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Szilázsok/szenázsok

és szénafélék minősítése

Általános takarmányozástan
gyakorlat

1. Érzékszervi bírálat

2. Táplálóanyag-tartalom jellemzése

3. Erjedés jellemzése

Szilázsok/szenázsok minősítése
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A TMR (Total mixed ration = teljes 
takarmánykeverék szmh részére)

A TMR tartalmaz: 
– Szálastakarmányokat: szilázsokat, szenázsokat, szénát,

– Melléktermékeket
• Nedves répaszelet, nedves CGF, nedves sörtörköly

• Abrakértékű, légszáraz, nagy fehérjetartalmú 
melléktermékeket: extrahált- repce, napraforgó és szója

– Abraktakarmányokat: kukorica, búza, árpa

– Takarmányadalékokat: premixekben ásványi anyagokat, 
vitaminokat, élesztőt, bendőpuffert, védett zsrt, védett fehérjét stb.

A TMR(Total mixed ration = teljes takarmánykeverék 
szmh részére) ideális fizikai összetétele

Hazai mérések 
szerint:30 - 50 mm

Széna/szalma

20-30 mm

lucernaszenázs

10 – 20 mm

kukoricaszilázs

> 2,5 mm

abrak

(kép forrása: Jens Faehler)
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Romlási folyamatok

Leggyakoribb: a penészgombák okozta romlás 
(levegő jelenléte és legalább 16-18% nedvességtartalom)
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A silókukorica-szilázs esetében hazánkban 
leggyakrabban előforduló értékek

Silókukorica-szilázs:

1. 25% sza., 25% nyersrost, 20% keményítő 

2. 35% sza., 21% nyersrost, 35% keményítő 

3. 35% sza., 21% nyersrost, 20% keményítő

4. 35% sza., 16% nyersrost, 35% keményítő

5. 45% sza., 19% nyersrost, 40% keményítő

6. 45% sza., 16% nyersrost, 40% keményítő
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Silókukorica-szilázs esetében a táplálóanyag-
energiatartalmat legnagyobb mértékben befolyásoló 

tényezők
• betakarítás fenofázisa: 

– korai -0,5MJ/kg sza., nagyobb rosttartalom +4%sza.

– késői: kicsit magasabb energia +0,1Mj/kg sza., 
kicsit kevesebb rost -1%sza.

• aszály: csökkenti a keményítő- és energiatartalmat, < 30% keményítő, 
-0,5MJ/kg sza.

• karamellizáció: csökkenti a energiatartalmat -0,5MJ/kg sza. (oka:az 
anyag jellemzőiből adódhat a nagy szárazanyag-tartalom miatt, de 
lehet gyenge tömörítés)

• tarlómagasság: jelentősen csökkenti a rosttartalmat
-2-3%sza., ADL 1,5%sza. (normál érték: 3%sza.)

• szemroppantás: nem mutatja a laboreredmény, 
de ténylegesen - 8-10% energia

Erjesztett takarmányok érzékszervi bírálata
LUCERNASZENÁZS/SZILÁZS

A fenofázis és a fonnyasztás megítélése:

–nagy szárazanyag-tartalom (> 40%) + kevés fehérje (< 20%) és sok 
rost (>30%): öreg lucerna hosszú ideig fonnyasztva

–nagy szárazanyag-tartalom (> 40%) + sok fehérje (> 22%) és kevés 
rost (< 25%): : fiatal lucerna hosszú ideig fonnyasztva

–kis szárazanyag-tartalom (> 30%) + kevés fehérje (< 20%) és sok 
rost: öreg lucerna rövid ideig fonnyasztva

–kis szárazanyag-tartalom (> 30%) + sok fehérje (> 22%) és kevés 
rost (< 25%): fiatal lucerna rövid ideig fonnyasztva

Ideális: 35-40% szárazanyagtartalom (erjedés⇔⇔⇔⇔veszteség!), 22-
23% nyersfehérje és 20-25 % nyersrost (minőség ⇔⇔⇔⇔ mennyiség)


