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Synopsis: When ensiling steamed potatoes in farm  condi- 

tions in concrete silos, the losses in dry matter were found to be the 

lowest (14,5 to 19,5%). In trench silos the losses fluctuated in the 

range from 23,9 to 27,3%, while in stacks above ground they were 

20,2 to 25,8%, The quality of all silages determined using Flieg’s key 

appeared to be good and very good; pH fluctuated in the range from 

3,74 to 3,99. The highest evaluation was that of silage from stacks. 

Od szeregu lat próbuje się możliwie precyzyjnie określić wysokość 

strat, jakie powstają w świeżej i suchej masie kłębów ziemniaczanych 

w czasie ich zakiszania. Dane takie pozwoliłyby między innymi na do- 

kładniejsze szacowanie zapasów ziemniaków, jakie w postaci kiszonki 

znajdują się w gospodarstwie. 

Z uwagi na coraz większą popularność w naszym kraju tej formy 

przechowywania ziemniaków paszowych, określenie wysokości strat 

miałoby duże znaczenie dla praktyki rolniczej, zwłaszcza, że wyniki do- 

tychczasowych badań w tym zakresie są dość rozbieżne. 

Na otrzymanie różnych wyników dotyczących strat w kiszonkach, 

zarówno podczas badań naukowych, jak i w warunkach gospodarstw 

produkcyjnych, składa się wiele przyczyn. Wysokość strat uzależniona
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jest między innymi od ilości oraz jakości materiału uzywanego do za- 

kiszania, stosowanych przy zakiszaniu metod, rodzaju zbiorników itp. 
Trela (5) podaje, że według Possiel'a straty ponoszone przy ki- 

szeniu parowanych ziemniaków wynoszą około 20/0 suchej masy, nato- 
miast według Kloeppel'a 42—43%/, a według Fenschl'a dochodzić mogą 
nawet do 470/, suchej masy (7). Inni autorzy (1, 2, 6, 7) wykazują, że 

straty te wahają się w granicach od 13—18%/0 suchej masy. Tak duża 
rozbieżność w podanych wynikach oraz brak szerszych badań krajowych 

skłoniły nas do zajęcia się tym tematem i przeprowadzenia badań nad 

określeniem strat ponoszonych przy zakiszaniu ziemniaków w różnych 

zbiornikach, najczęściej stosowanych w naszych gospodarstwach zarów- 
no wielko- jak i drobnotowarowych. 

MATERIAŁ I METODA 

Badania przeprowadzono w latach 1963—1965 w Gorzyniu, na terenie 

Rolniczego Zakładu Doświadczalnego WSR Poznan. 

Materiał surowcowy kiszonki stanowiły ziemniaki odmian: „Р1ошег” 

i „Epoka”. 

Ziemniaki zakiszano w trzech rodzajach zbiorników: silosie betono- 

wym, rowie ziemnym i pryzmie naziemnej. Przed składaniem uparo- 

wanych ziemniaków, dno silosów i rowów wysypano 10 cm warstwą 

plew, podstawę pryzmy natomiast, wyłożono podobnej grubości war- 

stwą słomy. Boki rowu i przygotowaną z desek formę na pryzmę wy- 

łożono igielitem, którym przykrywano także uparowane ziemniaki we 

wszystkich zbiornikach, przysypując je następnie 20 cm warstwą ziemi. 

Ziemniaki dostarczane bezpośrednio z pola, dokładnie ważono, na- 

stępnie płukano i parowano w kolumnie parnikowej typu PAC — 1,8. 

Uparowaną i zgniecioną masę ziemniaczaną ponownie ważono i umiesz- 

czano w przeznaczonych dla niej zbiornikach. Każdy zbiornik napeł- 

niano w ciągu jednego dnia. Po upływie trzech miesięcy z ukiszonej 

masy pobrano przy pomocy specjalnie skonstruowanej rury, średnie 

próby dla dokonania szczegółowej analizy i oceny jakości kiszonki, na- 

stępnie ponownie ważono całą zawartość zbiornika również w ciągu 

jednego dnia. 

W celu określenia strat, spowodowanych przez zakiszenie, pobierano 

do analiz chemicznych także odpowiednie próby ziemniaków surowych 

i parowanych. 

