőben már 
csak a fejlettebb technológiai színvonalat képviselő HC techno-
lógiás termékek lesznek 2014-től forgalomban.

Homofermentatív savanyítás kontra buchneri technológia
A Lallemand és Kokoferm szakemberei teljeskörűen kifejtették 
a hallgatóságnak a homofermentatív savanyító starterek és a 
buchneri technológia kapcsán felvetődött kételyeket. Egy kon-
ferencián nemrégiben kizárólag a homofermentatív baktériumok 
mellett álltak ki, ezzel kapcsolatban a Szilázsakadémián a követ-
kezőket emelték ki:

•	 A Lactobacillus buchneri a tejsavképző savanyítási fo-
lyamat után a tejsav egy részéből bendőbarát ecetsavat, 
propionsavat, propanolt és monopropilén-glikolt képez. Ez 
a folyamat hosszabb ideig, a siló lezárása után 45-60 napig 
tart. Ezek a vegyületek szinergens (egymás hatását erősítő) 
gombaölő vegyületek, melyek 3-4 nagyságrendnyi pusztí-
tást okoznak a penész és élesztő mikroflórában, és alapve-
tően gátolják a nyitáskor jelentkező élesztőtevékenységet. 
Mivel a L. buchneri által termelt gátlóanyagok mennyisé-
ge erősen beoltási csíraszám függő, ezért határozta meg a 
Lallemand a kukoricára a 300000 TKE/g és a lucernánál, 
gabonaszilázsoknál a 150000 TKE/g L. buchneri 40788-ra 
vonatkozó beoltási csíraszámát. Ezekkel a csíraszámokkal 

szorosan összefügg a kukoricánál a szárazanyag-tartalomra 
vonatkoztatott 1-2% közötti, és a lucernánál mérhető 0,5-
1% közötti monopropilén-glikol tartalom, ami a teheneink 
energiaellátásában sarkalatos előny! Előny az is, hogy a tej-
savtartalom csökken, és ezzel párhuzamosan az egyéb ben-
dőbarát anyagcseretermékek mennyisége nő! Ezek az elő-
nyök a homofermentatív technológiával nem jelentkeznek. 
Ugyanakkor azonban a pH mind a kukorica, mind a legne-
hezebben savanyítható lucerna és fűfélék vonatkozásában 
minden esetben a kiválóan stabil szilázs/szenázs tartomány-
ban van a buchneri tartalmú Lalsil starterek hatására.

• A Lactobacillus buchneri nem egy gyors indítóbak-
térium. Ezért szerepel a Lalsil DRY HC termékben a 
homofermentatív gyors starterbaktérium, a P. acidilactici, 
ami a gyorsaság szerepkörét átveszi a nagy fehérjetartalmú, 
fehérjebomlás veszélyének erőteljesen és a talajszennye-
zés veszélyének is erősebben kitett szenázsoknál és szi-
lázsoknál. A Lalsil DRY HC esetében ez az a baktérium, 
ami a konkurenciaharcban legyőzi az enterobaktériumokat, 
kóliformokat, vajsavbaktériumokat, de a cukorért folytatott 
küzdelemben korlátozza az élesztőket és penészeket is. Vi-
szont a buchneri az a baktérium, ami anyagcseretermékeivel 
szinte teljes mértékben megakadályozza az aerob romlást, 
melynek oka az élesztő, következménye a tejsavcsökkenés, 
pH-növekedés, melegedés, majd a penésszaporodás, to-
vábbi mikotoxinképződés, és a vajsavbaktériumok szapo-
rodása, a vajsavtermelés, fehérjebomlás, stb. Ezt a komp-
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Növényspecifikus biológiai megoldások 
a tartós, stabil szilázshoz/szenázshoz

• Tudományos alapon tervezett 
alapanyag-specifikus termékek

• A szilázs/szenázs a Lalsillal tartósabb,
hosszan friss, az állatok szívesebben
eszik

• Optimális tartósítás, értékesebb 
tömegtakarmány

www.kokoferm.hu
Tel/fax: 37/370-892; /370-072 
KOKOFERM Kft. 3231 Gyöngyössolymos, Csákkõi út 10.

www.lallemandanimalnutrition.com
LALLEMAND ANIMAL NUTRITION

Speciálisan testre szabott megoldások
minden típusú szilázshoz, szenázshoz
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lex folyamatot akadályozza meg a Lactobacillus buchneri 
40788! Az aerob romlási folyamat minimum 5, de inkább 
10-15-20% szárazanyag-veszteséget, és komoly bevitel-
csökkentő melegedést, minőségcsökkenést és emészthető-
ség romlást is okoz!!! Ezzel kell szembeállítani azt a kb. 1% 
szárazanyag-veszteséget, amit a tejsavból történő ecetsav/
propionsav/MPG képződés jelent, és azt a másik max. 1% 
szárazanyag-csökkenést, amit a kukoricánál a savanyítási 
folyamat elején bekövetkező kismértékű fáziskésés okoz a 
tisztán buchneri technológia esetén.

