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Wstęp 

Wartość pokarmowa stosowanych w żywieniu zwierząt przeżuwają
cych kiszonek w dużej mierze zależy od gatunku roślin a także ich od
mian. Na szczególną uwagę zasługują mieszanki traw z motylkowatymi, 
ponieważ same rośliny wysokobiałkowe nie spełniają wymogów jakie sta
wia się dobremu surowcowi kiszonkarskiemu [DORSZEWSKI 1989; DORSZE
WSKI , PODKÓWKA 1989; PODKÓWKA i in. 1992; PODKÓWKA i in. 1995]. 

Niemniej jednak oprócz doboru roślin, wpływ na wartość pokarmo
wą, ma skład chemiczny oraz ich strawność. Jednym z ważniejszych kry
teriów oceny wartości pokarmowej jest strawność suchej masy i substancji 
organicznej [PYś, BRZÓSKA 1991], a także pozostałych składników pokar
mowych, głównie białka ogólnego i włókna surowego. 

Celem pracy było określenie składu chemicznego i wartości pokar
mowej kiszonek z mieszanek traw z motylkowatymi. 

Materiał i metody 

Materiał doświadczalny stanowiły kiszonki z mieszanek traw z motyl
kowatymi. Skład gatunkowy i odmianowy mieszanek był następujący (w 
nawiasach podano ilość wysiewu w kg/ha, nasiona pochodziły z firmy Deu-
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tsche Saatveredelung z Lippstadt, Niemcy): 

A mieszanki na 2-3 letnie użytkowanie: 
Al 

iycica wielokwiatowa (Lolium multiflorum Lam.) 'Lipo' - (10,0) 
Zycica wielokwiatowa (Lolium multiftorum Lam.) 'Limulta' -
(5,0) 
Rajgras oldenburski (Bastard Weidelgras) 'Gazella' - (8,0) 
Koniczyna czerwona (Trifolium pratense L.) 'Renova' - ( 4,0) 
Koniczyna czerwona (Trifolium pratense L.) 'Ternara' - (3 ,0) 

(łącznie 30,0) 

A2 
1:łajgras oldenburski (Bastard Weidelgras) 'Gazella' - (10,0) 
Zycica wielokwiatowa (Lolium multiflorum Lam.) 'Lilora' - (5,0) 
Życica wielokwiatowa (Lolium multiflorum Lam.) 'Limulta' -
(5,0) 
Kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis Huds.) 'Liforte' - ( 4,0) 
Koniczyna czerwona (Trifolium pratense L.) 'Ternara' - (6,0) 

(łącznie 30,0) 

B. mieszanki na 3-4 letnie użytkowanie 
Bł 

Kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis Huds.) 'Liforte' - (12,0) 
Tymotka łąkowa (Phleum pratense L.) 'Lirocco' - ( 4,0) 
Życica trwała (Lolium perenne L.) 'Lilora' - ( 4,0) 
Lucerna siewna (Medicago sativa L.) 'Planet' - (6,0) 
Koniczyna czerwona (Trifolium pratense L.) 'Renova' - ( 4,0) 

(łącznie 30,0) 

B2 
Rajgras wyniosły (Arrhenatherum elatius (L.) P B.) 'Arel' 41 -
(6,0) 
Kupkówka pospolita (Dactylis glomerata L.) 'Reda' - ( 4,0) 
Tymotka łąkowa (Phleum pratense L.) 'Lirocco' - ( 4,0) 
Lucerna siewna (Medicago sativa L.) 'Planet' - (10,0) 
Koniczyna czerwona (Trifolium pratense L.) 'Renova' - (6,0) 

(łącznie 30,0) 

Mieszanki wysiano w 1994 roku na gruntach Stacji Badawczej Wy
działu Zootechnicznego w Mochełku należącej do ATR w Bydgoszczy. 
Nasiona roślin z grupy A wysiano w pierwszych dniach sierpnia na polu z 
którego wcześniej zebrano owies. Mieszanki z grupy B wysiano wiosną 
(koniec kwietnia) z rośliną ochronną, którą był owies. Ilość wysiewu owsa 
- 250 kg/ha. 

Nawoże,nie azotowe wynosiło 50 kg N/ha podzielone na odrosty. Na
tomiast nawozenie fosforowe i potasowe odpowiednio: 40 kg P/ha i 90 kg 
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K/ha. Mieszanki wysiano na glebie typu płowego, klasa IV a. 
Zieloną masę zakiszano w połowie czerwca 1996 roku w metalo

wych, szczelnie zamykanych zbiornikach o pojemności 200 litrów (po 3 
zbiorniki dla każdej z czterech kombinacji). 

