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PIONEER OLTÓANYAGOK 
Hogyan javítsuk tömegtakarmányaink minőségét?
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A jó minőségű erjesztett takarmányok
készítésének szempontjai 
	 •	Betakarítás	időpontja	(fenofázis)
	 •	Gyors	depótöltés
	 •	Tömörítés
	 •	Erjesztési	folyamat	biológiai	irányítása	(tejsavbaktériumokkal)

Betakarítás időpontja (fenofázis)

A	teljes	növény	szárazanyagtartalmának	legegyszerűbb	általunk	javasolt	megha-
tározási	módja	az	un.	„tejvonal	metódus”.	Arról	van	szó,	hogy	az	érés	előrehalad-
tával	a	kukoricaszemben	a	viaszos	és	tejes	rész	elválasztó	vonala	az	un.	„tejvo-
nal”	kívülről	befelé	halad	a	mag	tetejéről	a	csíra	felé.	Ennek	megfelelően	változik	
a	növény	szárazanyaga,	összetétele	és	energiatartalma.

Betakarítás ideje (fenofázis)
„tejvonal”	módszer

Megállapítható	tehát,	hogy	az	optimális	betakarítási	teljes	növény	szárazanyag- 
tartalom	30-35%	között	van,	ugyanis	ekkor	a	 legmagasabb	az	energiatartalma.	
Megfigyelhető	 továbbá,	 hogy	 az	 érés	 előrehaladtával,	 amikor	 a	 tejvonal	 túlha-
ladja	az	alsó	2/3-ot,	a	szemhányad	és	ezzel	a	keményítőtartalom	is	megnő,	ám	 
a	növény	energiatartalma	mégis	alacsonyabb	az	optimálisnál.

A kukoricanövény összetétele az érés előrehaladtával

szárazanyag % tejvonal
összetétel a szárazanyag %-ában

növényi	alkotórész beltartalom
MJ NEL.

szem egyéb cukor keményítő

24-27 1/3 33 67 10 22 6,0
30-35       2/3               42 58 8 28 7,6
38-42 - 46 54 7 31 7,3
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Az	optimális	betakarítási	 fenofázis	elérése	a	 legfontosabb,	de	egyben	a	 legne-
hezebben	megvalósítható	 technológiai	 eleme	 a	 szilázs	 készítésnek.	 Ezért	 igen	
fontos	és	szakszerű	megoldás	az,	hogy	a	szilázsnak	vetett	kukoricát	különböző	
tenyészidejű	hibridekből	válogassuk	össze	annak	érdekében,	hogy	mindegyik	a	
lehető	legnagyobb	energiát	biztosító	fenofázisban	kerülhessen	betakarításra.

Gyors depótöltés

Az	 egyszerre	 jelentkező	 betakarítandó	 terület	 nagysága,	 az	 azon	 levő	 termés	
mennyisége,	 valamint	 a	 rendelkezésre	 álló	 betakarítógép	 kapacitása,	 a	 depók	
mérete	 mind	 együttesen	 határozzák	 meg	 a	 szilázs	 készítés	 gyorsaságát,	 ami	 
a	siker	egyik	alapvető	tényezője.	A	siló	megtöltésének	időtartama	és	a	kukorica-
szilázs	minőségének	összefüggését	az	alábbi	táblázat	szemlélteti.

Tömörítés

A	tömörítés	az	eredményes	erjedés	elengedhetetlen	művelete.	Annak	érdekében	
ugyanis,	hogy	az	erjesztő	mikroszervezetek	életfeltételeit	biztosítsuk,	levegőtlen	
körülményeket	kell	teremteni	az	erjesztendő	takarmányban.

Egy	szilázs	alapanyag	tömöríthetőségét	meghatározó	tényezők:
 
a.)	szárazanyag-tartalom
b.)	rosttartalom	
c.)	szecskaméret

a.)	a	növény	szárazanyag-tartalma	nagymértékben	befolyásolja	annak	tömöríthe-
tőségét.	50%	vagy	annál	magasabb	szárazanyag-tartalommal	nem	tömöríthető	a	
szilázs	alapanyag	a	kívánt	mértékben.

b.)	a	 rosttartalomnak	a	 tömöríthetőségre	gyakorolt	hatását	szemlélteti	a	követ-
kező	táblázat:	(a	20-25%	közötti	rosttartalmú	takarmány	25	mm-es	szecskaméret	
melletti	tömöríthetőségét	100-as	értéknek	véve	viszonyszámokkal	kifejezve)

A siló megtöltésének időtartama és a kukoricaszilázs
minőségének összefüggése

töltési	idő
(nap)

hőmérséklet
(°C)

relatív	szerves	sav	tartalom	%
(tejsav	:	ecetsav	:	vajsav	)

3	alatt 30-35 70				:					29				:							1
5	felett																										 35	felett 35				:					60				:							5
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c.)		a	szecskaméret	a	szilázs	készítés	örök	vitára	adó	tényezője	(véleményünk	sze-
rint	jelentősége	túlhangsúlyozott,	annál	sokkal	fontosabb	dolgok	határozzák	meg	
az	 eredményes	 szilázs	 készítést).	 Egy	 javaslat	 a	 szecska	méretbeli	 eloszlására	 
a	jó	tömöríthetőség	érdekében:

Az optimális szecskaméret nem abszolút szám, hanem mindig a szárazanyag- és 
rosttartalom függvénye!  

Az erjedési folyamat biológiai irányítása   
 
Felmerül	a	kérdés,	hogy	“Miért	van	szükség	az	erjedési	folyamat	biológiai	szabá-
lyozására?”