•	 A homofermentatív starteres erjesztés nem akadályozza 
meg a silóban az alkoholképződést, ha a lezárt szilázs sza-
bad erjeszthető cukrot és nagyszámú élesztőt tartalmaz. Az 
élesztők a szántóföldi fertőzöttségből származnak. Az al-
koholtermelés olyan aszályos években, mint a tavalyi vagy 
tavaly előtti, amikor a kukoricák kényszerérettek, alacsony 
szárazanyag- és magas cukortartalmúak, a homofermantatív 
savanyítással nem kiküszöbölhető, és a tárolási folyamat so-
rán a szabadon garázdálkodó és erjesztő élesztők által kép-
zett alkohol nem tesz jót a teheneink májának és egészségi 
állapotának!

•	 Messziről jött ember mindig azt mond, amit akar, amit tud! 
Az itthon élő szakembereknek van felelőssége a kimondott 
szó, és a kiadott starter hatásáért! A buchneri technológia 
tökéletesen működik a lucernánál, gabonaszilázsoknál, ci-
roknál, a teljes kukoricaszilázsnál, a nedves roppantott sze-
mesnél, de még a kukorica csőzúzaléknál is. Makulátlanul 
működik, és évek hosszú sora óta bizonyít. Különösen a 
meleg nyári időszakban!!!

Bernard Andrieu bemutatta a Lallemand új, speciálisan a 
biogáz reaktorok etetésére szánt szilázsok kezelésére ki-
fejlesztett Lalsil Biogas HC termékét is, mely a gyors sava-
nyítással, a szilázs aerob stabilizálásával csökkenti a silózási 
veszteségeket, a rostoldó enzimtartalma hatására javítja a rost 
hasznosulását a reaktorban, és a kedvezőbb ecetsav/tejsav arány 
irányába viszi a savanyítási folyamatot, amit a metanogén bakté-
riumok kb. 15% plusz biogáz termeléssel honorálnak!

Az előadások sorában a Lallemand által kifejlesztett Szilázs 
Vizsgálati Rendszer (CSI=Corn Silage Investigation; eszkö-
zöket és szoftver hátteret is magában foglal) által végzett szé-
leskörű európai és hazai vizsgálatok eredményének bemutatá-
sa következett. A CSI egy olyan gyakorlati eszköz, aminek a 
segítségével kapott konkrét eredmények alapján javítható egy 
telep silózástechnológiája, s így a kukoricaszilázsok minősége. 
A francia szakember ismertette az elmúlt években az USA-ban, 
és több európai országban (Görögország, Olaszország, Lengyel-
ország, Franciaország, stb.) több száz farmon és telepen elvég-
zett vizsgálatok eredményeit. A szilázsvizsgálat során mérték a 
pH-t, tömörítettséget, a hőmérsékletet, hőmérséklet eloszlást, 
hőkamerás felvételek készültek a silófalakról, melyeken kívül 
figyelembe vették a betakarítás paramétereit, a betakarítógép 
típusát, annak sebességét, a kijuttatott szilázs oltóanyagot, a 
farmok növénytermesztését, a szecskaméretet, a szemroppantás 
minőségét, a kitárolás körülményeit és sebességét, stb. Az elő-
zőekben felsorolt paramétereken kívül egy nagyszabású dániai 
kísérletsorozatban labor mérééssorozatot is végeztek, mely mé-
rések kiterjedtek az illózsírsavakra, az ammóniára, a beltartalmi 
értékre, a monopropilén-glikolra és az aerob stabilitásra is.