Dane dotyczące ilości i jakości materiału surowego użytego do ki- 

szenia przedstawia tabela 1.
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Tabela 
Zestawienie strat powstałych na skutek parowania i kiszenia ziemniaków, przy 

użyciu różnych zbiorników. 
Losses resulting from steaming and from ensiling potatoes in different silos 

1 

  
  

  

  
  

  

  

Raw potatoes — ensiled 

1x 2x 

ilosé sucha ilosé sucha ilosé sucha 
masa masa masa 

amount | dry mat- | amount | dry mat- | amount | dry mat- 

ter ter ter 

Silosy Concrete silos 

Ziemniaki surowe 

Raw potatoes kg 20840 3897,1 19 310 3 626,4 24 930 4 587,1 
Ziemniaki parowane 

Steamed potatoes kg 17720 3714,1 16 650 3498,2 20410 4 286,1. 
Straty w Vo 

- Losses 14,9 4,7 13,7 3,4 18,1 6,5 

Ziemniaki kiszone 

Ensiled potatoes kg 14380 3047,1 12 400 2 822,6 17 150 3 664,6 
Ziemniaki parow.-kiszone 

Steamed potatoes-ensiled 

Straty w °/o 

Losses 18,8 17,9 25,4 19,3 15,9 14,5 
Ziemniaki surowe — ki- 

szone 

Raw potatoes — ensiled 

Straty w Yo 
Losses 30,9 21,8 35,7 20,4 31,2 20,1 

Rowy Trench silos 

Ziemniaki surowe 

Raw potatoes kg 14450 2102,1 15 670 31262 16 230 3 686,2 
Ziemniaki parowane 

Steamed potatoes kg 12420 2603,2 13 540 2973,4 13330 3 526,2 
Straty w Vd 
Losses 14,0 3,7 13,5 4,9 17,7 4,3 
Ziemniaki kiszone 

Ensiled potatoes kg 8180 1979,9 9 830 965,5 9810 2 620,0 
Ziemniaki parowane 
— kiszone 

Steamed potatoes — ensi- 

led 

Straty w %/o 

Losses 20,1 23,9 26,4 27,3 26,3 25,7 
Ziemniaki surowe — ki- 
szone
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c.d. tabeli 1 

1х 2х 3x 

ilosé sucha ilość sucha ilość sucha 

masa masa masa 

amount | dry mat- | amount | dry mat- | amount | dry mat- 
ter ter ter 

Straty w %0 

Losses 39,2 26,7 37,2 30,8 39,5 28,8 

Pryzmy 

Stacks 

Ziemniaki surowe ] 
Raw potatoes kg 13270 2636,7 *+ 18 400 3 680,0 
Ziemniaki parowane 

Steamed potatoes kg 11640 2386,2 2 150 473,43 15900 3 430,0 
Straty w °/o 

Losses 12,2 9,5 13,5 6,7 
Ziemniaki kiszone 

Ensiled potatoes kg 7860 1770,0 1450 371,8 11 830 2519,4 
Ziemniaki parowane 

— kiszone 

Steamed potatoes — en- 

siled 

Straty w °/o 

Losses 32,4 25,8 32,5 20,2 25,8 24,8 
Ziemniaki kiszone — su- 

rowe 

Raw potatoes — ensiled 

Straty w Vo 

Losses 40,7 32,8 35,7 29,9 

  

1x — Odmiana (variety) Epoka , 9 4 

2x — » i Pionier 182006 1963/6 

3х — » „ Epoka kiszone 1964/65 

** z powodu trudnosci technicznych nie uchwycono ilości ziemniaków surowych 

Due to technical difficulties the amount of raw potatoes could not be measured. 

OMOWIENIE WYNIKOW 

Przedstawione w tabeli straty wagowe miedzy ziemniakami surowy- 
mi a parowanymi wahają się w granicach od 12,2—18,1°/o. Ubytki te 
powstały prawdopodobnie wskutek dużego zanieczyszczenia ziemniaków, 

ponieważ straty w samym procesie parowania są niewielkie (2). 

Zanieczyszczenia ziemniaków nie usuwano przed ich ważeniem
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i umieszczeniem w parniku, ponieważ kolumna parnikowa, w której 

parowano ziemniaki, posiada urządzenie oczyszczające i płuczące. 

Straty wagowe przy zakiszaniu ziemniaków parowanych (tabela 1) 

mają stosunkowo dużą rozpiętość, wynoszącą od 15,9 do 32,5%. Wysokie 

ubytki wagowe stwierdzono w pryzmach (30,2%) niższe w rowach 

(24,20/0), najniższe w betonowych silosach (20,1°/o). 

