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Fermentaţiile nedorite 
 

fermentaţia cauze efecte prevenţie 
acetică (conţinut ridicat 

de acid acetic);  
- raportul normal acid 
lactic/acid acetic: 80/20, 
- în general sunt 
bacteriile E.coli. 

- umiditate ridicată, 
- siloz umed, 
- prezenţa aerului, 

- pierderea de substanţe 
nutritive, 

- consum redus de siloz 
(palatabilitate redusă). 

- reducerea umidităţii furajului, 
- încărcarea bateriei de siloz să se 

realizeze cât mai rapid, 
- tasare corectă şi închiderea 

rapidă a silozului pentru a reduce 
cât se poate de mult contactul cu 
aerul. 

butirică (ideal: 0% acid 
butiric), 
- în general e vorba de 
Clostridii. 

- umiditate ridicată, 
- contaminarea silozului 

(cu pământ, etc), 
- temperatura ridicată, 
- fermentaţie lactică 

redusă 

- creşterea pH-ului, 
- apariţia de substanţe 

toxice în siloz, 
- contaminarea laptelui, 
- metabolizarea 

proteinelor până la 
stadiul de amoniac. 

- reducerea umidităţii furajului, 
- evitarea contaminării silozului 

cu pământ, 
- prevenirea încălzirii silozului, 
- asigurarea condiţiilor pentru 

dezvoltarea şi înmulţirea 
bacteriilor lactice. 

încălzirea silozului - încărcarea nejustificat 
de târzie a bateriei de 
siloz, 

- contactul prelungit cu 
aerul al silozului 
(prezenţa oxigenului), 

- temperatura ridicată. 

- pierderea de substanţe 
nutritive, 

- creşterea temperaturii, 
- diaree, tulburări 

digestive. 
 

- încărcarea rapidă a bateriei de 
siloz, 

- tasare corectă şi reducerea 
contactului cu aerul (oxigenul), 

- dimensionarea lăţimii bateriei de 
siloz în funcţie de efectivul din 
fermă. 

mucegăirea silozului - prezenţa aerului în siloz, 

 
- pierderea de substanţe 

nutritive, 
- consum redus de siloz 

(palatabilitate redusă), 
- metabolizarea 

proteinelor până la 
stadiul de amoniac, 

- prezenţa micotoxinelor. 

- realizarea unei tasări corecte şi 
acoperirea (închiderea) rapidă a 
silozului. 

- dimensionarea lăţimii bateriei de 
siloz în funcţie de efectivul din 
fermă. 
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____________________________________________________________________________________________________________ 
Mucegaiurile din silozul de porumb 
Nume Culoare/descriere Condiții favorizante și de dezvoltare Micotoxine Unde apar? 
MONASCUS inițial albă ulterior 

roșie 
conținut ridicat de substanță uscată, tasare 
insuficientă, 

NU suprafața și masa 
silozului 

GEOTRICHUM albă, cenușie conținut redus de substanță uscată, apare în 
momentul deschiderii și utilizării silozului 

NU în masa silozului 

BYSSOCHLAMIS colonii albe apare la aproximativ 1 lună după deschiderea 
silozului 

DA în masa silozului 

FUSARIUM inițial albă, ulterior 

roză 

tasare insuficientă, consum redus de siloz din 

celulă, provine din sol, recoltare târzie 

DA în masa silozului 

MUCURALES inițial albă, ulterior 
cenușie cu puncte negre 

conținut ridicat de substanță uscată, tasare 
insuficientă, apare continuu în silozul deschis 

NU în silozul care vine în 
contact cu aerul 

TRICHODERMA inițial galben, apoi 

cenușie 

suprafața silozului, silozul stricat DA suprafața silozului 

PENICILIUM 
ROQUEFORTI 

albastru-cenușiu 
deschis 

tasare insuficientă, consum redus de siloz, vizibil 
după aproximativ 1 lună de la deschidere 

DA în masa silozului 

ASPERGILIUS 

FUMIGATUS 
albastru-cenușiu închis temperaturi ridicate, vizibil încă de la deschidere DA suprafața silozului 
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Microogranismele care pot influenţa calitatea silozului - cerinţe 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

microorganisme  
 
bacterii lactice 

bacterii acetice 

bacterii butirice 

bacterii de putrefacţie 

ciuperci 

mucegaiurile 

pH 

valoarea optimă a pH aerobe 

nu 

da/nu 

nu 

da 

da 

da/nu 

ºC 

temperatura optimă 
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Însilozarea corectă (lactică) 
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Însilozarea: timpii 

 

încărcarea bateriei de 
siloz 
 
 

consumul oxigenului prin 
respiraţie 

fermentaţia 
principală 

stabilizarea fermentaţiei siloz stabil 

moartea plantelor fermentaţia lactică deschiderea silozului 
după 5-6 săptămâni eliberarea zaharurilor reducerea pH-ului 

durata câteva ore câteva zile câteva săptămâni  
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acid lactic + CO2 

(şi acid acetic) 

 
zaharuri din plante 

 
reducerea pH-ului 

 
bacterii lactice 