A silók tömörítettsége kulcskérdés a veszteségek szempont-
jából. Minél kisebb a tömörítettség, annál nagyobb a szilázs 
levegőtartalma és levegő általi átjárhatósága!!! Az elérhető cél 
minden tehenészet számára a 240 kg szárazanyag/m3 tömörített-
ség. Ez Ruppel vizsgálatai szerint kb. 16%-ra csökkenti a szá-
razanyag-veszteséget (2. táblázat). Egyébként nem elérhetetlen 
a 300 kg sz.a./ m3 tömörítettség sem, ami már kb. 12%-ra csök-
kenti a veszteségeket.

2. táblázat: A tömörítettség és a szárazanyag-tartalom össze-
függése (Ruppel, 1992)

Sűrűség (kg száraz-
anyag/m3)

Szárazanyag veszteség 180 nap alatt a 
betakarítási mennyiség %-ában

160 20,2
192 18,2
225 16,8
255 15,1
285 13,4
340 10,0

A legtöbb országban a kukoricaszilázsok tömörítettsége tökélet-
len volt. Egyedül Olaszországban volt a silók 50%-ánál a 250 kg 
sz.a./m3 határ fölött. A telepek szakemberei minden országban 
felismerik ezeknek az eredményeknek a jelentőségét, és akár 
egyik évről a másikra is jelentős technológiai változtatásokat 
hajtottak végre pl. a tömörítési technológia területén, ami önma-
gában is soktényezős részfeladat (betakarítási sebesség, 10-15 
mm-es szecskaméret, behordásnál max. 15cm-es rétegek, meg-
felelő tömörítő tömeg, traktorok járásirányának, haladásának 
tudatos meghatározása, falak melletti tömörítés fortélyai, stb.).
Mindezek mellett vizsgálták az aerob stabilitást. Az aerob sta-
bilitás a silók tömörítettségi értékéhez hasonlóan kulcskérdés. 
A legnagyobb veszteségeket itt lehet megfogni! Kitároláskor az 
élesztők, amint levegőhöz jutnak elkezdik felhasználni a tejsa-
vat, ennek következtében a pH emelkedik és a szilázs melegszik. 
Fokról-fokra beindul a penészek és más romlást okozó mikro-
organizmusok szaporodása. Ennek a folyamatnak a veszteségi 
szintje nagyjából minden 5°C hőmérsékletemelkedés hatására 
2% sz.a./nap. Ez egy 15°C-os hőmérsékletnövekedés esetén 3 
nap alatt (amíg normális esetben az etetéssel visszaérünk a si-
lófalnak ugyanarra a felületére) legalább 15% veszteség. Ez a 
szám egyáltalán nem extrémitás! A Lalsil FRESH HC (300000 
TKE/g takarmány csíraszámú Lacobacillus buchneri 40788) 
szilázsoltóanyaggal kezelt silóknál 3-5 napig teljesen melegedés 
mentesen lehet tartani a kukoricaszilázst. Tehát ezeket a veszte-
ségeket egy tökéletesen síkra mart vagy vágott silófalfelütellel, 
jó kitermelési sebességgel teljesen ki lehet küszöbölni!
Dr. Dizseri András összegezte a CSI rendszerrel végzett ma-
gyarországi vizsgálatok eredményeit. A vizsgálatok során 
mérték a szilázs kazlak erjedés utáni hőmérsékleti viszonyait, 
a pH-t, a szilázs tömörségét, a takarás hiányosságaiból adódó 
veszteségeket.
A hőmérsékleti viszonyokkal a szakemberek általában nem fog-
lalkoznak, hiszen erre a tényezőre lényeges hatást nem gyako-
rolhatnak silózás után. A vizsgálatok a téli időszakban történtek, 
így meglepőek voltak a meleg, általában 20–30oC-os szilázs fe-
lületek. Nem volt jelentős eltérés az augusztusi hőségben vagy a 
téli hónapokban mért értékek között (1. ábra).
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1. ábra: Augusztusban és januárban mért szilázs átlaghőmér-
séklet