A	válasz:	Mert	a	fenti	ún.	“silózási	feltételeket	vagy	követelményeket”	a	gyakorlat-
ban	igen	nehéz	betartani.	A	betakarítandó	terület	mérete,	az	azon	többnyire	rövid	
idő	alatt	jelentkező	nagy	termés,	a	betakarításra	rendelkezésre	álló	gépkapacitás,	
a	silódepó	mérete,	a	kitárolás	technikai	feltétele	mind	olyan	technológiai	elem,	
melyeket	összhangba	kell	hozni	és	ez	nem	minden	esetben	sikerül.	Az	itt	említett	
technológiai	elemek	alapvető	és	gyors	megváltoztatása	legtöbbször	nem	áll	mó-
dunkban.	Van	azonban	egy	beavatkozási	pont,	ahol	a	folyamatot	pozitív	irányba	
el	tudjuk	indítani.	Ez	a	pont	az	erjedés	folyamatban	keresendő	és	található.	

szecskaméret
mm.

30-40% szárazanyag-tartalom
20-25% 

rosttartalom
30-35% 

rosttartalom
tömöríthetőségi	viszonyszámok

25 100 80
35 98 60
60 95 50
90 90 40

% méret
1-3 nagyobb	mint	20	mm
5-10 10-20	mm	között
85-90 kisebb	mint	10	mm
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AZ ERJEDÉS FOLYAMATA (szakaszai)

ÖNMELEGEDÉS (autooxidációs szakasz)      

A	depóba	beszállított	takarmány	sejtjei	még	élnek,	tovább	“lélegeznek”,	amely-
nek	következtében	hőtermelés	kíséretében	széndioxid	és	víz	képződik.	A	takar-
mány	felmelegszik.	Amikor	az	oxigén	elfogy	a	kazalban,	a	sejtek	megfulladnak,	
szerkezetük	összeroppan,	víz	lép	ki	belőlük,	a	kazal	megülepszik.	Ha	nem	meg-
felelő	a	 tömörítés	a	széndioxid	“elszáll”,	a	sejtek	 tovább	élnek,	a	kazal	 túlme-
legszik.	A	túlmelegedés	során	denaturálódnak	a	 fehérjék,	ám	ami	ennél	sokkal	
nagyobb	veszteség	az	a	szénhidrát	illetve	energiaveszteség,	hiszen	a	sejtek	a	hő-
termelésre	a	takarmány	energiáját	használják	el.	Ez	a	fázis	rendes	körülmények	
között	alig	néhány	óráig	tart,	viszont	a	rosszul	tömörített	silókazalban	2-4	napig	
is	elhúzódhat.

AZ ERJEDÉS KEZDETI SZAKASZA (ecetsavképződés)

A	szabaddá	váló	táplálóanyagokban	gazdag	sejtnedv	hatására	a	fakultatív anae-
rob baktériumok - mindenekelőtt a coli csoport tagjai (nem valódi tejsavbakté-
riumok vagy ecetsav-baktériumok) és a tejsavbaktériumok	 -	 gyors	szaporodás-
nak	indulnak.	Kezdetben	főleg	ecetsavat,	amellett	széndioxidot	és	kevés	tejsavat	
termelnek.	Ezért	van	az,	hogy	a	legjobb	szilázsban	is	található	ecetsav,	mintegy		
0,1-0,5%	mennyiségben.

Időközben	a	levegő	fogyásával	a	tejsavtermelő baktériumok	szaporodása	fokozó-
dik,	a	coli	csoport	tagjainak	száma	csökken	(az	ecetsavtermelő	colik	aerob	típu-
sok).	Ez	az	erjedési	szakasz	1-3	napig	tart.

AZ ERJEDÉS FŐ SZAKASZA (tejsavképződés)
 
Ebben	a	fázisban	már	a	tejsavtermelő baktériumok	dominálnak.	Működésük	fel-
tétele	a	kedvező	szénhidrát	koncentráció,	az	anaerob	körülmények	és	a	15-35	°C	
hőmérséklet.	Egyre	több	tejsav	mellett	kevés	ecetsav,	alkohol	és	széndioxid	kép-
ződik.	A	szilázs	pH-ja,	ezzel	együtt	a	coli bacilusok	száma,	rohamosan	csökken.	
Ez	a	szakasz	1-2	hétig	tart.

AZ ERJEDÉS MÉRSÉKLŐDÉSÉNEK SZAKASZA

Az	 erjedés	 következtében	 csökkenő	 cukortartalom	 és	 az	 egyre	 savasabbá	 váló	
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(3,5-4	 pH	 értékű)	 közeg	 már	 a	 tejsavbaktériumok	 szaporodását	 is	 csökkenti.	
A	cukorban	gazdag	takarmányokban	ekkor	-	az	élesztőgombák	hatására	-	intenzív	
alkoholos	erjedés	indulhat	meg,	ami	a	tárolás	egész	időszaka	alatt	folytatódhat.

AZ UTÓERJEDÉS (vajsavképződés)

Az	utóerjedés	nem	jellemző	minden	szilázsra.	Csak	a	rosszul	tartósított,	nem	elég-
gé	stabil	 silótakarmányokban	következik	be.	Ha	a	 szilázsban	 -	 a	nem	kielégítő	
cukortartalom	vagy	a	nagy	puffer	kapacitás	miatt	(pillangósok	magas	fehérjetar-
talma)	esetleg	a	kedvezőtlen	mikrobiális	tevékenység	(laza	siló,	levegős	körülmé-
nyek)	következtében	-	kevés	tejsav	képződik,	az	ammónia	keletkezése	miatt	pH	
értéke	egyre	emelkedik.											

