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Wstęp 

Amarantus znany w Polsce pod nazwą szarłat uprawny jest rośliną 
zaliczaną do „nowych roślin uprawnych". Do grupy tej według NALBOR

CZYKA [1996] zaliczamy między innymi te rośliny, które były uprawiane 
przez człowieka już 3-4 tysiące lat p.n.e., a których uprawę zaniechano w 
okresie konkwisty. Obecnie jako roślinę uprawną można ją spotkać na 
całej kuli ziemskiej. 

Brak krajowych opracowań dotyczących wartości pokarmowej zie
lonki i kiszonki z szarłatu przyczynił się do podjęcie badań nad tą rośliną 
przez Katedrę. Celem podjętych badań było określenie składu chemiczne
go zielonki i kiszonki z amarantusa, oraz ocena wartości pokarmowej ki
szonki i jej zastosowania w żywieniu zwierząt przeżuwających. 

Materiał i metody 

Materiał do badań stanowiła zielonka z szarłatu uprawnego (Ama
ranthus cruentus) oraz sporządzona z niej kiszonka w fazie połowy kwit
mema. 

Amarantus pocięto na sieczkę o długości 2-3 cm i zakiszono w silo
sie przejazdowym. Zakiszana masa przykryta była ciemną folią i obciążona 
oponami ciągnikowymi. 
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W pobranych próbach zielonki, kiszonki oraz w próbkach kału okre
ślono zawartość podstawowych składników chemicznych metodą weendeń
ską [SKULM0WSKI 1974]. Frakcje węglowodanowe pasz; celulozę i ligninę 
oznaczono zmodyfikowaną metodą Scharrera, pentozany metodą orycyno
wą według MEJMBAUM-KATZENELLENB0GEN [1969], cukry łatwo hydrolizują
ce według Luffa-Schorlla [SKULM0WSKI 1974]. Wapń, sód i potas oznaczono 
na fotometrze płomieniowym; fosfor według PN-76/R-64781, J3-karoten 
określono według BALCERKA [1969]. 

Przy ocenie jakości kiszonki posłużono się zmodyfikowanym kluczem 
królewieckim oraz skalą opracowaną przez Fliega-Zimmera. W tym celu 
kiszonkę badano organoleptycznie oraz określano zawartość kwasów: mle
kowego, octowego i masłowego metodą Leppera. Zbadano dodatkowo 
udział azotu amonowego metodą destylacji z MgO oraz oznaczono pH. 

Wartość pokarmową kiszonek obliczono w oparciu o współczynniki 
strawności określone metodą wskaźnikową [VAN KEULEN, YOUNG 1977] 
wykorzystując nierozpuszczalny w kwasie solnym popiół (AIA - Acid In
soluble Ash). Doświadczenie przeprowadzono na 6 buhajkach, mieszań
cach międzyrasowych ( czarno-biała x limousine) w wieku 9 miesięcy ży
wionych ocenianą kiszonką ad libitum. W celu porównawczym wykorzys
tano współczynniki strawności składników pokarmowych zielonki z szarła
tu oznaczone we wcześniej przeprowadzonym doświadczeniu na owcach 
metodą wskaźnikową (AIA). 

Wyniki i dyskusja 

Analizując wyniki przedstawione w tabeli 1 należy stwierdzić, że zie
lonka z amarantusa oraz sporządzona z niej kiszonka charakteryzowały się 
niską zawartością suchej masy, odpowiednio 15,65% i 18,12%. W trakcie 
trwania procesu zakiszania nastąpiły straty składników pokarmowych w 
wyciekającym soku komórkowym. Zawartość białka ogólnego (BO) i po
piołu obniżyła się o 9% w odniesieniu do zawartości tych składników w 
suchej masie zielonki. Spadkowi uległa zawartość /3-karotenu z 77,9 mg/kg 
s.m. w zielonce do 56,8 mg/kg s.m. w kiszonce. BARAN0V i in. [1992] stosu
jąc amarantus jako dodatek do zakiszanej kukurydzy stwierdzili wzrost 
zawartości białka ogólnego w porównaniu do kiszonki z kukurydzy bez 
dodatku badanej rośliny. 

Stwierdzono, że zakiszanie ocenianej paszy nie spowodowało dużego 
ubytku cukrów (tab. 2), co budzi zastanowienie, przy tak niskiej suchej 
masie materiału wyjściowego (15,65% ). PETK0V i in. [1989] zakiszając zie
lonkę z kukurydzy stwierdzili znacznie wyższy spadek zawartości cukrów. 
Udział cukrów redukujących obniżył się bowiem z 15,36% s.m. w zielonce 
do 2,46% s.m. w kiszonce. 