A meglepő hőmérsékleti értékek a kazlak hőtehetetlenségéből 
adódtak. A tavalyi extrém meleg augusztusban kényszerből 
betakarított, magas cukortartalmú kukoricaszilázsok sokkal 
magasabb hőmérsékletről indultak, és a magas cukortartalom, 
valamint a magas hőmérséklet miatt általában elhúzódtak az er-
jedési folyamatok. A szilázs pedig remek hőszigetelő közeg. 4-5 
hónap alatt a silók nem tudtak 25-30 oC alá hűlni. Ez először 
kicsit ijesztőnek tűnt, különösen az aerob stabilizáló oltóanya-
gok használata mellett mért meleg hőmérsékletek. Télen 25-30 
oC-os szilázs! Ilyesztő! Majd, amikor Dizseri doktorék felfigyel-
tek a hőmérséklet eloszlási értékekre, és kiderült, hogy a mag-
hőmérsékletek a legmagasabb értékek, és a szélek felé haladva 
a Lalsil FRESH-sel kezelt silók egyre hidegebbek, derült ki az, 
hogy ezek a silók nem melegszenek, hanem az extrém 2013-as 
év miatt még nem hűltek ki, és a lehűlés folyamatban van. Erről 
írt Dizseri doktor az Agrárágazat legutóbbi számában „Hűl vagy 
melegszik” című cikkében.
Ha a szilázs alsó harmadának közepén mérhető a legmelegebb 
érték, majd onnan kifelé egyre alacsonyabbak a hőmérsékletek, 
akkor a szilázs szabályosan erjedt, így a mérés időpontjában 
stabil kazalról beszélhetünk. Az ettől eltérő mérési eredmények 
instabil, heterogén állapotra utalnak, ahol az erjedés végeredmé-
nye is kérdéses.
Egy stabil szilázs a marás után lepotyogott kupacban nem meleg-
szik. Az aerob instabil szilázs ebben a fellazult, levegővel átjárt 
állapotában nagyon gyorsan romlásnak indul és kézzel beletúrva 
meleg, a pH-ja is gyorsan emelkedik! Az aerob romlás minden 
esetben jelentős energiaveszteség, de nem csak energia, hanem 
táplálóanyag veszteség is, és magasabb hőmérsékletek kialaku-
lásakor az emészthetőségben is jelentős a csökkenés (fehérjék 

kötődnek a ligninhez, aminosavak 
a cukrokhoz stb.). Ezért van nagy 
jelentősége annak, hogy a szilá-
zsainkat lehetőség szerint megóv-
juk minden utólagos veszteségtől. 
Ennek kiváló biológiai eszköze a 
Lactobacillus buchneri, ami lát-
ványosan képes megőrizni hosszú 
időn keresztül, még a meleg nyári 
napokon is a frissen kitárolt szilá-
zsok minőségét.
Ennek Dizseri doktorék számára 
egyik leglátványosabb bizonyíté-
ka volt az a gazdaság, ahol egymás 
mellé tárolták be a lemart kukorica 

szilázst, és a lucerna szenázst. Az előbbit két homofermentatív 
baktériumot tartalmazó starterrel kezelték –kiváló volt a minősé-
ge. A másikat L. buchneri tartalmú szenázsoltóanyaggal (Lalsil 
DRY). A termokamerás képeken (2. kép) jól látszik a hőmérsék-
letkülönbség a beletúrás helyén. A kukorica a túrás helyén meleg 
a lucerna a túrás helyén hideg.

3. kép: fent a termokamerás képek, lent a normál fotók. Bal-
ra a lucernaszenázs, jobbra a kukoricaszilázs

A két képen jól látszik, hogy alig néhány órával a kitárolás után 
megindult a kukoricaszilázs utóerjedése, míg az L. buchneri tar-
talmú starterrel kezelt lucernaszenázs teljesen hideg maradt. A 
veszteség sokrétű: az energia egy része elszáll az erjedés miatt, 
a kevésbé ízletes takarmányból kevesebbet fogyasztanak az ál-
latok, csökken a termelés, vagy nem emelkedik a gének által 
meghatározott lehetőségek szintjére.

A tömörítéssel kapcsolatos hazai tapasztalatok
Dizseri Andrásék a legváltozatosabb tömörítettségi értékeket ta-
lálták a telepeken. Meglátása szerint itt nagyok a rejtett tartalé-
kok! Szinte ugyanolyan eszközökkel értek el 200 alatti, és 350 
kg sz.a./m3 körüli értékeket. A 2. ábrán a középső tömörítettségi 
értékét az egyik telepen nehéz vontatóval érték el. A tömörítés-
nél a fajlagos nyomás az egyik kulcskérdés. Az, hogy ezt milyen 
eszközzel érik el kevésbé fontos. Az egyszerre felvitt rétegvas-
tagság, és a tömörítő eszköz (bányagép is lehet) keréknyomai-
nak irányítottsága szintén kulcsfontosságú a megfelelő sűrűség 
eléréséhez!

