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Strategia konserwacji pasz objętościowych była przedmiotem obrad 
trzech kolejnych europejskich konferencji naukowych. Pierwsza konferen
cja „Crop Conservation and Grassland" odbyła się w 1969 roku w Brun
szwiku [Praca zbiorowa 1969], druga „Forage Conservation in the 80-s" 
odbyła się w 1979 roku w Brighton [THOMAS 1980), zaś trzecia „Forage 
Conservation 2000" w 1991 roku obradowała w Brunszwiku [PAHLOW, 
HONIG 1991]. 

W referatach wiodących, jak również licznych wystąpieniach prezen
towano wyniki badań, które jednoznacznie wskazywały, że przyszłościową 
metodą konserwowania pasz jest zakiszanie. Ten kierunek konserwacji 
pasz jest powiązany z modelem gospodarki paszowej i systemem żywienia 
zwierząt przeżuwających [ZIMMER 1973, 1991; WILKINS 1991 ]. Siano i kiszon
ki różnią się zasadniczo wartością pokarmową i przydatnością żywieniową 
z powodu czynników wynikających z terminu zbioru i obecności w kiszon
kach produktów fermentacji. Wynika to z zawartości suchej masy oraz 
włókna surowego, a głównie jego frakcji NDF. Dobre siano jest nieco lep
szą paszą niż dobra kiszonka. Przy jego skarmianiu krowami nie występują 
zaburzenia w czynnościach żwacza, jednak wyższa zawartość włókna suro
wego i niższa białka ogranicza pobieranie tej paszy i nie pozwala na uzy
skanie wysokiej produkcji mleka bez dużego udziału paszy treściwej w 
dawce pokarmowej. Całkowita eliminacja siana z dawki pokarmowej i za
stąpienie go kiszonkami jest możliwa pod warunkiem, że skarmia się ki
szonki z traw lub motylkowych o zawartości suchej masy powyżej 30%, 
zaś kukurydzy powyżej 25% [PREŚ 1974]. 

Do produkcji siana i suszu wykorzystuje się głównie zielonki produ
kowane na użytkach zielonych - porost łąkowy, trawy z polowej uprawy i 
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niektóre motylkowe - głównie lucernę i koniczynę w czystym siewie lub 
mieszance z trawami. Asortyment pasz przeznaczonych do produkcji ki
szonek jest znacznie większy i obejmuje następujące zielonki: 
• porost łąkowy; 
• z upraw polowych w plonie głównym: trawy, motylkowate, mieszanki 

traw z motylkowymi, całe rośliny zbożowe (GPS), mieszanki zbożo
wo-strączkowe, kukurydza, słonecznik i inne; 

• z upraw polowych w plonie dodatkowym: poplony ozime i letnie; 
• z upraw polowych wykorzystane są produkty uboczne, np. liście 

buraczane; 
• produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego, np. wysłodki bura

czane. 

Z dużej ilości wymienionych roślin przeznaczonych do konserwacji, 
zupełnie inne wymagania stawiane są zielonkom przeznaczonym do susze
nia niż do kiszenia. I tak przy doborze zielonek do suszenia zwraca się 

uwagę na cechy morfologiczne, w tym głównie na zawartość składników 
strukturalnych oraz stosunek liści do łodyg. Przy kiszeniu brane są głów
nie pod uwagę parametry chemiczne, takie jak poziom suchej masy i za
wartość składników pokarmowych oraz zawartość cukrów rozpuszczalnych. 
Oprócz wymagań decydujących o wartości pokarmowej, zielonki przezna
czone do zakiszania muszą spełniać warunki, które określamy terminem 
,,przydatności do zakiszania" [PODKÓWKA W. 1969, 1970; PODKÓWKA W., 
PODKÓWKA z. 1994; PODKÓWKA W. POTKAŃSKI 1990, 1991; WEISSBACH i wsp. 
1973; ZIMMER 1972, 1973]. 

Często używany jest termin „dojrzałość kiszonkowa roślin". Pod po
jęciem tym należy rozumieć, że zbioru zielonki do zakiszania dokonuje się 
przy optymalnej wydajności plonu suchej masy z równoczesnym uwzględ
nieniem zdolności do zakiszania. Zakonserwowana pasza nie powinna być 
gorsza od materiału wyjściowego nie tylko pod względem wartości pokar
mowej, lecz także pod względem smakowym i dietetycznym oraz zdolności 
pobierania przez zwierzęta. 