Ha	az	erjedési	folyamatban	résztvevő	mikroorganizmusokat	csoportosítjuk	tevé-
kenységük	eredményét	illetően,	akkor	két	csoportot	különböztethetünk	meg:
	•	az	erjedés	szempontjából	hasznos csoport (tejsavtermelő baktériumok)
	•	az	erjedésre	nézve	káros csoport (ecet és vajsavtermelő baktériumok, élesztő
   és penészgombák)

A szilázsok készítése során az a feladat, hogy a silózás technológiájának tökéle-
tesítésével a hasznos csoport számára kedvező, a káros csoport számára kedve-
zőtlen feltételeket teremtsünk.

Minden	szilázs	készítés	-	függetlenül	attól,	hogy	milyen	takarmányról	van	szó	-	egy	
természetes	konzerválás.	A	konzerválószer	a	tejsav,	amelyet	tejsavbaktériumok 
állítanak	elő	a	szilázs-alapanyag	szénhidrátjából.	A	természet	szigorú	törvényei	
szerint	sok	esetben	még	a	kukoricaszilázs	készítése	során	is	legalább	két	tényező	
minimumban	lehet.

A legjobb szilázst gyors erjedéssel lehet készíteni.	Ennek	során	jelentősen	csök-
ken	a	sejtlégzésből,	hőképződésből,	csurgalékléből	eredő	veszteség.	Optimális	
esetben	-	ám	főleg	elméletileg	-	a	szilázs	készítés	minden	tényezője	“összejöhet”,	
ellenben	egy	technológiai	elem	-	és	ez	esetben	tekintsük	annak	-	természetes	kö-
rülmények	között	mindenképpen	minimumban	marad.	Ez	az	optimális	“induló” 
tejsavtermelő-baktérium	létszám.	Egy	DuPont	Pioneer	vizsgálat	szerint	a	silózan-
dó	 takarmánynövényen	 található	 természetes	 mikroorganizmus	 flórának	 csak	
1%-a	tejsavtermelő	baktérium,	és	ennek	a	mennyiségnek	csupán	8%-a	a	tejsavas	
erjedésben	generális	szerepet	 játszó	Lactobacillus	plantarum.	Ahhoz,	hogy	egy	
szilázs	jól	erjedjen,	 legalább	100000	tejsavtermelő	baktérium	kell,	hogy	legyen	
1	 gramm	 silózandó	 takarmányon.	 Sajnos,	 természetes	 körülmények	 között	 en-
nek	csupán	1-20%-a	áll	rendelkezésre.	Ez	érthető	is,	ha	meggondoljuk,	hogy	ezek	 
a	mikroszervezetek	csak	levegőtlen	körülmények	között	képesek	a	szaporodásra.
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A	gyors	erjedést	 tehát	 legegyszerűbben	úgy	érhetjük	el,	hogy	a	szilázs	készítés	
alapvető	követelményeinek	betartása	mellett,	nagy	mennyiségben	szelektált	tej-
sav-termelő	baktériumot	juttatunk	a	takarmányba.

Ezek	a	baktériumok:		
•	savtoleranciával	rendelkeznek
•	többféle	növényi	cukor	erjesztésére	képesek
•	szerves	savakat	nem	használnak	fel
•	gyorsan	szaporodnak
•	a	takarmány	pH-ját	rövid	idő	alatt	lecsökkentik	a	kívánt	szintre,	ezzel	
		gátat	vetnek	egyéb	káros	mikrobiális	tevékenységnek	(ecetsavképződés,	
		vajsavképződés,	penészképződés)
•	a	növényi	nedveket	besűrítik,	ettől	azok	a	sejtekben	maradnak,	minimumra	
		csökkentve	ezáltal	a	lécsurgásból	származó	veszteségeket

Melyek az alkalmazás konkrét előnyei?

Nettóenergia veszteség csökkentése

A	nemzetközi	szakirodalom	a	silózási	nettóenergia	veszteségeket	két	nagy	cso-
portra	osztja,	amit	a	gyakorlat	is	igazol:
•	nem	befolyásolható	veszteségek:	sejtlégzési,	erjedési,	szárazanyag	7-11%
•	befolyásolható	veszteségek:	lécsurgás,	erjedési	hibák,	utóerjedés	20-40%
Az	erjedésbiológia	folyamatába	történő	beavatkozás	tejsavtermelő	baktériumok-

Tejsavtermelő baktérium csíraszámok a 
takarmánynövényeken

lucerna, kukorica 
n=3229

epifita flóra: 10-20 millió baktérium/g

0,05-0,1% tejsavtermelő
baktérium

(1000-10000/g)
8% Lactobacillus plantarum
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kal	arra	hivatott,	hogy	a	befolyásolható	veszteségeket	a	minimálisra	csökkentse.	
Nagyszámú	hazai	és	külföldi	vizsgálat	igazolja,	hogy	a	Pioneer oltóanyaggal	ké-
szített	kukoricaszilázs	többlet	energiatartalma	mintegy	+ 0,30 - 0,35 MJ NEL/kg 
szárazanyag	azáltal,	hogy	az	erjedési	folyamat	lerövidítésével	ennyivel	kevesebb	
az	energiafelhasználás.

Jobb emészthetőség

Minél	 nagyobb	az	 állatok	 tejtermelése,	 annál	 nagyobb	az	 igénye	 arra	 vonatko-
zóan,	hogy	a	termelőtakarmány	emészthetősége	is	jobb	legyen.	A	silózási	techno-
lógia	optimális	betartása	mellett,	a	Pioneer oltóanyagok	alkalmazásával	nagyobb	
arányú	a	szilázsok	emészthetősége.	
 
Optimális szerves sav mennyiség és arány

Optimális	a	 tejsav	mennyisége	a	szilázsban,	ha	az	abszolút	értékben	eléri,	vagy	
meghaladja	a	1,5%-ot.	A	szerves	savak	aránya	akkor	megfelelő,	ha	az	összes	sav-
tartalmon	belül	a	számunkra	kedvező	tejsav	eléri,	illetve	meghaladja	a	60%-ot.		