2. ábra: 3 magyarországi telep szilázsának tömörítettségi értékei

A 2. ábra kevésbé tömörített szilázsa (1. oszlop) sem volt rossz 
minőségű. A veszteség itt a porozitásból, a mikroorganizmusok 
és a növényi szövetek oxigénellátottságából adódik. A 2. ábra 
mintáihoz tartozó telepek kb. a 3. ábra értékeinek megfelelő 

2. Kép: a Lactobacillus 
buchneri NCIMB 40788
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veszteségekkel számolhatnak. Itt a harmadik telep vesztesége a 
bázis a 0 %. 360 kg sz.a./m3 érték a gyakorlatban tovább már 
nem igazán javítható.

3. ábra: a 3 telep gyengébb tömörítés miatti veszteségi értékei

Konklúzió: pusztán azáltal, hogy kíméletlenül kipréseljük a le-
vegőt a szilázsainkból, milliókat takarítunk meg. Az eddigi álta-
lános gyakorlat a méréseink szerint közepes értéket hoz: 250 kg 
sz.a./m3. Aki ennél jobbat szeretne, változtatnia kell.

A Szilázsakadémia másik nagy témaköre a mikotoxinprevenció, 
a helyes szántóföldi és a jó silózási gyakorlat volt.
Dr. Kovács Tamás a Kokoferm Kft. ügyvezetője átfogóan vázol-
ta fel mindazon tényezőket, melyekkel a penész és élesztőgom-
bák tevékenységét korlátozni tudjuk, „A mikotoxincsökkentés 
komplex szemlélete és technológiai lépései” című előadásában.
 
Majd Dr. Nagy Viktor a Syngenta Kft. technológiai szakértője 
beszélt a Syngenta új kukorica növényvédelmi stratégiájáról 
a mikotoxinprevenciót illetően. A penészgombák elleni küzde-
lemben két hatásos Syngenta szert emelt ki, a Quilt®Xcel gom-
ba elleni terméket, és az AMPLIGO® rovarölő szert.
Kiemelte az éghajlatváltozás okozta stressz (hideg, meleg, 

aszály) hatásának tompítási 
lehetőségeként a Quilt®Xcel 
komplex kukorica anyag-
cserére ható új Syngenta 
növényvédőszert, mely az 
aflatoxin és fumonizin tar-
talom mérséklésének egyik 
eszköze. Felhívta a figyel-
met a gombafertőzéseket 
megelőző rovarok károko-
zására, és a rovarok elleni 
védekezés fontosságára. Az 
AMPLIGO® rovarölőszer 
elsősorban a kukoricamoly 
ellen alkalmazandó, amely 
már Magyarországon is két 
nemzedékes. Lárvája felrág 

a szárban, majd a szembe is berágja magát. Az AMPLIGO® ha-
tásos a gyapottok bagolylepke és a levéltetvek ellen is. A rovarok 
által okozott sebzési és rágási felületeken a cukor elérhetővé vá-
lik, és a gombafertőzés beindul (pl. aflatoxin termelő Aspergillus 
flavus). Az AMPLIGO® adagja 0,2-0,3 l/ha. Kijuttatás a lepkék 
csúcsrajzásáig, tojásrakás és a tömeges lárvakelés előtt. Egyszer 
lehet egy évben kipermetezni siló és csemegekukoricánál 14 na-
pos a várakozási idő.

A Quilt®Xcel gombák elleni permetező szer kukorica kísérle-
teit Magyarországon és Szerbiában végezték. Hatóanyaga az 
azoxistrobin, a szőlő növényvédelméből jól ismert Qudris ható-
anyaga is. A Quilt®Xcel felszívódó szer. 
Fokozza az antioxidáns aktivitást, késlelteti az öregedést. Meg-
növeli a gyökérzetet, növeli a zöld levélfelületet és javítja az asz-
szimilációt. Hatékonyabb vízhasznosítást tesz lehetővé, azáltal, 
hogy szárazságban csökkenti a sztomatikus légzést, csökkenti a 
vízveszteséget. Növeli a CO2 asszimilációt. A levélszáradás ké-
sik, a csőbeállás folytatódik, a szemek jobban kitelítődnek. Vas-
tagabb lesz a növény szára, masszívabb a bőrszövete. Adagja 
1l/ha melyet egyszerre kell kijuttatni a növény növekedési fá-
zisában (!) vagy címerhányáskor. Hatására erős szár, nagyobb 
gyökérzet alakul ki, a jégvert sebek gyorsabban gyógyulnak, 
így kisebb a fertőzésveszély! A csőhozam, a termésmennyiség 
biztonságosan 10%-al nagyobb, és javítja a termés minőségét 
is. A silókukorica zöldtömegét, minőségét és energiatartalmát is 
javítja.
A penészgomák tevékenységét preventív növényvédő és erősítő 
permetezésekkel jól ki lehet védeni.

