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Általános takarmányozástan
gyakorlat

Általános takarmányozástanÁltalános takarmányozástan
gyakorlatgyakorlat

Takarmányismeret 2.Takarmányismeret 2.

Tak. ismeret: erjesztéses tartósítás
Alapfogalmak:
• silózás: tömörítés, anaerob körülmények, 

mikroorganizmusok, szerves savak, csökkenő 
kémhatás 

• szilázs: egy menetes betakarítással készített, 
tartósított tömegtakarmány, lucerna esetében 
< 30% sz.a., 

• ‘fonnyasztott szilázs’: két menetben történő 
betakarítással készített tartósított 
tömegtakarmány, fonnyasztás: 30-40% sz.a., 

• szenázs: két menetben történő betakarítással 
készített, tartósított tömegtakarmány, 
fonnyasztás: >40% sz.a. 

• siló: tárolótér
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Tak. ismeret: silózás
alapanyagai

• Szilázsok: kukorica-, cirok-, kukorica-cirok vegyes-, 
fű- és lucernaszilázs, melléktermékszilázsok

• Fonnyasztott szilázsok: fű- és lucernaszilázs
• Szenázsok: fű- és lucernaszenázs

Silótípusok: leggyakoribb hazai 
nagyüzemi műszaki megoldások

2. Fóliahengerbe történő silózás  
(tömlő, „hurka”) szecskázott 

anyagból

1. Falközi siló

5.Csoportos csomagolású

bálaszenázs/szilázs fóliatömlőben

3-4.Egyedi csomagolású, szálas 
vagy szecskázott alapanyagú 

bálaszenázs/szilázs, tekercselve
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Erjesztett takarmányok

Lucerna-, fűszilázs/szenázs készítésének 
technológiája:
– egyedi vagy csoportos csomagolású 
bálaszilázs/szenázs
• Bálázás: állandó bálakamrás hengerbálázóval (göngyölve bálázó 

berendezés); vagy szögletes bálázóval

Kelemen, 2000

Erjesztett takarmányok
Lucerna-, fűszilázs/szenázs készítésének 
technológiája:
– egyedi vagy csoportos csomagolású 
bálaszilázs/szenázs
• Hengerbálák: 550-800kg súlyú, 300-600 kg/m3 térfogattömegű 

nagy hengerbála, 

középen laza 

(szabálytalan csillag alakú mag) 

hengerpaláston tömör bála



4

Erjesztett takarmányok

Lucerna-, fűszilázs/szenázs készítésének 
technológiája: 
– egyedi vagy csoportos csomagolású bálaszilázs/szenázs

• Csomagolás: légmentes csomagolás automatikus 
bálacsomagolóval

Erjesztett takarmányok
Silókukorica-, lucernaszilázs/szenázs, erjesztett 

répszelet fóliahengerbe történő silózása  (tömlő, 
„hurka”) ömlesztett anyagból :

• bárhol elhelyezhető (nem kell fedett vagy betonozott tér)
• alkalmazkodik az állatlétszámhoz (középüzemek- max. 250 tonna 

kukoricaszilázs/tömlő)
• kiegészítő technológiája a már meglévő kapacitásnak nagyüzemben
• alkalmas silókukorica szilázs, lucernaszilázs/szenázs, erjesztett 
répaszelet, törkölyök és nedves kukorica erjesztve tárolására

Kukoricaszilázs

Orosz- 2002, Józsefmajor
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Erjesztett takarmányok
Silókukorica-, lucernaszilázs/szenázs

készítése állandó jellegű silóban:
Vízszintes tengelyű silók (olcsóbb, mint a toronysiló, de nagyobb a 

veszteség)

a. Legelterjedtebb nagyüzemi módszer Magyarországon!
b. áthajtó v. 3 oldalú falközi siló (50-150m hosszú * 2,5-3m magas, 

lehet osztott terű, ált. 100-500 vagon befogadására alkalmas 
silótér, fóliafedés)

A silózás gyakorlata: falközi siló

Üres, 3 oldalról zárt falközi
siló 1. Lucerna tömörítése falközi

silóba 2.
Silóbontás

pl. silómaróval, silófal 4.

Silófedés 3.
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1. Érzékszervi bírálat: szín (3p), szag 
(12p), szerkezet (5p)alapján

2. Táplálóanyag-tartalom alapján 
történő bírálat:

• Silókukorica-szilázs:
NEl (MJ/kg), szárazanyag (%), pH, 
szerves savak összetétele

• Fű- és lucernaszenázs: 
NEl (MJ/kg), szárazanyag (%), 
nyersfehérje (g/1000g), pH, szerves 
savak összetétele

Erjesztett takarmányok: 
szilázsminősítés

Erjesztett takarmányok: 
szilázsminősítés

Erjesztett takarmányok: érzékszervi bírálat
Szag max. 12 pont 
Szín max. 3 pont 
Szerkezet max. 5pont 

Elérhető maximális 

pontszám 

20 pont 

 

Pontszám Megítélés 

18-20 Nagyon jó 

15-17 Jó 

10-14 Közepes 

6-9 Kielégítő 

4-5 Rossz 

0-3 Romlott 
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Erjesztett takarmányok érzékszervi bírálata
• Szín:

� a növény eredeti színére emlékeztető szín
�fakósárga (vajsav) szilázs, vöröses barna szilázs 

(karamellizálódott- a fehérje lebonthatósága csökken), fehér 
penészfoltok (mikotoxinok!)