ZIELONKA Z AMARANTUSA JAKO SUROWIEC KISZONKARSKI ... 263 

Tabela 1; Table 1 

Skład chemiczny zielonki oraz kiszonki z amarantusa (%) 
Chemical composition of Amaranth green forage and silage (%) 

W suchej masie; In dry matter 

Sucha Bezazo-
Pasze masa Popiół Subst. Białko Ekst. Włókno towe /3-karo-

Feeds Dry Organ. Ogólne Eterowy wyciąga-
ten 

surowy surowe 
J3-caro-matter Crude Organie Total Ether Crude we 

tene 
ash matter protein extract fibre N-free 

(mg/kg) 
extract 

Zielonka 
Green 15,65 21,47 78,53 15,40 2,94 18,78 41,41 77,9 
forage 

Kiszonka 
18,12 19,26 80,74 13,85 5,13 21,80 39,96 56,8 

Silage 

Tabela 2; Table 2 

Cukry i w~glowodany strukturalne w zielonce i kiszonce z amarantusa (%) 
Sugars and structural carbohydrates in Amaranth green forage and silage (%) 

W suchej masie; In dry matter 

Sucha 
Cukry Kompleks węglowodanowo-ligninowy 

Pasze masa 
Feeds Dry 

Sugars Carbohydrate-lignin complex 

matter 
Redukujące Zinwertowane Celuloza Pentozany Lignina 

Reducing Inverted Cellulose Pentosans Lignin 

Zielonka 
Green 15,65 16,93 26,77 16,99 5,24 5,75 
forage 

Kiszonka 
18,12 8,66 15,45 16,94 5,85 5,57 

Silage 

Porównując zawartość składników mineralnych w zielonce oraz w 
kiszonce przedstawionych w tabeli 3 należy stwierdzić, że w trakcie zaki
szania nastąpiły bardzo duże straty wapnia, z 20,0 g/kg s.m. w zielonce do 
2,7 g/kg s.m. w kiszonce. Brak danych w literaturze uniemożliwia odpo-
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wiednią interpretację otrzymanych wyników. Na uwagę zasługuje wysoki 
udział wapnia w ocenianej roślinie. Jeszcze wyższą zawartość tego pier
wiastka w amarantusie (liście) stwierdziła GONTARCZYK [1996]. Według 
autorki zawartość ta kształtuje się na poziomie 23,4 g/kg s.m. 

Tabela 3; Table 3 

Składniki mineralne w zielonce i kiszonce z amarantusa (g/kg s.m.) 
Minerał components in Amaranth green forage and silage (g/kg DM) 

Pasza 
Ca Na K p 

Feeds 

Zielonka 
20,0 0,7 13,1 6,6 Green forage 

Kiszonka 
2,7 0,4 12,2 7,2 Silage 

Ocena organoleptyczna oraz wskaźniki oceny chemicznej pozwoliły 
zakwalifikować kiszonkę z szarłatu do klasy dobrych, zarówno według zmo
dyfikowanego klucza królewieckiego jak i skali Fliega-Zimmera (tab. 4). 
Ocena ta koresponduje z wynikami badań SANCHEZA [1990], z których wy
nika, że amarantus jest dobrą rośliną do zakiszania. 

Współczynniki strawności kiszonki podstawowych składników pokar
mowych (tab. 5) są zbliżone do strawności innych kiszonek soczystych po
danych w Normach Żywienia Zwierząt Gospodarskich [1985]. Analiza wartości 
pokarmowej ocenianej kiszonki zawarta w tabeli 6 wskazuje na średnio
białkowy charakter ocenianej kiszonki. Świadczył o tym stosunek biał
kowo-energetyczny, wynoszący 20,8 g BO str./MJ NEL, przy koncentracji 
energii wynoszącej 4,8 NEL MJ/kg s.m. Pod względem wartości energe
tycznej kiszonka z amarantusa ustępuje między innymi kiszonkom z kuku
rydzy i z traw [OLG 1982]. 

Rozpatrując stopień pokrycia zapotrzebowania na składniki pokar
mowe byczków opasowych w trakcie trwania doświadczenia strawnościo
wego w odniesieniu do zapotrzebowania podanego w Normach Żywienia 
Zwierząt Gospodarskich [1985] należy stwierdzić, że dzienne zapotrzebowa
nie na suchą masę zostało pokryte w 75-90%, na energię w 86,7%, nato
miast na białko strawne w 91,7%. W związku z tym zastosowanie kiszonki 
z amarantusa w żywieniu zwierząt przeżuwających wymaga uzupełnienia 
dawki o pasze o wysokim udziale suchej masy i wyższej wartości energe
tycznej. 