A tejsav - ecetsav aránya 3:1 vagy annál tágabb legyen! 
Az optimális pH tartomány 3,8-4,2.

Nagyobb szárazanyag felvétel

Az	állatok	 szárazanyag	 felvételét	 a	 takarmányból	 annak	nyersrosttartalma	mel-
lett	a	szerves	sav	tartalom,	valamint	a	tejsav	és	az	ecetsav	aránya	is	meghatároz-
za.	Vizsgálataink	 szerint	 a	Pioneer oltóanyaggal	 kezelt	 kukoricaszilázsból	 napi	
1-2kg-al	több	a	szárazanyag	felvétel.

Utóerjedés csökkentése

A Pioneer oltóanyaggal	készült	erjesztett	takarmányoknál	nincs,	vagy	lényegesen	
kisebb	az	utóerjedés,	vagyis	stabilabb	a	szilázs.		A	silókazal	megbontása	után	je-
lentkező	fent	említett	káros	folyamat	jelentős	energiaveszteséggel	jár,	csökkentve	
ezzel	a	takarmány	értékét.

Többlettermelés

A	 jobban,	kevesebb	veszteséggel	erjedt,	ezáltal	magasabb	energiatartalmú	szi-
lázsból,	melyből	a	kedvező	savösszetételből	adódó	étrendi	hatás	 javulás	miatt	
többet	vesz	fel	az	állat	és	azt	jobban	megemészti,	többlet	tejet	produkál.
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Az	ily	módon	beoltott	kukoricaszilázsból	a	fent	említett	hatások	eredményekép-
pen	a	 többlet tejtermelés 30 és 48 liter között van egy tonna szilázsra vetítve 
illetve	0,7 és 2,0  liter között állatonként és naponta.

kisebb silózási veszteség jobb rostemésztés

több energia a szilázsban több takarmány felvétel

több tej nagyobb tömeggyarapodás

Pioneer oltóanyag használatának előnyei
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Az erjesztett takarmányok ismérvei

A jó minőségű lucernaszéna készítése

A	 hazai	 lucernaszéna	 minősége	 rohamosan	 romlott	 a	 bálázásos	 technológia	 
elterjedésével.	E	módszer	fő	hátránya,	hogy	a	lucernát	“bálázhatóvá”	szárítva,	a	 
levél	pereg	és	ezzel	a	benne	található	fehérje	elvész.	

Amennyiben	a	leveleket	szeretnénk	megmenteni,	magasabb	nedvességtartalom-
mal	kell	bálázni.	Ekkor	viszont	penészedik	az	anyag.	

A 1155 lucernaszéna oltóanyag alkalmazása új lehetőséget jelent a lucernaszéna 
tartósítási technológiában. 

Minőség
Jó Közepes Gyenge

NEL.	(MJ/kg.sza.) 6,5< 6,0-6,5 6,0>
szárazanyag	(%) 30< 25-30 25>

pH 4,3> 4,3-4,6 4,6<

A kukoricaszilázs minősége

Minőség
Jó Közepes Gyenge

NEL.	(MJ/kg.	sza.) 5,9< 5,4-5,9 5,4>
szárazanyag	(%) 32< 25-32 25>
fehérje	(g./kg.sza.) 210< 190-210 190>
pH:	32%	sza.	> 4,5> 4,5-4,7 4,7<
pH: 33-35%	sza. 4,8> 4,8-5,0 5,0<
pH: 36%	sza.	< 5,0> 5,0-5,2 5,2<

A lucernaszenázs minősége
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Pioneer oltóanyagok
A Pioneer	erjesztett	takarmány	oltóanyagok	biológiailag hatékonyan szabályozzák 
az erjedés folyamatát - ezt nevezzük „IRÁNYÍTOTT ERJEDÉS”-nek - valamint csök-
kentik az utóerjedést. A Pioneer lucernaszéna	oltóanyag	biológiailag hatékonyan 
gátolja a penész képződését a hagyományosnál nedvesebben történő bálázás-
kor. A Pioneer	oltóanyagok	erre azért képesek, mert NÖVÉNYFAJ SPECIFIKUS-ak. 

FT (Fiber Technology) Termékek 

 Az FT termékekben található Lactobacillus buchneri által termelt Esterase illetve 
Ferulatesterase enzimek fellazítják a lignin rostokat és ezáltal növelik a bendő 
baktériumok, illetve a metánképző baktériumok hozzáférhetőségét a Cellulózhoz 
és Hemicellulózhoz, melynek következményei: 
• a siló - takarmány jobb emészthetősége
• nagyobb metán - hozam egységnyi alapanyagból
																								Kontroll																																													FT	termékek	hatása

min. max.

	1.	osztályú

Víztartalom	(%) - 16

Fehérje	(g./kg.sza.) 235 -

NEL.	(MJ/kg.sza.) 6,0 -

	2.	osztályú

Víztartalom	(%) - 16

Fehérje	(g./kg.sza.) 200 -

NEL.	(MJ/kg.sza.) 5,3 -
	3.	osztályú

Víztartalom	(%) - 16

Fehérje	(g./kg.sza.) 105 -

NEL.	(MJ/kg.sza.) 5,0 -

A lucernaszéna minősége

Az FT termékek egyedülállóak a magyar piacon!  
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Enzimes 
lucernaszenázs oltóanyag

A	lucerna	alacsony	szénhidráttartalma	és	magas	fehérjetartalma	miatt	a	nehezen	
erjeszthető	szilázs	alapanyagok	kategóriájába	tartozik.	Ha	a	lucerna	szenázs	készí-
tésének	alapvető	technológiai	feltételeit	tudjuk	is	biztosítani,	az	optimálist	meg-
közelítő	erjedés	biztosításához	feltétlen	szükséges	a	tejsav-baktériumos	beoltás.