Doświadczenia strawnościowe metodą bilansową prostą przeprowa
dzono na trzech trykach rasy merynos polski dla każdej mieszanki w poło
wie czerwca 1997 roku. 

W kiszonkach oznaczono suchą masę, popiół surowy, białko ogólne, 
tłuszcz surowy i włókno surowe. Obliczono współczynniki strawności oraz 
wartość pokarmową wg systemu wartości skrobiowej (jednostka owsiana) i 
w energii netto laktacji (MJ NEL) [BURGSTALLER 1984; Praca zbiorowa 
1983). W próbach kiszonek oznaczono również pH oraz zawartość kwa
sów: mlekowego, octowego i masłowego metodą Leppera [GAWĘCKI (red.) 
1983). Wykonano ocenę jakości wg skali Fliega-Zimmera [GAWĘCKI (red.) 
1983]. 

Wyniki i dyskusja 

Zawartość suchej masy w trzech kiszonkach wynosiła poniżej 20% 
(tab. 1 ). Najmniej suchej masy miała kiszonka z mieszanki Bł. OSTROWSKI 

[1996] informuje również o tak niskim poziomie suchej masy w kiszonkach 
(13% ), analizując dane z okresu 20 lat. We wcześniejszych badaniach nad 
podobnymi kiszonkami, DORSZEWSKI [1997] stwierdził tylko w jednym przy
padku ilość suchej masy poniżej 20%, a dotyczyło to mieszanki Al. 

Mie- Sucha 
szanka masa 

Mixture Dry 
matter 

(%) 

Al 19,59 
A2 17,69 
Bł 13,76 
B2 20,28 

Tabela 1; Table 1 

Skład chemiczny kiszonek 
Chemical composition of silages 

Zawartość w % suchej masy 
Content in % dry matter 

popiół substancja białko tłuszcz 

surowy organiczna ogólne surowy 
crude ash organie total crude fat 

matter protein 

9,09 90,91 11,25 4,73 
9,34 90,66 10,39 4,03 
12,02 87,98 9,00 3,84 
9,95 90,05 9,25 3,55 

włókno BNW 
surowe N-free 
crude extract 
fibre 

33,00 41,93 
36,34 39,90 
41,12 34,02 
36,57 40,68 

Poziom białka w suchej masie kształtował się w granicach od 9% 
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(Bł) do 11,25% (Al). OSTROWSKI [1996] pisze, iż wraz ze wzrostem ilości 
białka ogólnego w kiszone podnosi się poziom kwasu masłowego. Na pod
stawie uzyskanych w niniejszym eksperymencie wyników nie można tego 
tak jednoznacznie stwierdzić, ponieważ w kiszonce o najwyższym udziale 
białka ogólnego w suchej masie, nie stwierdzono występowania kwasu ma
słowego. 

Istotnym elementem oceny kiszonek jest zawartość włókna surowego 
oraz BNW. Ilość pierwszego składnika wynosiła powyżej 30% w suchej 
masie (33% - Al do 41 % - Bł). Nieco wyższe wartości stwierdzono w 
przypadku BNW Należy zwrócić uwagę, że kiszonka o najwyższej kon
centracji włókna miała najmniej kwasu mlekowego, nie mniej jednak uzy
skała ocenę zadowalającą (52 punkty w skali Fliega-Zimmera), a pasze o 
wyższym udziale tego kwasu (A2 - 1,14% i B2 - 1,28%) oceniono jako 
mierne - 27 i 28 punktów (tab. 2). Uzyskane wyniki nie pozwalają wyraź
nie stwierdzić, że wraz ze wzrostem zawartości włókna maleje poziom 
kwasu mlekowego, na co zwraca uwagę OSTROWSKI [1996]. 

Mie-
szanka pH 
Mixture 

Al 4,97 
A2 5,23 
Bł 5,73 
B2 4,83 

Jakość kiszonek 
Quality of silages 

Zawartość kwasów w % 
Acid contents in % 

mlekowy octowy masłowy 

lactic acetic butyric 

1,28 0,87 0,00 
1,14 0,60 0,48 
0,23 0,64 0,00 
1,28 0,73 0,39 

Tabela 2; Table 2 

Ocena wg skali 
Fliega-Zimmera 

Quality according to Flicg-Zimmcr 
scale 

punkty jakość 

scores quality 

70 dobra; good 
27 mierna; mcdiocre 
52 zadowalająca; satisfactory 
28 mierna; mediocre 

Analizując dane dotyczące BNW stwierdzono, że kiszonki, które 
miały najmniej tego składnika wykazały wyższe pH niż pozostałe. 

