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Wstęp 

Jakość i stabilność kiszonek zależy od wielu czynników [PODKÓWKA 
w., POTKAŃSKI 1993; MIKOŁAJCZAK, PODKÓWKA W. 1986], w tym od dodatku 
preparatów bakteryjnych i typu zbiornika [JAMBOR, SISKE 1997; NOV0TNY i 
in. 1997; ZASTAWNY i in. 1997]. W wielu krajach lansowane jest zakiszanie w 
belach owijanych folią lub specjalnych rękawach foliowych [NovoTNY i in. 
1997]. Ten sposób zakiszania, pozwala na wyprodukowanie kiszonki dobrej 
jakości przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu. 

Celem doświadczenia była ocena jakości kiszonki z traw i kukurydzy, 
wyprodukowanej w zbiornikach betonowych przejezdnych i belach owija
nych folią z dodatkiem i bez dodatku preparatu mikrobiologicznego Sill
AJI. 

Materiał i metodyka 

Doświadczenia przeprowadzono w Czechach w gospodarstwie współ
pracującym z Uniwersytetem w Czeskich Budziejowicach, zaś niektóre 
analizy chemiczne wykonano w Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgo
szczy. 
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Wykonano dwa doświadczenia nad zakiszaniem porostu łąkowego : 

I - Zakiszanie porostu łąkowego w zbiornikach betonowych przejazdo
wych i belach owijanych folią z dodatkiem i bez dodatku preparatu 
Sill-All, 

II - Zakiszanie porostu łąkowego podsuszonego z dodatkiem preparatu 
Sill-All w zbiornikach betonowych przejazdowych i belach owijanych 
folią. 

Kiszonki z kukurydzy przygotowano z roślin zbieranych w dojrzałości 
mleczno-woskowej ziarna zakiszano z dodatkiem preparatu Sill-All w 
zbiorniku betonowym przejazdowym i rękawie foliowym. Do napełnienia 
rękawa foliowego zastosowano prasę ROTO-PRESS. 

Porost łąkowy pochodził z I-ego pokosu traw zbieranego zaraz po 
wykłoszeniu. Zielonkę z porostu łąkowego i kukurydzy przed zakiszeniem 
rozdrabniano na sieczkę o długości 2-3 cm. Stosowany w doświadczeniach 
preparat Sill-All zawiera następujące bakterie kwasu mlekowego: Lactoba
cillus plantarum, Streptococcus faecium i Pediococcus acidilactici oraz kom
pleks enzymów celuloitycznych, jak również amylazę i pektozynazę. Prepa
rat ma postać proszku i stosuje się w dawkach 10 g/1000 kg zielonki z mo
tylkowych, zaś 5 g/1000 kg zielonki z kukurydzy, po rozpuszczeniu w 
odpowiedniej ilości wody. 

W zielonkach i kiszonkach oznaczano zawartość suchej masy, popio
łu surowego, białka ogólnego, tłuszczu i włókna surowego przy zastosowa
niu metody NIRS [PODKÓWKA W., POTKAŃSKI 1993]. W kiszonkach ozna
czono zawartość ADF i NDF według metodyki podanej przez Kacerow
skiego i wsp. (1990) [cyt. KADLEC i in. 1998]. Oznaczano również zawar
tość kwasów: mlekowego, octowego i masłowego metodą Leppera, a także 
cukry rozpuszczalne w wodzie, pH i amoniak. Jakość kiszonki oceniono 
według skali Flieg-Zimmera f PODKÓWKA W. 1978]. Zawartość energii ba
danych kiszonek podano w MJ NEL, przyjmując współczynniki podane 
przez ZEMANA [1995]. 