• Szag

� kellemes, fűszeres illat
�szúrós szag (ecetsav, ammónia),

dohos szag (penész), avas szag
(vajsav), alkoholos aroma
(etanol, metanol)

Erjesztett takarmányok: 
szilázsminősítés

Erjesztett takarmányok: 
szilázsminősítés

• Szerkezet

� a rostszálak épek

�az anyag szakadékony, vonódott, kenőcsös

• Egyéb meghatározó paraméterek:

• szecskaméret (ha <0,7 cm, min. 2kg széna és 
szenázs etetése) 

• eloszlás (az egyenletes szecskából nem válogat a 
tehén)

• kukoricaszemek mennyisége (fő energiahordozó a 
szemben található keményítő) 

• ép- és tört szemek aránya (emészthetőség, 
szemroppantó használata!)
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A jó minőséget jellemző táplálóanyag- és 

energiatartalom silókukorica-szilázs esetében
Táplálóanyag- és energiatartalom

• Szárazanyag-tartalom: 35-40%
• Nyers táplálóanyagok:

• Nyersferhérje: 7,8 %sza., 
• Nyersrost: (18-)21% sza. 

(a tarlómagasságtól függ elsősorban)
• Nyerszsír: 3,0% sza., 
• Nyershamu: 5,1% sza., (talajszennyezettség jelzője)

• MFE: 71 g/kg sza.
• MFN: 46 g/kg sza.
• Energia:

• NEl: 6,42 MJ/kg sza., NEm 6,78 MJ/kg sza., NEg 4,25 
MJ/kg sza.

• Ásványi anyagok: 
• Ca:0,35 %sza, P:0,25 %sza

• Rostfrakciók: (NDF: 44 %sza ADF: 25 %sza, ADL 3 %sza) 
• Keményítő: min. 30 %sza
• Összcukor: 0,25-0,35 %sza
• Nitrát-N, nitrát-ion (NO3%/4,4  = NO3- N %): 0,1 %sza, 0,3-

0,5 %sza

A jó minőséget jellemző táplálóanyag- és 

energiatartalom erjesztett lucerna esetében

Táplálóanyag- és energiatartalom
• Szárazanyag-tartalom : 

• 35-40% (ideális, fonnyasztot szilázs, biztonságos)
• <30% (szilázs) 
• >40% (szenázs)

• Nyers táplálónyagok:
• nyersfehérje: 22-23 %sza., 
• nyersrost: 20-25 %sza (függ a tarlómagasságtól)
• nyerszsír: 3-4 %sza, 
• nyershamu 12 %sza (talajszennyezettség!)

• MFE: 70-90 g/kg DM; MFN: 132 g/kg DM
• Energia:

• NEl: 5,7-5,8 MJ/kg sza,  
• Ásványi anyagok: 

• Ca:1,7-1,8 %DM, P:0,3 %sza
• Rostfrakciók: (NDF: 31-38%DM ADF: 28-30 %sza, ADL 

5,5-6 %sza
• Nitrát-N, nitrát-ion (NO3%/4,4  = NO3- N %): 0,1%DM 

Nitrát-N, 0,3-0,5%DM nitrát-ion
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Erjesztett takarmányok: 
szilázsminősítés

A jó minőségű erjesztett takarmányok jellemzői :

Silókukorica-szilázs Erjesztett lucerna

Szárazanyagtartalom,
g/kg takarmány

> 300 (350) > 320 (350-400)

Nettó energia (NEl)
MJ/kg sz.a.

> 6,5 > 5,9

Nyersfehérje,
g/kg sz.a.

- > 210

pH < 4,3

< 4,5 (<320 g sz.a.)

< 4,8 (330-450 g sz.a.)

< 5,0 (> 460 g sz.a.)

Összes sav
g/100g nedves anyag (%)

3,0-3,5 2,0-2,5

Tejsav > 70% (az összes savra vonatkoztatva)

Ecetsav < 30% (az összes savra vonatkoztatva)

Vajsav < 1,5% (az összes savra vonatkoztatva)

Ammónia < 0,01-0,05%

Erjesztett takarmányok

• silókukorica szilázs: a szmh. 
élőtömegének 5-6%-a maximum, 
gyakorlati körülmények között kb. 20 
kg/nap/ tehén (kb. 20-30 liter tej, 600 
kg); 5-15 kg /nap/ hízómarha;

• lucernaszilázs/szenázs: a szmh. 
élőtömegének 3-4%-a maximum, 
gyakorlati körülmények között kb. 5-10 
kg/nap/ tehén (kb. 20-30 liter tej, 600 
kg); 

• répaszelet-szilázs: gyakorlati 
körülmények között kb. 5-10 kg/nap/ 
tehén (kb. 20-30 liter tej, 600 kg); 