Az	AFT-ben	található	specifikus	Lactobacillus	buchneri	törzsek	Esterase	enzimet 
termelnek,	melyek	lekapcsolják	a	rost	poliszaharidjait	(Cellulóz,	Hemicellulóz)	a	
lignin	tartóvázról,	így	a	bendőbaktériumok	gyorsabban	megemésztik	azokat.

Összetétel
WS (vízoldékony) Lactobacillus buchneri 1X,  
Lactobacillus plantarum 1X   
Koncentráció: 1,1x1011 CFU*/g 

* Colony Forming Units = telepformáló egység

Kiszerelés
WS	(vízoldékony)	250	g/palack

Felhasználás
lucerna szenázs készítéséhez (növényfaj specifikus oltóanyag)    
250	g	WS	(vízoldékony)	250	tonna	szecska	beoltásához	

Kijuttatás
Appli-pro	SLV.	folyadékszóróval:	0,01	liter/tonna
Appli-pro	BASIC	folyadékszóróval:	0,5-1	liter/tonna

Előnyei

•	Irányított erjesztési folyamat
•	Gyorsabb	pH	csökkenés
•	Redukált	ammóniatartalom	
•	Kevesebb	csurgaléklé	képződés	(a	sejtnedveket	besűríti)
•	Optimális szerves sav összetétel 
•	Jobb	étrendi	hatás	
•	Nagyobb	szárazanyag	felvétel
•	Jobb emészthetőség
•	Növeli	az	állatok	termelését	

Lucernához VÍzoLDÉKonY

11AFT
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A 11AFT eredményesen növeli a lucernaszenázsok emészthetőségét 
(Szarvasmarha „In Situ” fisztulás vizsgálat)

1. ábra: 11AFT-vel beoltott lucernaszenázs (1.+2. kaszálás) 2009-ben az USA-ban - Pioneer Livestock 
Nutrition Center, Iowa - végzett 18 teszt átlaga 

3. ábra: 11AFT-vel beoltott lucernaszenázs (1. kaszálás) 2010-ben az USA-ban - Pioneer Livestock 
Nutrition Center, Iowa - végzett 12 teszt átlaga

2. ábra: 11AFT-vel beoltott lucernaszenázs (1.+2. kaszálás) 2010-ben az USA-ban - Pioneer Livestock 
Nutrition Center, Iowa - végzett 16 teszt átlaga
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A 11AFT eredményesen növeli a lucernaszenázsok emészthetőségét 
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Enzimes 
kukoricaszilázs oltóanyag 

Irányítja	az	erjedést	és	az	állatok	teljesítményének	növelését	szolgálja.
A	specifikus	Lactobacillus	buchneri	törzsek	Esterase	enzimet termelnek,	fellazít-
ják	a	rostokat,	ezáltal	növelve	azok	emészthetőségét.

Összetétel 
Lactobacillus casei 1x, Lactobacillus buchneri 1x

Koncentráció
1,1x1011	CFU*/g	
Colony	Forming	Units	=	telepformáló	egység

Kiszerelés
WS	(vízoldékony)	375	g/palack

Felhasználás
kukorica szilázs készítéséhez. (növényfaj specifikus oltóanyag)   
250	g	WS	(vízoldékony)	250	tonna	szecska	beoltásához	

Kijuttatás
Appli-pro	SLV.	folyadékszóróval:	0,01	liter/tonna
Appli-pro	BASIC	folyadékszóróval:	0,5	liter/tonna

Előnyei

• Irányított erjesztési folyamat
•	Gyorsabb	pH	csökkenés	
•	Redukált	ammóniatartalom	
• Optimális szerves sav összetétel 
• Jobb étrendi hatás 
• Nagyobb szárazanyag felvétel
•	Jobb	emészthetőség
• Többlet tejtermelés
• Megőrzi az erjesztett takarmányok értékét, a felmelegedést okozó 
  mikroorganizmusok tevékenységének csökkentése által       
• 3-5% ponttal növeli az NDF (sejtfal) emészthetőségét

11cFT
VÍZOLDÉKONYSiLóKuKOricáhOZ
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4. ábra: 11CFT-vel beoltott kukoricaszilázs, 2007-ben végzett 2 kísérlet

A 11CFT eredményesen növeli az állatok teljesítményét
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5. ábra: 11CFT-vel beoltott kukoricaszilázs, 2007-ben végzett 4 kísérlet

A 11CFT eredményesen növeli az állatok teljesítményét
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6. ábra: 11CFT-vel beoltott kukoricaszilázs aerobic stabilitása, 2007-ben végzett kísérlet

A 11CFT csökkenti az utóerjedést (csökkenti a veszteségeket) 
hasonlóan a 11C33 Kombihoz, de eredményesebben, mint a 1132
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Enzimes fű és teljes 
gabonanövény oltóanyag 

Irányítja	 az	 erjedést,	 csökkenti	 az	 utóerjedést	 és	 az	 állatok	 teljesítményének	 
növelését	szolgálja.	

Felhasználás
fű	és	teljes	gabonanövény	szenázsok	készítésekor.