Wyniki i dyskusja 

Wyniki pierwszego doświadczenia zestawiono w tabeli 1. Dane te 
wskazują, że dodatek preparatu Sill-All zdecydowanie wpłynął na poprawę 
jakości kiszonek z porostu łąkowego. Dotyczy to zarówno kiszonek wypro
dukowanych w zbiorniku przejazdowym, jak i również w belach owijanych 
folią. Rozpad białka do amoniaku był niższy w kiszonkach sporządzonych 
z dodatkiem preparatu. 
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Tabela 1; Table 1 

Jakość kiszonek z traw ( doświadczenie I) 
Quality of grass silages ( experiment I) 

Zbiornik; Clamp Bele; Big bales 

Wyszczególnienie z prepa- bez preparatu z prepa- bez prepara-

Specification ratem without addi- ratem tu 
with ad- tive with ad- without ad-

ditive ditive ditive 

Zawartość w swieżej masie 
Content in fresh matter (%) 
- kwas mlekowy; lactic acid 1,43 0,95 1,78 0,90 
- kwas octowy; acetic acid 0,15 0,18 0,12 0,18 
- kwas masłowy; butyric acid 0,05 0,13 0,Q3 0,18 
N-NH3 do N ogólnego 3,0 7,0 4,0 9,0 
NH3-N of total N (%) 

Ocena jakości ; Quality evalua tion 
Punkty; Scores 80 54 80 55 
Jakość; Quality dobra zadawalająca dobra zada walająca 

good satisfactory good satisfactory 

W tabeli 2 zestawiono wyniki badań nad zakiszaniem porostu łąko
wego, podsuszonego z dodatkiem inokulanta. Zielonka po skoszeniu za
wierała 25,2% suchej masy, zaś kiszonki z zielonki podsuszonej 42,8% w 
zbiorniku przejazdowym i 45,1 % w belach owijanych folią. Na uwagę za
sługuje duża zwartość NDF w zielonce i kiszonce. Poziom włókna suro
wego w obydwu kiszonkach był zbliżony i wynosił 25,2% i 25,7% w suchej 
masie. 

Ocena jakości kiszonki według skali Flieg-Zimmera wykazała lepszą 
j akość kiszonki w balach. Wykazano również, że kiszonka ta cechuje się 
niższą protealizą białka; azot amoniakalny w kiszonce w balach stanowił 
tylko 16,5% azotu ogólnego, zaś w kiszonce ze zbiornika przejazdowego 
19,4%. 

Wartość pokarmowa wyrażona w MJ NEL na kg suchej masy wska
zuje, że kiszonka sporządzona w balach owijanych folią cechuje się wyso
ką wartością pokarmową . W porównaniu do zakiszanej zielonki, tylko o 
1 % obniżyła się wartość pokarmowa kiszonki z bel owijanych folią i o 3% 
dla kiszonki ze zbiornika przejazdowego. 
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Tabela 2; Table 2 

Jakość i wartość pokarmowa kiszonek z traw ( doświadczenie II) 
Quality and nutritive value of grass silages (experiment II) 

Zielonka Kiszonka; Silage 
Wyszczególnienie 

Fresh 
Specification zbiornik bele 

grass 
clamp big bales 

Sucha masa; Dry matter (%) 25,2 42,8 45,1 

Zawartość w suchej masie 
Con tent in dry matter (%) 
- popiół surowy; crude ash 8,5 10,2 9,8 
- białko ogólne; total protein 16,8 16,9 16,7 
- tłuszcz surowy; crude fat 3,5 3,2 3,0 
- włókno surowe; crude fibre 27,5 25,2 25,7 
- bezazotowe wyciągowe; N-free extract 43,7 44,5 44,8 
-NDF 48,2 47,2 46,1 
-ADF 31,2 30,0 29,8 
- kwas mlekowy; lactic acid - 10,2 14,0 
- kwas octowy; acetic acid - 5,6 5,0 
- kwas masłowy; butyric acid - brak; no brak; no 
pH - 4,55 4,61 
Protealiza; Protealysis (%) - 19,4 16,5 

Ocena jakości kiszonki; Quality evaluation 
Punkty; Scores - 77 92 
Jakość; Quality - dobra bardzo dobra 

good very good 

NEL MJ/kg suchej masy; NEL MJ/kg DM 6,47 6,30 6,40 
Różnica; Diference (%) 100 97 99 

Wyniki badań nad zakiszaniem zielonki z kukurydzy wskazują, że 
kiszonka z rękawa foliowego uzyskała 100 punktów i ocenę bardzo dobrą, 
zaś kiszonka ze zbiornika przejazdowego tylko 68 punktów i ocenę dobrą. 
Proteoliza białka wynosiła 18,8% w kiszonce ze zbiornika przejazdowego i 
14,1 % z rękawa foliowego (tab. 3). 

