


Waar komen nieuwe bacteriën vandaan?

• Bacterie waargenomen in 2009 
in samenwerking met de Lavras 
University in Brazilië.

• Suikerriet



Eigenschappen en doel vaststellen

Screening is gefocust op:
• Fermentatie proces versnellen

• Synergie met de L.buchneri NCIMB 40788

• Ds verlies beperken door een beter fermentatie 
proces

Fase 1: Isoleren van kandidaten

Fase 2: Selectie maken en bevestigen dat ze 
werken op Suikersteel en Mais 



Lactobacillus strengen zijn geselecteerd uit een stabiele 
suikerriet kuil

• Suikersteel kuil is een van de moeilijkste ruwvoeders om stabiel te 
krijgen.

• 81 strengen zijn er uit de stabiele suikerkuil geselecteerd

• Alle 81 strengen zijn individueel onderzocht op alle fermentatie 
karakteristieken

• In totaal zijn er 14 strengen geïsoleerd

• Resultaat:
• Azijnzuur producerende strengen: 4 x  L.Brevis,  1 x L.Plantarum

• Propionzuur producerende  strengen: 3 x L.Plantarum,  2 x L.Hilgardii

• Melkzuur producerende strengen: 1 x L.Brevis,  3 x L. Plantarum

Fase 1



Screening proces: Fase 2; Suikerriet kuil Lavras
Universiteit Brazilië

• Na 126 dagen wordt er gekeken naar de Aerobe stabiliteit in een 
suikersteel kuil.

• Strengen 51 en 52 gaven een duidelijke verbetering zien op de Aerobe 
Stabiliteit en bleven het langst laag in temperatuur. 

Resultaat:
▪ Azijnzuur producerende strengen: 4 x  

L.Brevis,  1 x L.Plantarum
▪ Propionzuur producerende  strengen: 

3 x L.Plantarum,  2 x L.Hilgardii
▪ Melkzuur producerende strengen: 1 x 

L.Brevis,  3 x L. Plantarum

Carvalho BF.etal,2014



Multi-Analyse: Aerobic Stability (aantal uren dat de kuil koud blijft)
12 studie’s: 8 snijmais, 3 suikerriet en 1 MKS kuil

Keuze:
ULFA 51  (CNCM I-4784)
ULFA 52  (CNCM I-4785) Hilgardii CNCM I-4785

De kracht van de Buchneri 40788 en Hilgardii 4785 

Communicatie



▪ Mais 34% ds

▪ 15 dagen na het inkuilen is er een 
verbetering van Aerobic Stabillty van 18 
uur

▪ Proef in viervoud
▪ 4 keer controle

▪ 4 keer Lb

▪ 4 keer Lh

▪ 4 keer Magniva

Koud blijven

Azijnzuur vormende bacteriën

Ferrero F.et al, 2018



▪ Mais 34% ds

▪ Significant terug dringen van de gisten 
vanaf 15 dagen na inkuilen

▪ Proef in viervoud

▪ 4 keer controle

▪ 4 keer Lb

▪ 4 keer Lh

▪ 4 keer Magniva

Azijnzuur vormende bacteriën

Ferrero F.et al, 2018
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Verminderen van Gisten →
Rantsoenefficientie omhoogAzijnzuur vormende bacteriën



Vervuilde rantsoenen met veel gist geven een lagere 
droge stof opname en vermindering verteerbaarheid 
rantsoen



Keuzeschema

Azijnzuur bacteriën

Melkzuur bacteriën
Azijnzuur bacteriën

Melkzuur bacteriën
Azijnzuur bacteriën

Enzymen

Suikers/zetmeel
Mais

Gras ds  30 – 55%
Hoog eiwit
Hoog suiker

Broei gevoelig
GPS graan
MKS/CCM

Gras  5.000 kg ds
Hoge RC

Beheers gras
kruiden
Luzerne
Erwten

Sorghum



Azijnzuur vormende bacteriën

Na 15 dagen al een 
verbeterd stabiele 

kuil.

Sneller open 
maken van de kuil

Flexibiliteit

Langer stabiel
Met lage 

uitkuil 
temperatuur

Temperatuur 
verlaging door 
terug dringen 

en doden gisten