Ze względów ekologicznych, strat składników pokarmowych, wartości 
pokarmowej i przydatności żywieniowej należy produkować kiszonki z zie
lonek podsuszonych o zawartości suchej masy powyżej 30%, zaś nie wyż
szej niż 45% [PODKÓWKA W. 1972; PODKÓWKA W., POTKAŃSKI 1991 ; KONT

ZEL 1978, 1991; KONTZEL i in. 1987; KONTZEL, ZIMMER 1972]. 

Surowce do produkcji kiszonek 

W Europie kiszonki produkuje się głównie z dwóch surowców, a 
mianowicie: traw i kukurydzy. Do grupy traw zaliczane są trawy z upraw 
polowych i porost łąkowy. Z tych dwu grup surowców produkuje się 86% 
kiszonek. Szczegóły podane są w tabeli 1. Mieszanki zbożowe lub zboża-
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wo-strączkowe, jak również motylkowe tylko w nieznacznym stopniu są 
wykorzystywane do produkcji kiszonek. W niektórych krajach, np. w Rosji 
i Polsce, poważną pozycj~ stanowią liście i wysłodki buraczane [WILKINSON 
i in. 1996]. 

Tabela 1; Table 1 

Szacowany areał upraw na kiszonkę [WILKINSON i inni 1996] 
Estimated arca of crops for silage [WILKINSON et al. 1996] 

Areał w tysiącach hektarów; Area thausand hectares 
Kraj 

Trawy 
Kukury-

Motylkowe* GPS 
Country dza Whole-Grasses 

Maize 
Legumes 

crop-cereals 

Albania; Albania 18 30 5 -
Anglia; United Kingdom 1870 105 1 29 
Austria; Austria 393 90 33 1,5 
Belgia; Belgium 60 143 - -
Bułgaria; Bułgaria - 261 148 1 
Chorwacja; Croatia - 24 4 -
Czechy; Czech Republic 207 106 29 1,4 
Cypr; Cyprus - - - 0,03 
Dania; Denmark 120 38 - 77 
Estonia; Estonia 601 - - 3,8 
Finlandia; Finland 342 - - 1,4 
Francja; France 1100 1640 100 80 
Grecja; Greece - 5 2 2 
Hiszpania; Spain 90 120 - 0,5 
Holandia; Netherlands 1507 229 0,1 0,05 
Irlandia; Ireland (Republic) 780 4 - 15 
Islandia; lceland 22 - - -
Luksemburg; Luxembourg 26 9 0,3 -
Macedonia; Macedonia (Republic) - 3 - -
Niemcy; Germany 1700 1250 10 100 
Norwegia; Norway 616 - - -
Polska; Poland 101 420 - 100 
Portugalia; Portugal 1 32 - -
Rosja; Russian Federation 9736 7500 - -
Rumunia; Romania 140 134 - -
Serbia i Czarnogóra Serbia-Montencgro 0,5 28 0,2 -
Słowacja; Slovakia 360 117 0,1 0,6 
Słowenja; Slovenia 26 44 - -
Szwajcaria; Switzerland 365 19,5 19,5 109 
Szwecja; Sweden 732 2 20 2 
Turcja; Turkey 0,1 200 80 -
Wc;gry; Hungary 90 55 - -
Włochy; ltaly 60 360 16 10 

21,053,6 12,972,5 495,2 534,28 
Suma; Total 53,2% 32,7% 1,3% 1,3% 

głównie lucerna; mainly lucerne * 
** głównie liście i wysłodki buraczane; mainly sugar beet tops and pulps 

Inne* 
Othe 

-
-
1 
-
-
14 
28 
-

110 
-
-
80 
-

11 
6 
-
-
-
-

450 
-

1500 
2 

2251 
40 
34 
12 
-
-
-
-
-
-

4541 
11,5o/. 
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Szacowana wielkość produkcji kiszonek i siana 

W tabeli 2 podano jak kształtuje się produkcja siana i kiszonki w 
poszczególnych krajach Europy [WILKINSON i in. 1996]. Ponieważ zawartość 
suchej masy w sianie i kiszonkach jest różna, dlatego wielkość produkcji 
podano w przeliczeniu na sucha masę. 