Összetétel
Hatóanyagok: Lactobacillus casei 1x, 
Lactobacillus plantarum 1x, 
Lactobacillus buchneri  1x
Koncentráció: 1,3x1011 CFU*/g 
*Colony Forming Units = telepformáló egység

Kiszerelés
WS	(vízoldékony)	250	g/palack

Felhasználás
fű és teljes gabonanövény szenázsok készítéséhez. 
(növényfaj specifikus oltóanyag)   
250	g	WS	(vízoldékony)	250	tonna	szecska	beoltásához	

Kijuttatás
Appli-pro	SLV.	folyadékszóróval:	0,01	liter/tonna
Appli-pro	BASIC	folyadékszóróval:	0,5-1	liter/tonna

Előnyei

•	Irányított erjesztési folyamat
•	Gyorsabb	pH	csökkenés
•	Optimális	szerves	sav	összetétel	
•	Jobb	étrendi	hatás	
•	Nagyobb	szárazanyag	felvétel
•	Jobb	emészthetőség
•	Megőrzi az erjesztett takarmányok értékét, a felmelegedést okozó 
  mikroorganizmusok tevékenységének csökkentése által   
•	Csökkenti a penész és élesztőgombák mennyiségét a szilázsban  

11GFT
VÍZOLDÉKONYfű, gabONafÉLÉK
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7. ábra: 11GFT-vel beoltott fűszenázs, 2008-ban Németországban végzett 32 kísérlet átlaga

A 11GFT eredményesen növeli a fűszenázsok energiatartalmát
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8. ábra: 11GFT-vel beoltott fűszenázs, 2008-ban Németországban végzett 32 kísérlet átlaga

A 11GFT eredményesen növeli a fűszenázsok emészthetőségét
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9. ábra: 11GFT-vel beoltott fűszenázs aerobic stabilitása, 2007-ben Németországban végzett vizsgálatok átlaga

A 11GFT eredményesebben csökkenti fűszenázsok utóerjedését, mint a 11G22
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Biogáz 
kukoricaszilázs oltóanyag  

A	biogáz	termelés	céljából	besilózott	kukorica	esetében	irányítja	az	erjedést,	és	 
a	szilázs	metán	kitermelésének	növelését	 szolgálja.	A	CH4-ben	 található	spe-
cifikus	Lactobacillus	buchneri	 törzsek	Ferulatesterase	enzimet	 termelnek,	me-
lyek	 lekapcsolják	a	 rost	poliszaharidjait	 (Cellulóz,	Hemicellulóz)	a	 lignin	 tartó-
vázról,	ezért	a	metánképző	baktériumok	hozzáférhetősége	növekszik,	növelve 
a	„biogáz”	kukoricaszilázsok	metán	kitermelését.

Felhasználható
kukorica szilázsokhoz, biogáz termelés céljából 

Összetétel
Hatóanyag: Lactobacillus buchneri 1x
Koncentráció: 1x1011 CFU*/g 
*Colony Forming Units = telepformáló egység

Kiszerelés
WS	(vízoldékony)	250	g/palack

Felhasználás
kukorica szilázsokhoz, biogáz termelés céljából 
(növényfaj specifikus oltóanyag)   
250	g	WS	(vízoldékony)	250	tonna	szecska	beoltásához		

Kijuttatás
Appli-pro	SLV.	folyadékszóróval:	0,01	liter/tonna
Appli-pro	BASIC	folyadékszóróval:	0,5	liter/tonna
Előnyei

•	Irányított erjesztési folyamat
•	Gyorsabb	pH	csökkenés
•	Csökkenti	a	penész	és	élesztőgombák	mennyiségét	a	szilázsban	
•	A szubsztrát gyorsabb degradációja
•	Nagyobb metánkitermelés

11ch4
“biOgáZ”

KuKOricáhOZ
VÍZOLDÉKONY
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10. ábra: 11CH4-el beoltott kukoricaszilázs, 2008-ban Németországban végzett 10 kísérlet eredménye

A 11ch4 eredményesen növeli a kukoricaszilázsok metánkitermelését
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11. ábra: 11CH4-el beoltott kukoricaszilázs, 2008-ban Németországban végzett 34 biogáz üzem 
                tesztjének átlaga

8%-al nagyobb metán hozam – csökkenthető a szubsztrát mennyisége

A 11ch4 eredményesen növeli a kukoricaszilázsok metánkitermelését
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Kombi nedves 
kukoricaszem oltóanyag 

Irányítja	az	erjedést,	csökkenti	az	utóerjedést	és	az	állatok	teljesítményének	
növelését	szolgálja.	

Összetétel 
WS (vízoldékony) Lactobacillus buchneri, 
Lactobacillus plantarum, 
Enterococcus faecium 1,1x1011 CFU*/g

*Colony Forming Units = telepformáló egység

Kiszerelés
WS	(vízoldékony)	250	g/palack

Felhasználás
nedves - roppantott szemeskukorica, CCM készítéséhez 
(növényfaj specifikus oltóanyag)   
250	g	WS	(vízoldékony)	250	tonna	szecska	beoltásához	

Kijuttatás
Appli-pro	SLV.	folyadékszóróval:	0,01	liter/tonna
Appli-pro	BASIC	folyadékszóróval:	0,5	liter/tonna

Előnyei

•	Irányított erjesztési folyamat
•	Gyorsabb	pH	csökkenés
•	Optimális	szerves	sav	összetétel	
•	Jobb	étrendi	hatás	
•	Nagyobb	szárazanyag	felvétel
•	Jobb	emészthetőség
•	Megőrzi az erjesztett takarmányok értékét, a felmelegedést okozó 
  mikroorganizmusok tevékenységének csökkentése által     
•	Csökkenti a penész és élesztőgombák mennyiségét a szilázsban    

11B91
VÍZOLDÉKONYNeDVeS KuKOricaSZem
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Javítja a szilázs minőségét biztosítva az alacsony pH-t

