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A kukorica silózása során a szilázs romlása nagy kihívások elé állítja a gazdákat. A Bonsilage 
Speed M az erjedés kezdetétől fogva elnyomja az élesztők és penészek szaporodását.

Az elmúlt évek nyári időjárása az élesztők és 
penészek korlátlan szaporodását idézte elő – 
különösen igaz ez a nem kezelt szilázsokra. 
Ez a Niedersachseni Agrárkamara 2021-es  
kukoricaszilázs versenyére érkezett minták 
értékeléséből is kitűnik. A beküldött szilázsok 
60%-ának erősen megemelkedett vagy 
kritikus mértékű az élesztőtartalma. Ez 
nyilvánvaló jele a szilázsok kezdődő 
romlásának. Az ezt megelőző évek 
értékelése során is kirajzolódik az 
élesztőfertőzöttség ezen tendenciája, amiből 
a kukorica növények növekvő terheltségére 
lehet következtetni (1. ábra).

TOP THEMA   Maissilierung

Mérhetően gyorsabb erjedés a 
Bonsilage Speed M-el
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1   A kukorica növekvő élesztő fertőzöttsége – A Niedersachseni Agrárkamara 
szilázsversenyének adatai alapján (2018-2021) 
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Siker az istállóban HÍREK

TOP TÉMA   Kukorica silózás

jó - közepes:   10.000 - 100.000 CFU/g fr. kuk. 

kritikus:  > 100.000 CFU/g fr. kuk.
Élesztők mennyisége, gyakoriság %
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Forrás: Niedersachseni Agrárkamara alapján, 2021

Gyorsan, stabil szilázsokat a Bonsilage Speed M-el



A Bonsilage Speed M az erjedés elejétől 
fogva elnyomja az élesztőket
A Bonsilage Speed M-ben található 
Lactobacillus diolivorans heterofermentatív 
tejsavbaktérium, gyors ecetsavtermelésen 
keresztül, az első 14 napban, fenntartható 
mértékben gátolja az élesztő- és 
penészgombák szaporodását (2. ábra). 
Ezáltal a kezelt szilázsok 14 napon belül 
megbonthatók. Ezen felül növekvő erjedési 
idővel propionsav mennyisége is 
emelkedik. Ez tartósító hatású és javítja a 
szilázs aerob stabilitását.
Bonsilage Speed M – magasabb 
takarmányfelvétel a stabil szilázsnak 
köszönhetően
Az élesztő- és penészgombák rontják a 
takarmány higiéniai minőségét, az energia- 
és táplálóanyag-veszteség miatt csökkentik 
annak takarmányozási értékét és 
utóerjedést okoznak. Ez csökkentett 
takarmányfelvételhez vezet, minden ezzel 
összefüggő problémával együtt, mint a 
tehenek elégtelen ellátottsága és csökkenő 
termelés, ami az egész évre kihat.
A silózási veszteségek súlyos pénzbe 
kerülnek
10-15% silózási veszteség 4-6 €-val növelik
egy tonna szilázs költségét. A szilázsadalék 
használata ennek maximum harmadába 
kerül. Minden veszteséget vásárolt 
takarmánnyal kell pótolni. Ez –különösen a 
jelenlegi abrakárak mellett –nagyon 
megterheli a költségvetést. Biztosítsa 
kukoricaszilázsának minőségét a Bonsilage 
Speed M-el.
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A Bonsilage Speed M az egyetlen silótartósító 
kukoricára, ami elnyerte a DLG minőségi 
tanúsítványát az aerob stabilitást javító 
készítmények csoportjában, ezen felül pedig 
a korai silónyitási vizsgálaton is átment.

 gyors stabilitás – a kezdetektől fogva
gátolja az élesztők működését

 tartósan véd az utóerjedés ellen
 biztosítja a takarmányfelvételt
 csökkenti a takarmányozási költségeket

Újonan bevizsgált, tanúsított
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Mérhetően gyorsabb erjedés a 
Bonsilage Speed M-el

Friss kukorica

50 millió

2 A BONSILAGE SPEED M gyors ecetsavtermelésének köszönhető előny
Élesztő- és penészgombák CFU/g zöld alapanyag

Erjedés időtartama
20. nap 90. nap

5 millió

> 100.000

300.000

< 100

Hagyományos silótartósítóval kezelt kukoricaszilázs  

BONSILAGE SPEED M -mel kezelt

Ecetsavtartalom (%sza)

2,1 %

3,1 %

0,8 %

3,1 %

TOP TÉMA   Kukorica silózás

Kövessen minket a közösségi média felületeinken is!
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