Tabela 2; Table 2 

Szacunkowa produkcja kiszonek i siana [WILKINSON i inni 1996] 
Estimated production of silage and hay [WILKINSON et al. 1996] 

Kraj; Country 
Sucha masa w milionach ton; Dry matter in milion tonncs 

Siano; Hay Kiszonka; Silage Suma; Total 

Albania; Albania 0,33 0,23 0,56 
Anglia; United Kingdom 2.79 13,38 16,17 
Austria; Austria 3,23 2,79 6,02 
Belgia; Belgium 2,25 2,85 5,10 
Bułgaria ; Bułgaria 1,62 1,12 2,74 
Chorwacja; Croa tia 1,94 0,15 2,09 
Czechy; Czech Republic 2,55 1,81 4,36 
Cypr; Cyprus 0,37 - 0,37 
Dania; Denmark 0,15 2,60 2,75 
E stonia; Estonia 6,20 0,48 6,68 
Finlandia; Finland 0,81 1,49 2,30 
Francja; France 34,0 20,22 54,22 
Grecja; Greece 2,40 0,20 2,60 
Hiszpania; Spain 0,09 0,65 0,74 
H olandia; Netherlands 0,27 2,41 2,68 
Irlandia; Ireland (Republic) 0,84 4,74 5,63 
Islandia; Iceland 0,17 0,25 0,42 
Luksemburg; Luxembourg 0,13 0,40 0,53 
Macedonia; Macedonia (Republic) 0,82 0,01 0,83 
Niemcy; Germany 2,49 25,34 27,83 
Norwegia; Norway 0,31 2,48 2,79 
Polska; Poland 5,48 4,80 10,28 
Portugalia; Portugal 0,26 0,49 0,69 
Rosja; Russian Federation 34,0 52,9 86,9 
Rumunia; Romania 5,53 4,88 10,41 
Serbia i Czarnogóra 1,25 0,18 1,43 
Serbia-Montcncgro 
Słowacja; Slovakia 1,10 0,78 1,88 
Słowenja ; Slovenia 1,39 0,67 2,06 
Szwajcaria; Switzeriand 1,64 0,87 2,51 
Szwecja; Sweden 0,89 2,12 3,01 
Turcja; Turkey 1,57 0,13 1,70 
Węgry ; Hungary 1,41 1.18 2,59 
Włochy; Italy 7,65 7,82 15,47 

Suma; Total 
125,92 160,42 286,36 

43,97% 56,03% 100% 
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Tabela 3; Table 3 

Zawartość suchej masy w kiszonkach [WILKINSON i inni 1996] 
Dry matter content of silage [WILKINSON et al. 1996] 

Zawartość suchej masy; Dry matter content (g/kg) 

Kraj; Country 
Trawy Kukurydza GPS; Whole 

Grasses Maize crop cereals 

Albania; Albania - * - * - * 
Anglia; United Kingdom 250 300 300--650 
Austria; Austria 370 310 - * 
Belgia; Belgium 330 300 - * 
Bułgaria; Bułgaria - * 230-305 500 
Chorwacja; Croatia 450-ó00 300 - * 
Czechy; Czech Republic 320 290 - * 
Cypr; Cyprus - * - * 330 
Dania; Denmark 300 290 300--420 
Estonia; Estonia 285-643 - * - * 
Finlandia; Finland 200 - * - * 
Francja; France 250-300 300-380 - * 
Grecja; Greece - * 380 320 
Hiszpania; Spain 266 280 - * 
Holandia; Ne therlands 350--450 310-320 350 
Irlandia; Ireland (Republic) 211 250 - * 
Islandia ; Iceland 400-500 - * - * 
Luksemburg; Luxembourg 410 324 - * 
Macedonia: Macedonia (Republic) - * 259 - * 
Niemcy; Germany 350 300 400 
Norwegia; Norway 220 - * - • 
Polska; Poland 205-250 180-250 - * 
Portugalia; Portugal 195 290 - * 
Rosja; Russian Federation 240 3D0 - * 
Rumunia; Romania 300 350 - * 
Serbia i Czarnogóra Serbia-Montenegro 290 260 - * 
Słowacja ; Slovakia - * - * - * 
S!owenja; Slovenia 350 310 - * 
Szwajcaria; Switzerland 300--400 320 - * 
Szwecja; Sweden 275 250 - * 
Turcja; Turkey - • 193 - * 
Węgry; Hungary 350--400 300-330 - * 
Włochy; ltaly 240 350 400 