12. ábra: 11B91-el beoltott nedves kukoricaszem szilázsnak jóval alacsonyabb a pH-ja a kontrollhoz 
             képest, 2004-ben végzett 7 kísérlet eredményének átlaga 
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13. ábra: 11B91-el beoltott nedves kukoricaszem szilázsban jóval alacsonyabb a penész és élesztőgomba 
             száma, 2004-ben végzett 7 kísérlet eredményének átlaga
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14. ábra: 11B91-el beoltott nedves kukoricaszem szilázs aerobic stabilitása, 2000 – 2002 között végzett 15 kísérlet
              eredményének átlaga
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Lucernaszéna 
penészgátló oltóanyag

A	készítmény	a	természetben	-	a	lucerna	levelén	-	tenyésző	Bacillus	pumilus	és	 
Bacillus	lentus	baktériumfajok	nyolc	törzsét	tartalmazza,	melyek	elszaporodásuk	
révén	megakadályozzák	a	penészképződést.

A 1155 lucernaszéna oltóanyag használatával 
bizonyítottan növekszik a megmentett fehérje 
mennyisége és minősége.

A	1155	lucernaszéna	oltóanyag	alkalmazásával	
a	lucernaszéna	megőrzi	magas	fehérjetartalmát,	
tápértékét	anélkül,	hogy	a	penésztől	kellene	tartani.

Összetétel
G (granulátum) Bacillus pumilus, Bacillus lentus 1x108 CFU*/g
WS (vízoldékony) Bacillus pumilus, Bacillus lentus 2,5x1010 CFU*/g

* CFU=Telepformáló Egység

Kiszerelés
G	(granulátum)	20	kg/zsák
WS	(vízoldékony)	5x20	g/karton

Felhasználás
lucernaszéna készítéséhez (növényfaj specifikus oltóanyag)   
20	kg	G	(granulátum)	20	tonna	széna	beoltásához	
5x20	g	WS	(vízoldékony)	25	tonna	széna	beoltásához	

Nedvességtartalom határok

• szögletes kisbála         18-25 %

• hengeres  nagybála     18-22 %

• szögletes nagybála      18-20%

Kijuttatás
Gandy	granulátum	szóróval:	1	kg/tonna	
Appli-pro	BASIC	folyadékszóróval:	1-2	liter/tonna

1155 
Lucernához VÍzoLDÉKonY
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Előnyei

•	Alkalmazásával	korábban	bálázhatunk,	csökkentve	az	időjárási	kockázatot.	
		Az	eső	és	napsütés	hatásának	kitett	lucerna	tápanyagvesztesége	30%	fölött	van.	
•	Több	levél	megőrizhető.	A	tápanyagok	70%-a	a	levelekben	található.		
		15%	nedvességtartalomra	szárítva,	a	levélzet	20-25%-át	veszítjük	el.	
•	A	nagyobb	nedvességtartalommal,	több	levéllel	betakarított	lucernaszéna,	
		kedvezőbb	ízű	és	illatú,	melyből	többet	vesznek	fel	az	állatok.
•	Kisebb levélpergés, nagyobb széna és fehérjetermés    
•	Terület és költségmegtakarítás
•	Korábban kezdhető bálázás kisebb a betakarítási kockázat kedvezőbb 
  feltétel az utód-növedék számára 
•	A több zsengébb, ízletesebb levél takarmányfelvétel növelő 
•	A könnyen emésztődő rost, tejzsírnövelő

HASZNÁLATÁVAL BIZONYÍTOTTAN TÖBB FEHÉRJE MEGMENTHETŐ 

 

1155 hatása lucernaszéna fehérje hozamára
(Durant farm, Iowa, USA)
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A	renden	lévő	széna	belső	nedvességtartalmának	pontos	mérésére	a	HAYMATIK 
digitális	nedvességmérő	szolgál.	

HAYMATIK REND-NEDVESSÉGMÉRŐ

A	HAYMATIK	digitális	nedvességmérő	mikroprocesszorral	vezérelt	műszer,	amely	
a	renden	lévő	szálastakarmányok	belső	nedvességtartalmának	pontos	mérésére	
szolgál.	Memóriája 250 mérési adatot képes tárolni, továbbá átlagot is számol. 
Érzékelője	6	db	tüskével	rendelkezik,	rozsdamentes	acélból	készült	és	elektromo-
san	szigetelt.	A	műszer	1	db	9	V-os	elemmel	működik.

Használati útmutató
A	nedvességmérő	műszer	érzékelőjét	illessze	a	műszeren	elöl	lévő	menetes	rész-
be	és	csavarja	be	az	érzékelőn	található	anyát.	Az	érzékelő	végéről	távolítsa	el	a	
műanyag	védőkupakot.

A	műszer	fogantyúján	egy	nyomógomb	található.	A	műszer	felső	lapján	található	
jelzések	nem	nyomógombok,	hanem	csak	a	mérés	 lépéseiről	 tájékoztat.	A	nyo-
mógomb	egyszeri	benyomásával	a	műszer	kijelzőjén	először	 ---	 jelzés,	majd	LO 
jelzés	látható.	A műszer ekkor mérésre már használható. A renden lévő szálas-
takarmányt kézzel húzza sűrűbbre, és a rendérzékelőt szúrja a rendbe. 

A	kijelzőn	azonnal	megjelenik	a	nedvességtartalom	%-ban,	pl.	21,5.	Amennyiben	
a	takarmány	nedvességtartalma	10%	alatt	van	a	kijelzőn	LO	 jelzés	 jelenik	meg,	
amennyiben	a	takarmány	nedvességtartalma	80%	felett	van	a	kijelzőn	HI	jelzés	
jelenik	meg.