Bernard Andrieu Lalsil brand menedzser a „Gombagátló 
és -ölő silóstarterek és a helyes silózási gyakorlat a toxinter-
melő penészgombák visszaszorítására” témát fejtette ki rész-
letesen. Rávilágított, hogy a helyes silózási gyakorlattal és a 
Lactobacillus buchneri tartalmú szilázsoltóanyagokkal a szilá-
zsok, szenázsok mikotoxintartalma limitálható! A szántóföldön 
kialakult mikotoxinterheléssel nem tudunk mit kezdeni, az beke-
rül a silóba. A talajszennyezést a vágásmagasság helyes megvá-
lasztásával lehet korlátozni (lucerna 10 cm). 
A talajszennyezés nem csak a talajbaktérium fertőzöttség, ha-
nem a penésszel történt szennyezettség tekintetében is meghatá-
rozó. Aszályos években (2012, 2013) a kukorica anyagcseréje a 
melegstressz és a vízhiány miatt leáll. 
Felszáradnak a levelek, de a víztartalom magas, a cukortartalom 
is magas, a keményítőtartalom alacsony. 
Ilyen években az amerikai Dairyland Labs vizsgálatai szerint  
(4. ábra) nagyon magas az élesztő fertőzöttség.

4. ábra: Élesztőfertőzöttség kukoricaszecskán (n=183, 2012 Júl-
Szept, Dairyland Labs, USA)

Ez determinálja az aerob romlási folyamatokat, ami ellen hatéko-
nyan csak Lactobacillus buchneri tartalmú szilázsoltóanyagokkal 
védekezhetünk.
Bernard Andrieu ismertette a Lactobacillus buchneri 40788-as 
törzs gombaölő (penész és élesztő) mechanizmusát. Egy a Bar-
celonai Egyetemen falközi silókon végzett kísérlet eredményét 
az 5. ábra mutatja be. A nagyszabású kísérletben a Lalsil FRESH 
aerob stabilizáló starter a tárolás során oly mértékben csökken-
tette és stabilizálta a gomba csíraszámot, hogy az 4 nappal a nyi-
tás után 1/25-e volt a normál homofermentatív starterrel kezelt 
silók átlagértékének.

4. Kép: Aspergillus flavus
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5. ábra: Gombafertőzöttség a siló nyitása utáni 4. napon (28 siló 
átlageredményei)

Ugyanebben a kísérletben a Lalsil FRESH 0,2 ppb értéknél limi-
tálta a silók átlagos mikotoxintartalmát, míg a normál savanyító 
starterrel készített kontroll szilázsok átlagos mikotoxintartalma 
1 ppb volt, tehát 5x annyi!

A Lactobacillus buchneri 
nagyon jól gátolja a gom-
bák tevékenységét, ami a 
szilázsok, szenázsok mi-
nőségében egyértelműen 
megmutatkozik. 

Andrieu úr előadásának 
érdekes momentuma 
volt az a már a ’70-es 
években ismertté vált 
tudományos eredmény, 
hogy a pusztán kémi-
ai savas tömegtakar-
mány-tartósítás, - ami 
soha nem biológiai technológia -, mikotoxintermelési koc-
kázattal jár, ha a gombagátló savakkal spórol a felhasználó. 
Ennek oka, hogy a penészek, ha nem kapják meg a teljes dó-
zisú savat, csak stresszhatásnak vannak kitéve, ami fokozott 
mikotoxintermelésre serkenti a gombákat! Így ne csodálkozzunk 
azon, ha egy silót elégtelen mennyiségű savval kezelünk, annak 
a mikotoxintartalma nőhet a tárolás és kitárolás folyamán!

Említésre méltó, a takarmány célú silókukorica termesztést egyre 
inkább bizonytalanná tevő klímaváltozás előli menekülőútként 
a teljes gabaonaszilázs készítés, amire a Kokoferm/Lallemand 
cégnek kidolgozott silózástechnológiája van.