- * brak danych; no data 

W 1994 roku w 33 krajach Europy produkowano 286 milionów ton 
suchej masy w kiszonkach i sianie. Na siano przypada 44%, a na kiszonki 
56% ogólnej produkcji. W poszczególnych krajach proporcje te układają 
si~ różnie. W krajach o intensywnej produkcji zwierz~cej i wysokim pozio-
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mie produkcji mleka przeważa produkcja kiszonek. Do tych krajów należy 
zaliczyć: Danię, Niemcy, Holandię, Norwegię, Szwecję, Finlandię, gdzie 
udział kiszonek stanowi od 65 do 95% całej produkcji pasz konserwowa
nych. W Polsce nadal siano ma przewagę nad kiszonkami. 

Zawartość suchej masy w kiszonkach z traw, kukurydzy i mieszanek 
zbożowych lub zbożowo-strączkowych podano w tabeli 3. Dane te wska
zują, że poziom suchej masy w poszczególnych kiszonkach jest zróżnico
wany i uzależniony od warunków klimatycznych w danym kraju. W Fin
landii i Norwegii zakisza się trawy o zawartości około 20% suchej masy, 
natomiast w Danii podsuszane do 30%. W Holandii produkuje się kiszonki 
głównie z traw o zawartości 35-45% suchej masy. Zakiszanie zielonek wil
gotnych jest zabronione, bowiem wyciekający sok powoduje zanieczyszcze
nia wód powierzchniowych. Również z tych samych względów nie zakisza 
się liści buraczanych, zaś wysłodki buraczane poddaje się procesowi wyży
mania w specjalnych prasach do 20-25% suchej masy. Z takich wysłodków 
buraczanych w procesie zakiszania nie wydziela się sok. 

Dodatki stosowane przy kiszeniu 

BOEVRE i MYHRE [1979] twierdzą, że stosowanie dodatków ułatwiają
cych zakiszanie jest nieodzowne. Obecnie zaleca się stosowanie dodatków 
przy zakiszaniu pasz trudno jak i łatwo zakiszających się. 

W latach 60-70 obecnego stulecia w kiszeniu pasz dominowały che
miczne dodatki, zwane pospolicie konserwantami [PODKÓWKA W. 1978; SPO

El.STRA 1991]. W następnych latach zwrócono uwagę na dodatki biologicz
ne, które określa się pojęciem „inokulanty". Termin „inokulanty" stosuje 
się głównie do preparatów zawierających żywe, zliofilizowane, odpowiednio 
wyselekcjonowane szczepy bakterii kwasu mlekowego oraz ich metabolity. 
Niektóre inokulanty zawierają jeszcze dodatek wyselekcjonowanych szcze
pów drożdży, pleśni lub innych bakterii wytwarzających, np. kwas propio
nowy, jak również enzymy amylolityczne, celulolityczne [KEMPHUES 1996; 
SPOEl.STRA 1991; MIKOŁAJCZAK, GRABOWICZ 1998]. 

Uwzględniając specyfikę poszczególnych szczepów bakteryjnych kwasu 
mlekowego i dodatku enzymów, produkowane są inokulanty do zakiszania 
poszczególnych pasz. I tak produkowane są inokulanty do zakiszania zie
lonki z kukurydzy, czy też zielonek z roślin motylkowych, traw, wysłodków 
buraczanych lub ziemniaków surowych z dodatkiem śrut zbożowych. Za
gadnienie to zostało opisane w opracowaniu MIKOŁAJCZAKA i GRABOWICZA 