Wyższe niż w silosach ubytki w pryzmach i rowach powstały przede 

wszystkim wskutek wyciekania soków z kiszonek, znajdujących się 

w tych zbiornikach. Nie miało to miejsca w silosach, ponieważ zbiorniki 

te nie posiadały studzienek odpływowych. 

Odwrotnie niż straty wagowe kształtowały się straty suchej masy 

kiszonych ziemniaków. Stwierdzono je w wyższym stopniu przy zaki- 

szaniu ziemniaków w rowach niż w pryzmach. 

Otrzymane przez nas wyniki, określające straty suchej masy powstałe 

w czasie parowania i kiszenia ziemniaków oraz w samym procesie ki- 

szenia ziemniaków parowanych w silosach betonowych pokrywają się 

na ogół z wynikami otrzymanymi przez innych. badaczy (1,2,7). 

Tabela 2 

Straty białka ogólnego i bezazotowych wyciągowych w ziemniakach kiszonych 

w stosunku do parowanych 

Losses of crude protein and N-free extract in ensiled potatoes in comparison 

with steamed potatoes. . -— m. 2 

  
  

  

  

  

Silos Rów Pryzma 

Concrete silo Trench silo Stack 

1 | 2 | 3 1 | 2 | 3 1 | 2 | 3 

Białko ogólne kg 23,6 69,2 29,3 53,9 32,7 43,8 41,7 12,9 32,1 

Crude protein 9/4 7,6 21,0 8,9 2,4 12,8 4,3 20,4 29,0 21,9 

Bezazotowe wyciągo- 

we kg 401,9 435,0 660,9 603,4 503,0 615,2 575,0 49,5 230,0 

N-free extract 6/0 23,2 13,1 21,0 28,0 23,0 28,0 28,2 14,3 27,5 

Najwyższe straty białka ogólnego stwierdzono przy zakiszaniu ziem- 

niaków w pryzmach. Wynoszą one od 20,4—29,0°/0, podczas gdy w ro- 

wach ziemnych 2,4—12,80/ (tabela 2). 

Wszystkie kiszonki niezależnie od odmiany ziemniaków, a także po- 

chodzące z różnych typów zbiorników można było zaliczyć do dobrych 

lub bardzo dobrych. Najwyższą zawartością kwasu mlekowego a naj- 

niższą kwasu octowego charakteryzowały sie kiszonki pochodzące 

z pryzm, które też uzyskały ocenę bardzo dobrą. Mniej korzystny sto- 

7 — Żywienie zwierząt
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sunek kwasów stwierdzono w kiszonkach z silosów betonowych i rowów. 
Kiszonki te otrzymały tylko ocenę dobrą (tabela 3). 

  
  

  
  

    

      

  

  

Tabela 3 
Ocena jakości kiszonek według klucza Flieg'a 

Evaluation of silage quality according to Flieg's key 

neat Suma Jakość ki- Rodzaj zbiornika 
punktów szonki 

Kind of silo PH octowy | mastowy | mlekowy | Sum of Quality of 
acetic butyric lactic points silage 

0/9 0/0 0/9 

1 3,87 42,35 0,33 53,5 29 dobra 

good 
Silos 2 3,80 48,6 0,49 46,4 29 dobra 
Concrete silo good 

3 3,80 47,8 0,44 46,0 29 dobra 

good 

1 3,62 33,5 0,09 65,6 33 bardzo dobra 

very good 
Rów 2 3,74 39,6 0,25 57,8 32. dobra 
Trench silo 

good 
3 3,90 48,3 0,47 47,6 29 dobra 

good 

1 3,76 26,8 0,22 70,9 36 bardzo dobra 

very good 
Pryzma 2 3,80 32,2 0,41 61,4 33 bardzo dobra 
Stack 

very good 
3 3,80 37,8 0,64 64,6 29 dobra 

good 

WNIOSKI 

Analizując wyniki przeprowadzonych badań stwierdzić można, że: 
stosunkowo duże różnice wagowe, powstające między ziemniakami ki- 
szonymi a surowymi, spowodowane są zazwyczaj zanieczyszczeniem ziem- 
niaków. 