A Bovinus 2000 Kft ügyvezetője dr. Rőth István a zárástech-
nológia fortélyairól és technológiájáról tartotta meg előadását. 
Részletezte a penészgombák szaporodását és anyagcseréjét be-
folyásoló tényezőket, melyek közül hármat emelt ki, melyekre a 
tökéletes takarásnak abszolút hatása van:
1. Az oxigén – a légmentes takarás nem engedi be az oxigént, 
ami a romlási folyamatokat elindítja
2. A pH – ha nem jut be oxigén, a pH stabilan alacsony marad, 
mert az élesztők nem kezdik el felhasználni a tejsavat
3. Szabad víz – tökéletes zárás esetén nem jut be a csapadékvíz 
a silóba

Hangsúlyozta, hogy a többrétegű fóliás takarással a szilázsok/
szenázsok látható fal- és felszínközeli veszteségeit gyakorlatilag 
nullára lehet csökkenteni. Ezek a veszteségek egy sima fekete 
takarófóliás zárás esetén a 10 %-ot szinte minden esetben elérik!
A fátyolfóliás zárás, a külső fény és mechanikai védelmet adó 
takaró fólia alatt, teljesen megvédi a szilázst az oxigén behato-
lástól, ami pedig azt eredményezi, hogy a penészgombák nem 
fejlesztenek micéliumokat fentről lefelé a siló mélyebb rétegei-
be. Ezáltal mikotoxinokat sem termelnek. Kihangsúlyozta annak 
fontosságát is, hogy a silófal fölött/mögött, 1-1,5 m-nél soha ne 
takarják ki jobban a fóliatakarást, és ne lazítsák le a szilázsról a 
fátyolfóliát, mert ez azonnali levegő behatolást eredményez, és 
beindulnak a romlás folyamatai!
Rőth doktor a tökéletes fóliatakarás nyereség/ráfordítás össze-
gét részletesen levezetve a következő gyakorlat számára fontos 
gazdaságossági mutatókat közölt. 2013-as árak, 20x50x2,5 m-es 
geometriájú silótér. 1625 t szilázs, 1000 m2 felülettel. Ha 20 cm-
es romlott réteg van a kazal tetején, ami eredetileg 40 cm volt > 
400 m3 > 260 t kukoricaszilázs veszteség.
Ez 16 % veszteség, ami 1,9 havi tömegtakarmány!!!
Ez forintosítva 260 t x 10000 Ft/t = 2,6 millió Ft értékű tö-
megtakarmány veszteség!!!
Ha ezt még tovább gondoljuk, akkor az elveszített 1,9 havi 
tömegtakarmány megtermelésére használt területen termel-
hettünk volna szemes kukoricát is. Amit, ha forintosítunk, 
még egyszer legalább 2,6 millió Ft összeget vesztünk el, ha 
nem takarjuk rendesen a silót.
És mennyibe kerül a tökéletes takarás költsége az említett 
1000 m2 felületre? Mindössze kb. 285000 Ft, ami a fenti költ-
ségszámítással több, mint 9x-es megtérülés, a felszabadult ter-
mőterület szemes kukorica termelésre történő hasznosítása ese-
tén pedig 18-20x-os a megtérülés!
Arról nem is beszélve, hogy a romlott takarmányt el kell távolí-
tani. Ennek munkaerő és munkaidő vonzata van! A romlott ta-
karmány a silótérben nem maradhat, mert a penészspórák visz-
szafertőzik a silófalat! A penészes takarmány a trágyába nem 
kerülhet, mert újra visszafertőzi a szántóföldet és a következő 
évi silókukoricát! Óhatatlanul egy része bekerül a TMR-be, ami 
az állatainkat terheli, rontva a bevitelt, termékenyülést stb.-stb.

A Szilázsakadémia az idén is sok gyakorlatban használható in-
formációval szolgált. A szilázsvizsgálatok kapcsán rávilágított a 
silózási technológia hiányosságaira, bemutatta a különböző cé-
gek mikotoxinprevencióhoz használható technológiáit, és tech-
nológiai újdonságait. Segít abban, hogy tömegtakarmány témá-
ban ne jussunk a dinoszauruszok kihalás előtti sorsára!

 

 

5. Kép: kukoricamoly (Ostrina nubialis)


