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Az erjesztett tömegtakarmányok a tejelő tehenek takarmá-
nyozásának bázisát képezik, és szerepük egyre fontosabb a 
húsmarha takarmányozás-technológiájában is. A telepek op-
timált gazdaságosságának, jövedelmezőségének elérésében 
kulcsfontosságú, hogy minden tonna betakarított takarmány a 
lehető legjobb minőségben készüljön el, és a lehető legjobban 
meg tudjuk őrizni a takarmányozási értékét.
Bár a takarmány erjesztéssel történő tartósítása ősi módszer, 
mára a silózás egy komoly technikát és nagy szaktudást igény-
lő szigorú technológiai folyamattá vált. A szilázs oltóanyagok 
összetételük szempontjából egyre kifinomultabbá, alapanyag-
specifikusabbá válnak. Az utóbbi évtizedekben egyre jobban 
sikerült megismernünk a veszteséget és romlást okozó mikro-
organizmusokat és folyamatokat. Ennek szellemében keressük 
és szelektáljuk az új baktériumtörzseket, hogy a gazdák, telepek 
számára hatékonyabban működő, a veszteségeket tovább csök-
kentő szilázs- és szenázs oltóanyagokat tudjunk összeállítani. Tö-
rekszünk rá, hogy minél jobb válaszokat adjunk az új kihívásokra 
és a takarmány-menedzsment gyakorlati kérdéseire. Erre kiváló 
példa a kereskedelemben hivatalosan az idei évben megjelenő 
új baktériumtörzs a Lactobacillus hilgardi CNCM 4785, melyet 
a legtöbb takarmány aerob stabilitását jelentősen megnövelő 
kivételes képessége miatt szelektáltak.

A takarmány aerob stabilitásának növelése – minden százalék 
veszteségcsökkentés számít!
A silótakarmány tartósítás és tárolás levegőtől elzárt technoló-
giai folyamat. Már a cukrokat szerves savakká (tejsav, ecetsav, 
propionsav) alakító erjedési folyamat is anaerob körülmények 
között zajlik. Ezeket a szerves savakat elsősorban tejsavbaktériu-
mok termelik, melyek vagy természetes módon vannak jelen a ta-
karmánynövényen vagy oltóanyagként juttatjuk az alapanyagra.

A silózás folyamata alapvetően 4 fő fázisra osztható:
1. Betárolás – aerob és aerob-anaerob átmeneti fázis, 

amit a lehetőségekhez képest a minimumra kell 
redukálnunk

2. Erjedés – aktív mikrobiológiai szakasz, ahol 
a tejsavbaktériumok felelősek a pH gyors 
csökkentéséért

3. Tárolás – stabil szakasz, ahol gyakorlatilag szinte 
minden mikrobiológiai tevékenység megáll, 
várakozik, miután a végső stabil pH-t elérte  
a besilózott takarmány

4. Kitárolás – ahol a levegőnek való kitettség után  
a mikrobiológiai tevékenység újra aktiválódik

A kitárolás alatt a nemkívánatos mikroorganizmu-
sok, az élesztők és penészek újra aktívvá válnak, eme-
lik a szilázs hőmérsékletét és a pH-t, a tevékenységük 
energia- és szárazanyagveszteséget okoz. Ez a jelenség 

az aerob instabilitás, ami a telepek számára a legfőbb veszte-
ségforrás. Az alapanyagtól és a silózási technológiától függően 
a szárazanyagveszteség akár a 15-20%-ot is elérheti. A szilázs 
melegedésével lényegében „elfüstöl” az energia. Ráadásul az 
instabil szilázs a romlási folyamatok következtében alacsonyabb 
takarmányozási értékhez vezet, kisebb lesz a táplálóanyag- és 
takarmányfelvétel. A magasabb alkoholtartalom, a penészgom-
bák és a mikotoxinok jelenléte pedig egészségkárosító és poten-
ciális veszélyt jelent.

A Lactobacillus buchneri NCIMB 40788 törzset az 1990-es évek-
ben a Biotal fedezte fel Angliában. Ez a különleges tejsavbaktéri-
um igazi áttörést jelentett a szilázs oltóanyagok területén az ae-
rob stabilitás javításában. Ez lett az első olyan baktériumtörzs, 
melyet 1996-ban az Európai Unióban és az Egyesült Államokban 
az aerob stabilitás bizonyított javítására regisztráltak.
Amióta a silózásban a L. buchneri NCIMB 40788 baktériumtörzs 
bevezetésre került, a takarmány alapanyagok széles körénél 
és változó körülmények között sikeresen javította a szilázsok/
szenázsok aerob stabilitását. Az optimális eredmények eléré-
séhez azonban 60 napos erjedési idő szükséges, tehát a takar-
mány gyakorlatilag csak ez után válik etethetővé. A kutatók 
hittek abban, hogy a L. buchneri NCIMB 40788 hatékonysága 
még tovább növelhető, ha kombinálják egy megfelelő kiegészí-
tő baktériummal. Elérkezett az idő egy olyan új baktériumtörzs 
felkutatására és szelekciójára, amelynek az lenne a feladata, 
hogy a L. buchneri NCIMB 40788-at segítse a gyorsabb és még 
tökéletesebb aerob stabilitás elérésében. Így a telepeken na-
gyobb rugalmassággal lennének nyithatók a silók, miközben a 
jól tartósított silótakarmány takarmányozási értéke is stabilan 
biztosított lenne, és további veszteségcsökkentéssel válhatna 
még gazdaságosabbá, nyereségesebbé a silózás technológiája.