Straty suchej masy ponoszone przy kiszeniu ziemniaków parowanych 
w warunkach produkcyjnych wahają się w granicach od 14,5 do 27,3% 
i zależne są od rodzaju stosowanych zbiorników. Najniższe straty suchej 
masy zachodzą w silosach betonowych (14,5—19,3), następnie w pryz- 
mach naziemnych (20,2—25,8%/0) i rowach ziemnych (23,9—27,30/0).



[7] Określenie strat przy zakiszaniu ziemniaków 99 
  

PE3IOME 

Для определения величины потерь питательных веществ в картофеле, силосо- 

ванном в производственных условиях, проведено силосование в сооружениях 

чаще всего применяемых в наших хозяйствах, а именно в бетонных силосохра- 

нилищах, земляных траншеях и призмах. 

Опыт провели в 1963—1965 гг. на территории опытного сельскохозяйственного 

заведения Гожынь, принадлежащего Высшей сельскохозяйственной школе 

в Познани. В опыте констатировано, что относительно высокие весовые разни- 

цы, иногда возникающие между количеством сырого картофеля, а количеством 

полученного из него силоса, возникают вследствие значительного загрязнения 

картофеля, устраняемого во время парения. Потери сухого вещества при сило- 

совании картофеля колебались в довольно больших границах. Сравнивая с па- 

реным картофелем эти потери составляли от 15°/, до 27%/ и в болышой мере 

зависели от вида применяемых силосохранилищ. Самые низкие потери конста- 

тировано в бетонных силосохранилищах. Качество всех силосов, несмотря на 

вид применяемого силосохранилища было хорошее, рН помещалось в границах 

3,74—3,99. 

Самое высокое количество молочной кислоты и самое низкое уксусной ки- 

слоты констатировано в картофельном силосе из призм, который в сорока- 

пунктовой шкале Флига получил самую лучшую оценку. 

SUMMARY 

Since the purpose of the experiment was to determine the losses in nutrients 

when potatoes were ensiled in farm conditions, the investigator applied 

different methods of iensiling commonly used in our farms, namely in concrete 

silos, in trenches and in stacks above ground. 

Experiment was carried out in the years 1963 to 1965 in the Experimental 

Farm Gorzyn of the College of Agriculture in Poznan. It was stated that rela- 

tively high differences which occurred sometimes between the weight of raw 

potatoes and that of silage obtained from them, were caused by considerable 

amount of dirt removed during steaming. Losses in dry matter content during ensiling 

fluctuated in rather large range. They were 15 to 27% and depended in a signi- 

ficant measure on the kind of silos. The lowest losses were found when concrete 

silos were used. The types of silos did not influence the quality of silage which 

was always good. pH was in the range from 3.74 to 3.99. 

The highest content of lactic acid arid the lowest content of acetic acid were 

found in potatoes ensiled in stacks, thus they obtained the highest evaluation 

when Flieg’s scale of 40 points was applied. 
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STRESZCZENIE 

Dla stwierdzenia wysokości strat składników pokarmowych w ziemniakach za- 
kiszanych w warunkach produkcyjnych przeprowadzono proces kiszenia w zbior- 
nikach najczęściej w naszych gospodarstwach stosowanych a mianowicie silosach 
betonowych, rowach ziemnych i pryzmach. 

Doświadczenie wykonano w latach 1963—1965 na terenie Rolniczego Zakładu 
Doświadczalnego Gorzyń, należącego do Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. 
W doświadczeniu stwierdzono, że stosunkowo wysokie różnice wagowe powstające 
niekiedy między ilością ziemniaków surowych a ilością uzyskanej z nich kiszonki 
spowodowane są znacznym zanieczyszczeniem ziemniaków, usuwanym w trakcie 
parowania. Straty suchej masy przy zakiszaniu ziemniaków wahały się w dość 
dużych granicach. Przyjmując jako punkt odniesienia ziemniaki parowane, straty 
te wynosiły od 15% do 27% i były zależne w dużej mierze od rodzaju stosowa- 
nych zbiorników. Najniższe straty stwierdzono w silosach betonowych. Jakość 
wszystkich kiszonek bez względu na rodzaj stosowanego zbiornika była dobra, pH 
mieściło się w granicach 3,74—3,99. 

Najwyższą ilość kwasu mlekowego a najniższą kwasu octowego stwierdzono 
w kiszonkach ziemniaczanych, pochodzących z pryzm, toteż wg czterdziestopunk- 
towej skali Flieg'a, otrzymały one najlepszą ocenę.