Charakterystyka j akości kiszonki 
Silage quality characteristics 

Tabela 4; Table 4 

Kwasy tłuszczowe; Fatty acidis Zmodyfikowany klucz 

Mlekowy 
Lactic 

~ 

% Udział 

Content 
% 

0,73 65,8 0,39 

-

Pasze 
Feeds 

Zielonka; Green forage 

Kiszonka; Silage 

królewiecki Skala Fliega-Zimmera 

Octowy Masłowy NH3 
Modified Flieg-Zimmer's scale 

Acetic Butyric pH 
mg/100 g Ki:inigsberg scale 

Udział 
% 

Udział Suma pkt. Ocena Suma pkt. Ocena 
Content Content Total score Estimation Total score Estimation 

34,2 - - 4,3 40,8 30 dobra; good 77 dobra; good 

Tabela 5; Table 5 

Współczynniki strawności zielonki i kiszonki z amarantusa (%) 
Digestibility coefficients of Amaranth green forage and silage (%) 

Sucha masa Subst. organ. Białko ogólne Ekstrakt eter. Włókno surowe 
Bezazotowe 
wyciągowe 

Dry rnatter Organie. matter Total protein Ether extract Crude fibre 
N-free extract 

65,0 66,0 73,0 - 50,0 67,0 

64,0 65,0 72,0 55,0 59,0 70,0 
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Sucha 
masa NEL 
Dry MJ 

matter 

18,12 0,87 

K. Petkov, K. Antczak, Z . Łukaszewski 

Tabela 6; Table 6 

Wartość pokarmowa kiszonki z amarantusa 
Nutritive value of Amaranth silage 

Koncentracja Stosunek białk.-energ. 
Concentration Protein energy ratio 

Jedn. Białko Total MJ 
ows. ogólne diges- NEL/kg j.ows./kg BO str. BO str. 
O at Total tibie s.m. s.m. g/MJ NEL g/j.ows. 

units protein protein MJ OU/kg Total DP Total DP 
NEL/kg DM g/MJ NE L g/OU 

DM 

0,15 25,1 18, 1 4,80 0,83 20,80 120,7 

Wnioski 

1. Biorąc pod uwagę niską zawartość suchej masy w zielonce z ama
rantusa oraz straty składników pokarmowych w trakcie procesu jej 
zakiszania wskazany jest zbiór ocenianej rośliny oraz kiszenie przy 
bardzo dobrej, słonecznej pogodzie. 

2. Cechy organoleptyczne oraz wskaźniki chemiczne pozwalają zakwali
fikować kiszonkę z amarantusa do klasy dobrych. 

3. Stosunek białkowo-energetyczny wynoszący 20,8 g BO str./MJ NEL 
wskazuje na średniobiałkowy charakter ocenianej kiszonki . 

4. Zastosowanie kiszonki z amarantusa w żywieniu zwierząt przeżuwa
jących wymaga uzupełnienia dawki o pasze o wysokim udziale suchej 
masy i wyższej wartości energetycznej. 
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Streszczenie 

Określono skład chemiczny zielonki i kiszonki z amarantusa oraz przepro
wadzono ocenę wartości pokarmowej kiszonki w doświadczeniu na byczkach opa
sowych. Stwierdzono, że proces zakiszania zielonki z amarantusa spowodował 
straty składników pokarmowych: białka ogólnego o 10,1 %, popiołu surowego o 
10,3%. Spadkowi uległa również zawartość /3-karotenu z 77,9 mg/kg s.m. w zie
lonce do 56,8 mg/kg s.m. w kiszonce. Zaobserwowane straty składników pokar
mowych w wyciekającym soku komórkowym, przy zawartości 15,65% suchej masy 
w zielonce wskazywały na konieczność zakiszania tej rośliny po przewiędnięciu, 
przy bardzo dobrej pogodzie. Analiza mierników wartości pokarmowej pasz wska
zywała na średniobiałkowy charakter ocenianej kiszonki. 

Wartość pH kiszonki wahała się na poziomie 4,3, udział kwasu mlekowego 
w ogólnej zawartości wszystkich kwasów wynosił 65,8%, kwasu octowego 34,2%, 
kwasu masłowego nie stwierdzono. Ocena kiszonki według zmodyfikowanego klu
cza królewieckiego oraz według skali Fliega-Zimmera pozwoliła zakwalifikować 
badaną paszę do klasy dobrych. 
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THE AMARANTH GREEN FORAGE AS A MATERIAŁ FOR SILAGE, 
EVALUATION AND NUTRITIVE VALUE OF SUCH A SILAGE 
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Summary 

The chemical composition of Amaranth green fodder and silage were ana
lysed and their nutritive value was determined on young fattened bulls. It was 
found that the process of ensiling green fodder caused the losses of nutritive 
components: 10.1 % crude protein, 10.3% crude ash. /3-Carotene con tent fell 
down from 77.9 mg/kg DM in green fodder to 56.8 mg/kg DM in the silage. Los
ses of nutrients in leaking cellular sap, at 15.65% dry matter content in green 
fodder, showed the necessity of wilting plants for silage during very good weat
her. Analysis of nutritive value indices showed the medium protein equivalent of 
estimated silage. 

At pH value of about 4.3, the lactic acid part in total acid content was 
65.8%, the acetic acid 34.2% and the butyric acid was not found. According to 
modified Konigsberg scale and Flieg-Zimmer's scale the silage could be classified 
as a good one. 
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