Strawność składników pokarmowych uzyskanych kiszonek była podo
bna. Jednakże najniższe współczynniki strawności (oprócz włókna surowe
go) odnotowano w przypadku kiszonki oznaczonej symbolem Bł (tab. 3). 
Wcześniejsze badania dotyczące strawności zielonek zbieranych w pier
wszych dniach czerwca, wykazały również najniższą strawność mieszanki 
oznaczonej symbolem Bł ( oprócz białka ogólnego) [DORSZEWSKI 1996]. 
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Mieszanka sucha 
Mixture masa 

dry mat-
ter 

Al 79,18 
A2 72,95 
Bł 66,24 
B2 74,23 

Strawność kiszonek 
Digestibility of silages 

Współczynniki strawności w % 
Digestibility coefficients in % 

substancja białko tłuszcz 

organiczna ogólne surowy 
organie total pro- crude 
matter tein fat 

80,38 75,31 80,21 
74,59 68,16 67,41 
68,87 53,12 58,30 
76,04 70,91 68,14 

Tabela 3; Table 3 

włókno 
BNW 

surowe 
N-free 

crude 
extract 

fibre 

80,96 81,30 
76,95 74,83 
78,55 62,52 
79,57 74,72 

Wartość energetyczna kiszonek wyrażona w jednostkach owsianych 
lub MJ NEL w ł kg suchej masy wynosiła odpowiednio od 0,827 (Bł) do 
1,080 (Al) (5,26 do 6,99 MJ NEL). 

Najniższym poziomem białka strawnego cechowała się kiszonka Bł, 
ale koncentracja tego składnika oraz jego strawność były najniższe (tab. 
4). 

Tabela 4; Table 4 

Wartość pokarmowa kiszonek 
Nutritive value of silages 

Sucha 
Zawartość w 1 kg suchej masy 

Content in 1 kg dry matter 
Mieszanka masa 

Mixture Dry matter jednostki owsiane NEL 
białko ogólne strawne 

(g/kg) oat units (MJ) 
digestible total protein 

(g) 

Al 195,9 1,080 6,99 84,72 
A2 176,9 0,955 6,18 70,82 
Bł 137,6 0,827 5,26 47,81 
B2 202,8 0,964 6,24 65,59 

Podsumowanie 

Zakiszane mieszanki traw z motylkowatymi różniły się składem ga
tunkowym i odmianowym. Analizując dane dotyczące składu chemicznego 
można stwierdzić, że nie było większych różnic między mieszankami. Uzy
skane kiszonki miały niską jakość, należy jednak zauważyć, że zawierały 
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one mało suchej masy. Kiszonka o jakości zadowalającej charakteryzowała 
się najniższymi współczynnikami strawności składników pokarmowych 
( oprócz włókna surowego). Wartość pokarmowa wyrażona w jednostkach 
energetycznych była wysoka, gdyż w 1 kg suchej masy osiągnęła poziom 
około 1 jednostki owsianej (około 6 MJ NEL). Najniższą wartością pokar
mową cechowała się kiszonka o najniższych współczynnikach strawności 
(wariant Bł). 
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Słowa kluczowe: kiszonka, skład chemiczny, wartość pokarmowa, trawy, motyl
kowate 

Streszczenie 

Celem pracy było określenie składu chemicznego i wartości pokarmowej 
czterech kiszonek z różnych mieszanek traw z motylkowatymi. Skład chemiczny 
uzyskanych kiszonek był podobny, a jakość niska. Współczynniki strawności były 
zbliżone, ale w przypadku mieszanki Bł były one najniższe (oprócz strawności 
włókna). 

STUDIES ON CHEMICAL COMPOSITION, NUTRITIVE VALUE 
AND STABILITY OF SILAGES FROM GRASS-LEGUMES MIXTURES 

PART I 

CHEMICAL COMPOSITION AND NUTRITIVE VALUE OF SILAGES 
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University of Technology and Agriculture, Bydgoszcz 

Key words: silage, chemical composition, nutritive value, grass, legumes 

Summary 

The aim of study was to define the chemical compos1tion and nutritive 
value of four silages from different grass and legume mixtures. The chemical 
compositions of obtained silages were similar, and their quality - poor. The di
gestibility coefficients were close to each other but it was noticed that the Bł 
mixture showed the lowest ones ( except of that for the fibre ). 

Dr inż. Piotr Dorszewski 
Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej 
Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J. Śniadeckich 
ul. Mazowiecka 28 
85--084 BYDGOSZCZ 
e-mail: pasza@zootech.atr.bydgoszcz.pl 