[1998]. 
W dodatkach chemicznych odchodzi się od stosowania kwasów mi

neralnych (kwas siarkowy, solny, fosforowy) ze względu na ujemne ich 
działanie na organizm zwierzęcy, jak również korodujące działanie na ma
szyny. W latach 60-tych obecnego stulecia powszechnie stosowano dodatki 
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zawierające w swoim składzie bezwodnik kwasu siarkawego (SO2) lub azo
tyn (NO2). Należy tu wymienić takie preparaty chemiczne jak pirosiarczyn 
sodu (Na2S2O5) lub azotany sodu (NaNO2). W następnych latach zaczęto 
powszechnie stosować kwas mrówkowy lub propionowy, jak również sole 
wapniowe lub sodowe niskocząsteczkowych kwasów organicznych. Kwas 
benzoesowy i jego sól sodowa jest stosowana głównie przy zakiszaniu pasz 
o dużej zawartości cukru (buraki, kukurydza) celem ograniczenia fermen
tacji alkoholowej. Formalina i jej związki pochodne pomimo pozytywnych 
wyników badań kiszonkarskich, ze względu na działanie kancerogenne nie 
są stosowane w większości krajów. 

Dodatek mocznika i innych związków azotowych niebiałkowych przy 
zakiszaniu pasz węglowodanowych (kukurydza), w celu zwiększenia w nich 
ilości azotu, obecnie jest stosowany w ograniczonym zakresie. Badania wy
kazały, że bardziej celowe jest dodawanie mocznika bezpośrednio do paszy 
przed skarmianiem (w paszach treściwych) niż mocznikowanie pasz przed 
zakiszaniem. Kiszonki sporządzane z mocznikiem są mniej stabilne i szyb
ko ulegają procesowi wtórnej fermentacji [MIKOŁAJCZAK, PODKÓWKA W. 
1986]. 

W ostatnich latach badania wykonane w Volkenrode przez BADER 

[1997], WEISSBACHA i in. [1991] wykazały, że dobre efekty uzyskuje się przy 
stosowaniu dodatków kombinowanych biologiczno-chemicznych. Preparaty 
te zawierają zliofilizowane bakterie kwasu mlekowego z dodatkiem soli 
wapniowych lub sodowych niskocząsteczkowych kwasów organicznych. Wy
korzystuje się do tego celu następujące związki: mrówczany, octany, pro
pioniany, benzoesany lub sorbiany. Związki te wykazują właściwości ograni
czające rozwój bakterii kwasu masłowego i bakterii gnilnych, zaś w stosun
ku do bakterii kwasu mlekowego są prawie obojętne. 

W Europie produkuje się dużo różnych preparatów zalecanych do 
konserwacji pasz przez zakiszanie. Nazwy handlowe preparatów biologicz
nych są różne, jednak większość z nich jako substancję czynną zawierają 
bakterie kwasu mlekowego lub bakterie kwasu mlekowego z dodatkiem 
enzymów. Preparaty chemiczne w swoim składzie zawierają głównie bezwo
dnik kwasu siarkawego lub sole niskocząsteczkowych kwasów organicznych. 

Należy pamiętać, ze konserwanty zarówno chemiczne lub też biologi
czne będą skuteczne w działaniu, jeżeli cały proces kiszenia zostanie prawi
dłowo przeprowadzony. Preparat nie jest w stanie naprawić błędów popeł
nionych przy kiszeniu (nieprawidłowe rozdrobnienie, wadliwe zgniecenie, 
niewłaściwe przykrycie i inne). Stosowanie dodatków jest celowe wówczas, 
gdy są spełnione podstawowe warunki dla prawidłowej fermentacji kwasu 
mlekowego. Mają one na celu ułatwienie przebiegu procesu fermentacji, a 
nie jego zastąpienie. 

W tabeli 4 zestawiono dodatki stosowane w poszczególnych krajach 
Europy, przyjmując podział na chemiczne i biologiczne. Do preparatów 
chemicznych zaliczane są głównie kwasy organiczne niskocząsteczkowe i 
ich sole, formalina, sól lub mieszanina kwasów mineralnych. 
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Tabela 4; Table 4 

Najczęściej stosowane dodatki do kiszonek [WILKINSON i inni 1996] 
Most popular type of additives for silage [WILKINSON et al. 1996] 