Miután	a	műszer	a	nedvességtartalom	értékét	(pl.	21,5)	mutatja,	anélkül,	hogy	a	
műszert	a	takarmányból	kihúzná,	nyomja	meg	újból	a	fogantyún	lévő	nyomógom-
bot.	A	kijelzőn	ekkor	P01	kijelzés	jelenik	meg,	amely	azt	jelzi,	hogy	1	mérés	már	a	
memóriába	került.	A	második	mérést	követően	a	memóriába	való	bevitelkor	P02 
kijelzés	látható,	az	ötödiknél	P05,	stb.	A	memória	összesen	250	mérés	eredményét	
képes	a	memóriában	tárolni.	Amennyiben	az	egyes	mérések	átlagértékét	kívánja	
megtudni,	úgy	a	műszert	húzza	ki	a	rendből,	várja	meg	amíg	a	kijelzőn	az	LO	jel-
zés	megjelenik	és	ezután	újból	nyomja	meg	a	fogantyún	található	nyomógombot.	
A	kijelzőn	azonnal	megjelenik	az	eddig	végzett	mérések	átlaga,	előtte	egy	+	jellel	
(pl.	 22,1).	 Az	 átlagérték	 kijelzése	 után	 a	 nedvességmérő	műszer	 új	mérésekre	
használható	az	előzőekben	leírtak	szerint.
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Ha	a	műszer	bekapcsolásakor,	vagy	két	mérés	között	nem	mutatja	a	kijelzőn	az	LO 
jelzést,	ilyen	esetekben	elképzelhető,	hogy	az	érzékelő	végén	szennyeződés	van,	
ezért	száraz,	tiszta	ruhával	törölgesse	meg	az	érzékelő	végét.	

Hőmérséklet	kompenzáció:	a	pontos	mérések	érdekében,	minden	220C	felett	vég-
zett	mérésnél	1%-al	csökkentse	a	mérés	eredményét,	minden	220C	alatt	végzett	
mérésnél,	100C-ként	1%-al	növelje	a	mérés	eredményét.	

A műszer kikapcsolása
A	műszer	 fogantyúján	 lévő	 nyomógombot	 nyomja	 folyamatosan	 6	másodpercig.	
Kb.	3	másodperc	után	EEE	 jelzés,	majd	EE	és	E	 jelzés	 jelenik	meg,	ezután	a	mű-
szer	kikapcsol.	A	műszer	kikapcsolt	helyzetét	az	üres	kijelző	 jelzi.	Amennyiben	a	
műszert	elfelejtettük	kikapcsolni,	magától	kikapcsol	az	utolsó	méréstől	számított	5	
perc	múlva.	A	kimerült	vagy	gyenge	elemet	a	kijelző	bal	felső	sarkában	megjelenő	
LOBAT	jelzés	jelzi.

Pioneer oltóanyagok adagolása 

                Gandy                           Appli-pro BASIC                    Appli-pro SLV                      
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oltóanyag takarmány hatás forma kiszerelés  
beoltható

mennyiség 
kijuttató

berendezés

11AFT
Enzimes

lucerna-
szenázs Javítja a

szilázs/szenázs 
minőségét és 
emészthetősé-

gét, csökkenti az 
utómelegedés 

kockázatát

WS
250 g/
palack

250 tonna

Appli-pro
SLV

Appli-pro
BASIC

11CFT
Enzimes

kukorica-
szilázs

11GFT
Enzimes

fű és teljes
gabonanövény

11B91
Kombi

nedves
kukoricaszem

11CH4
Biogáz

kukorica-
szilázs

Növeli a szilázs 
metán-

kitermelését

G=granulátum   WS=vízoldékony

A Pioneer oltóanyagok a tömegtakarmány tartósítás
legtöbb problémájához megoldást kínálnak

kijuttató
berendezés

oltóanyag forma takarmány kiszerelés adag tartály
beoltható

mennyiség

Appli-pro
SLV

Appli-pro
BASIC

11AFT
Enzimes

WS

lucernaszenázs

0,01 liter/
tonna

0,5-1 liter/
tonna

2x2,5
liter

100
liter

250
tonna

100-200
tonna

11CFT
Enzimes

kukoricaszilázs

11GFT
Enzimes

fű és teljes 
gabonanövény

11CH4
Biogáz

kukoricaszilázs

11B91
Kombi

nedves
kukoricaszem

G=granulátum   WS=vízoldékony

A Pioneer adagolók az oltóanyagok kijuttatásához
megoldást kínálnak
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Növény
táblára adaptált 
hibridajánlatok

Termesztés
agronómiai tanácsadás

Betakarítás
a teljes növény
szárazanyag-tartalmának és
az optimális betakarítási 
fenofázis megállapítása 

Tárolás
szilázs-készítés management
oltóanyag ajánlat

Takarmányozás
a megfelelő szilázs 
mennyiség és minőség 
biztosításának elősegítése 

Komplex szerviz a silózásban

A DuPont ovális logó a DuPont hivatalosan bejegyzett védjegye.
®, TM, SM a Pioneer bejegyzett védjegyei. ©2015 PHII.

www.pioneer.com/hungary

®
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Kedves Termelő!
Kérem,	 hívja	 munkatársainkat	 bizalommal!	 Minden	 kérdése	 megtisztelő	 lesz	 
számunkra.	Örömmel	osztjuk	meg	Önnel	tapasztalatainkat,	és	szívesen	vesszük	
az	Ön	észrevételeit,	ötleteit	is!

Pioneer hi-Bred Magyarország Kft.
2040 Budaörs, Neumann J. u. 1.
Tel.: 23/447-400, Fax: 23/447-447
pioneer.com/hungary

A DuPont ovális logó a DuPont hivatalosan bejegyzett védjegye.

®, TM, SM a Pioneer bejegyzett védjegyei. ©2015 PHII.