A szilázs oltóanyagok következő generációja  
a Lactobacillus hilgardi CNCM 4785 erejével
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1. ábra: Kontroll és különböző tejsavbaktérium törzsekkel beoltott 
cukornád szilázsok aerob kitettség alatti hőmérséklet-dinamikája
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Megtalálni a tűt a szénakazalban, avagy a baktérium screenelés 
művészete 
A szilázs-kutatók tudták, hogy mit keressenek, a kihívás igazán 
az volt, hogy hol keressék. A válasz Braziliából érkezett. A cukor-
nád az aerob stabilitás szempontjából egy igen komplikált szi-
lázs alapanyag, azonban Brazília legnagyobb tejtermelő államá-
ból (Minas Gerais) a Lavras-i Szövetségi Egyetem munkatársai 
egy természetesen aerob stabil cukornád szilázsról számoltak 
be. Ez vezetett ahhoz a mikrobiológiai screenelés-i munkához, 
amiben új potenciális szilázs oltóanyag baktériumtörzseket ke-
restek. A Lallemand Animal Nutrition ehhez a kutatómunkához 
csatlakozott egy közös K+F projekt keretében.
A screenelés eredményeképpen 81 törzs került izolálásra. Eze-
ket a törzseket a fermentációs jellemzőik, a tartósítási és külö-
nösen az aerob stabilizáló képességük alapján cukornád szilá-
zsokon vizsgálták. A legjobb törzsek esetén az ipari körülmények 
közötti szaporíthatóság is alapvető fontosságú.

A szelekció során 14 törzs volt érdekesnek tekinthető. Ezeket a 
törzseket DNS szekvenálással azonosították, és kiderült, hogy 
három különböző Lactobacillus fajba tartoznak: L. plantarum, 
L. brevis és L. hilgardii. Minden törzset külön 
értékeltek az erjesztőképesség, az aerob sta-
bilitás javítása, az élesztő- és penésztartalom 
csökkentése és a szárazanyag veszteség mini-
málása (mini silók) szempontjából, 61 és 126 
napos vizsgálatban. A teljesítmény alapján 
történő szűrést követően mindössze 2 törzs 
maradt: az UFLA SIL 51 és a L. hilgardi CNCM 
I-4785.
Mindkét törzset további teszteknek vetették 
alá, különböző alapanyagokon vizsgálták, önál-
lóan és a L. buchneri NCIMB 40788-cal kombi-
nálva. A célkitűzés az volt, hogy mindkét törzs 
ne csak cukornád esetében legyen hatékony, 
hanem különböző alapanyagoknál is növelje az 
aerob stabilitást, mind az erjedés elején, mind 
az erjedés későbbi szakaszában, hosszabb távú 
tárolást követően. A kísérletek mindkét törzs-
zsel kukoricával, cirokkal, teljes gabona szilá-
zsokkal Észak-Amerikában és Európában is be-
állításra kerültek.

A 9 kísérlet meta-analízise igazolta, hogy a L. hilgardii CNCM 
I-4785 jelentősen növelte az aerob stabilitást már 15 nappal az 
erjedés kezdete után, és jelentősen növelte a stabilitást mind 
30, mind 100 nappal az erjedés után a L. buchneri NCIMB 40788 
törzzsel kombinálva különböző alapanyagok esetén.

A laborkísérletektől a telepi felhasználásig
A Lavras-i Szövetségi Egyetem majdnem egy évtizeddel ezelőt-
ti felfedezése óta, a L. hilgardi CNCM I-4785 baktériumtörzsét 
folyamatos független vizsgálatokkal kutatják. Annak érdekében, 
hogy igazolják a L. hilgardi CNCM I-4785 és a L. buchnerii 40788 
kombinációjának hatékonyságát valós üzemi körülmények kö-
zött is, nagy telepi kísérleteket állítottak be Észak-Amerikában 
és Európában is.
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (European Food Safety 
Authority, EFSA) engedélyezte a L. hilgardi CNCM I-4785 bak-
tériumtörzs használatát Európában. 2020-ban a Lallemand 
Animal Nutrition megkezdte az L. hilgardii×L. buchneri különle-
gesen hatékony baktérium kombinációt tartalmazó MAGNIVA 
PLATINUM prémium szilázsoltóanyagainak forgalmazását Euró-
pában és Ausztráliában.

1. táblázat: A 9 kísérlet Lallemand R&D belső meta-analízises értékelésének statisztikai eredményei

INOKULÁCIÓS KEZELÉS GRP

AEROB STABILITÁS (h)
ERJEDÉSI ÉS TÁROLÁSI IDŐ

15 NAP 30 NAP 100 NAP

Negatív kontroll Kontroll 60.3 b1 65.8 b 102.5 c
Pozitív kontroll (Lactob. buchneri 40788) LB 66.1 ab 87.7 a 168.1 ab
UFLA SIL51 S1 64.1 ab 80.0 ab 128.5 abc
Lactobacillus hilgardii 4785 S2 65.6 ab 82.4 ab 116.0 bc
Lactobacillus buchneri + UFLA SIL51 LB+S1 65.7 ab 72.5 ab 173.6 ab
Lact. buchneri + Lact. hilgardii 4785 LB+S2 77.7 a 95.5 a 177.3 a

P 0.052 0.003 <0.001

SEM 5.43 7.43 17.89