Stosowany dodatek; Most popular typc of si lage 

% 
Kraj; Country 

Trawy i motylkowe 
kisza-

Kukurydza 
nek 

Grasses and legumes 
% si-

Maize 

lage 

Albania; Albania sól (NaCI) - sól; salt 
Anglia; United Kingdom biologiczne; biologica! 35 biologiczne; biologica! 
Austria; Au stria cukier; sugar IO biologiczne; biologica! 
Belgia; Belgium sól (NaCI) 5-10 brak danych: no data 
Bułgaria; Bułgaria kwasy/formal ina: acid/ forma lin 11- 16 mocznik: urea 
Chorwacja; Croatia nie stosuje; not used - nie stosuje; not used 
Czechy; Czech Republic biologiczne; bilogical 25-36 biologiczne; biologica! 
Cypr; Cyprus - - -
Dania; Denmark cukier: sugar 1-2 mocznik: urea 
Estonia; Estonia sole kwasów; sa!ts of acids 100 brak danych ; no dala 
Fin landia; Finland kwasy; acids 100 -
Francja; France kwasy/formalina; acid/formalin IO sól (NaC!) 
Grecja; Greece nie stosuje; not used - nie stosuje; not used 
Hiszpan ia; Spain kwasy; acids 32 biologiczne; biologica! 
Ho landia : Netherlands cukier; sugar 9-11 brak danych : no dala 
Irlandia lre land (Republic) 1.-wasy; acids IO -
Islandia; lceland cukier; sugar 34 biologiczne; biologica! 
Luksemburg; Luxembourg kwasy/formalina; acid/formalin - brak danych; no da ta 
Macedonia; Macedonia (Re- sól (NaCI) - sól (NaCI) 
public) 
Niemcy; Germany biologiczne;biological 15 biologiczne; biologica! 
Norwegia; Norway kwasy; acids 80 -
Polska; Poland kwasy; acids 4 biologiczne; biologica! 
Portugalia ; Portugal kwasy; acids 20 brak danych; no data 
Rosja; Russian Federation kwasy; acids - mocznik: urea 
Rumunia; Romania brak danych; no data - brak danych; no data 
Serbia i Czarnogóra; Serbia- biologiczne; biologica! - biologiczne; bi o logica! 
Montenegro 
Słowacja; Slovakia biologiczne; biologica! 20-30 biologiczne; biologica! 
Slowenja; Slovenia biologiczne; biologica! 22 mocz nik: urea 
Szwajcaria; Switzerland sole kwasów; sa!ts of acids 40 so le kw.: salts of acids 
Szwecja; Sweden kwasy; acids 50 -
Turcja; Turkey biologiczne; biologica! 100 brak danych; no data 
Wt;gry; Hungary biologiczne; biologica! IO bio logiczne; biologica! 

Wiochy; ltaly biologiczne; biologica! 50 biologicz ne: t,io logical 

% 
kisza-
nek 

%si-
lage 

-
25 
15 
-

11-14 
-

IO 
-

-
-
-

1-2 

-
-
-
-

5 
-
-

IO 
-
2 
-

-
-
-

10-20 
1- 2 
30 
-
-

1-3 
5 

Należy podkreślić, że największa liczba preparatów chemicznych jest 
stosowana w Finlandii. Wszystkie kiszonki sporządzane z traw lub motyl
kowych są zakiszane z dodatkiem preparatów zawierających w swoim skła
dzie kwasy organiczne, względnie ze znanym powszechnie preparatem 
AIV, którego skład został już zmodyfikowany w stosunku do podanego 
wcześniej przez Virtanena. Również w Estonii wszystkie kiszonki produko
wane z traw i motylkowych są sporządzane z dodatkiem preparatów, które 
zawierają w swoim składzie sole kwasów organicznych. W Norwegii i Szwe-
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cji stosowany jest głównie kwas mrówkowy. W trzech krajach (Bułgaria, 
Francja i Luksemburg) stosuje się preparaty, które w swoim składzie za
wierają formalinę. 

Przy sporządzaniu kiszonek z kukurydzy w wielu krajach stosowane są 
dodatki biologiczne. Mocznik stosowany jest przy zakiszaniu kukurydzy 
głównie w Bułgarii oraz Republice Rosyjskiej. Równiez dodatek mocznika 
jest stosowany w Danii i Słowenii przy zakiszaniu kukurydzy i produktów 
ubocznych przemysłu rolno-spożywczego. Mocznik jest stosowany nie jako 
konserwant, lecz celem wzbogacenia kiszonki w azot. 