Na uwagę zasługuje duża zawartość NDF w zielonce. Wynikało to z 
faktu zbioru zielonki w dojrzałości mlecznej ziarna. Zawartość cukrów 
rozpuszczalnych z~ zbiornika przejazdowego stanowiła 64%, zaś w kiszon
ce z rękawa foliowego 80% ich zawartości w zielonce przed zakiszeniem. 
Ma to odzwierciedlenie w wartości pokarmowej wyrażonej w MJ NEL. 
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Przyjmując wartość materiału wyjściowego za 100%, to dla kiszonki ze 
zbiornika przejazdowego wynosiła 97%, zaś dla kiszonki z rękawa foliowe
go 99%. 

Tabela 3; Table 3 

Ja kość i wartość pokarmowa kiszonek z kukurydzy 
Quality and nutritive value of maize silages 

Zielonka Kiszonka; Silage 
Wyszczególnienie 

Specification 
Fresh zbiornik bele 
maize 

clamp big bales 

Sucha masa; Dry matter (%) 25,5 22,3 23,1 

Zawartość w suchej masie 
Con tent in dry matter (%) 
- popiół surowy; crude ash 6,7 6,6 6,5 
- białko ogólne; total protein 13,3 13,8 13,2 
- tłuszcz surowy; crude fat 3,0 2,2 3,1 
- włókno surowe; crude fibre 23,4 24,9 23,7 
- bezazotowe wyciągowe; N-free extract 53,6 52,5 53,5 
-NDF 58,4 57,0 56,5 
-ADF 34,2 35,6 35,2 

Cukry rozpuszczalne w wodzie; WSC 25,0 16,0 20,0 

Kwas mlekowy; lactic acid - 10,4 11,3 
Kwas octowy; acetic acid - 2,2 0,6 
Kwas masłowy; butyric acid - 0,4 0,04 

pH - 4,18 4,10 
Protealiza; Protealysis (%) - 18,8 14,1 

Ocena jakości kiszonki; Quality evaluation 
Punkty; Scores - 68 100 
Jakość; Quality - dobra bardzo dobra 

good very good 

NEL MJ/kg suchej masy; NEL MJ/kg DM 6,15 6,00 6.10 
Różnica; Diference (%) 100 97 99 

Wnioski 

Zastosowana technologia zakiszania w belach owijanych folią, jak 
również w rękawach foliowych zapewnia uzyskanie kiszonki dobrej jako
ści. Zastosowanie preparatu Sill-All do zakiszania traw poprawiło proces 
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fermentacji i zwiększyło zawartość kwasu mlekowego w kiszonkach. W 
końcowej ocenie kiszonki uzyskały tylko 80 punktów i notę dobrą. Kiszon
ki bez dodatków tylko 54 punktów i notę zadawalającą. 
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Streszczenie 

Przeprowadzane badania nad jakością i wartością pokarmową kiszonek z 
traw i kukurydzy wykazały, że lepszą jakość kiszonki uzyskuje się przy zakiszaniu 
w belach owijanych folią lub rękawach foliowych, niż w zbiornikach przejazdo
wych. Dodatek preparatu Sill-All spowodował wyprodukowanie kiszonki lepszej 
jakości. Stwierdzono korzystne oddziaływanie preparatu Sill-All na produkcję 
kwasu mlekowego w kiszonce z traw i z kukurydzy. 
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Summary 

The study on grass and maize silage quality and nutritive value showed that 
much better quality indices could be obtained at ensiling big bales wound around 
with the foil or put into polyethylene foil tubes, than at ensiling in horizontal 
clamps. The use of Sill-All microbiological additive also improved the silage qua
lity. Positive effect of the Sil-All inoculant application on lactic acid content in 
cnsiled grass and maize was observed. 
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