Konserwacja wilgotnego siana 

W warunkach klimatycznych krajów środkowoeuropejskich czynniki 
pogodowe do produkcji siana nie zawsze są korzystne. Szczególnie trudno
ści występują w końcowym etapie dosuszania siana, ażeby osiągnąć wilgot
ność poniżej 20% [KONTZEL 1991b]. Składowanie siana powyżej 20% wilgo
tności połączone jest z pewnym ryzykiem, bowiem istnieje duże prawdopo
dobieństwo zepsucia w wyniku zapleśnienia. Spowodowane to jest działal
nością mikroorganizmów, a szczególnie niebezpieczne są grzyby pleśniowe 
z gatunku Aspergillus, głównie z grupy A. fiavus, A. glaucus, A. ochraceus, 
A. versicalor, A. fumigatus oraz Penicillium [KASPERSSON i in. 1984]. Również 
niebezpieczne są bakterie z gatunku Micrococcus i inne bakterie termofil
ne. Działalność mikroorganizmów można ograniczyć różnymi związkami 
chemicznymi. Związki chemiczne, które są stosowane przy składowaniu 
wilgotnego siana, celem zahamowania działalności mikroorganizmów, okre
ślamy terminem „środki stabilizujące wilgotne siano" [KONTZEL 1991a]. Śro
dki te powinny wykazywać następujące właściwości: 

• zabezpieczenie przed pleśnieniem składowanego siana o wilgotności 
powyżej 20%; 

• hamowanie wzrostu zarodników grzybów pleśniowych i bakterii; 
• nie wykazywać negatywnego wpływu na składniki pokarmowe i ich 

strawność; 

• nie wykazywać ujemnego wpływu na zdrowie zwierząt, mleko i mięso; 
• nie powodować reakcji uczuleniowych pracowników obsługi; 
• przy stosowaniu na polu nie działać ujemnie na odrost roślin. 

Substancji chemicznych wykazujących działanie grzybobójcze i bak
teriostatyczne jest wiele. LACEY i in. [1980, 1981] przebadali 110 związków 
chemicznych na sianie o wilgotności około 35% w warunkach laboratoryj
nych. Badania obejmowały niskomolekularne kwasy alifatyczne (C2 do C6), 

propionian amonu, krótko łańcuchowe aldehydy, fenole i inne związki. Do
brymi inhibitorami są związki amonowe, np. izomaślan amonu [GOERING, 

GORDON 1973], propionian amonu, amoniak [KNAPP i in. 1974, 1975], pro-
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pionian sodu, formaldehyd [GOERING, GORDON 1973]. Sole kwasów mineral
nych, np. sól kuchenna (NaCl) lub węglan potasu (K2CO3) wykazują nie
wielkie właściwości konserwujące [HORN i in. 1988]. 

Trudności ze stosowaniem amoniaku w formie gazowej , miały bezpo
średni wpływ na podjęcie badań nad wykorzystaniem mocznika do konser
wacji wilgotnego siana [THEUNE 1977; KONTZEL, PAHLOW 1980; BUHLMANN, 

WORTELE 1982; MICHNA 1986]. Pomimo wykonania wielu badań i uzyskania 
pozytywnych wyników, zastosowanie mocznika do stabilizacji wilgotnego 
siana nie znalazło powszechnego zastosowania. 

Z preparatów biologicznych znany jest tylko jeden pod nazwą Ino
eland 1155 (Pioneer Brand 1155 Hay Inoculant), który zawiera szczep Ba
cillus pumilus w koncentracji lxl08 CFU/g. Preparat ten jest zalecany głów
nie przy składowaniu siana z lucerny o wilgotności w przedziale 17-30% 
[TOMES i in. 1991 ]. 

Podsumowanie i wnioski 

Na podstawie dokonanego przeglądu literatury należy stwierdzić, że w 
33 krajach Europy dominuje produkcja kiszonek. Wynika to z modelu gos
podarki paszowej i systemu żywienia bydła . Intensyfikacja produkcji zwie
rzęcej wymaga ujednolicenia systemu żywienia w ciągu całego roku. Osiąg
nięcie tego celu jest możliwe przy stosowaniu pasz konserwowanych, a 
szczególnie kiszonek, które stanowią stabilny składnik dawki pokarmowej. 
Do produkcji kiszonek wykorzystywane sa głównie zielonki z kukurydzy i 
traw. Z tych surowców produkowanych jest 86% kiszonek. 

W 33 krajach Europy produkuje się 286 milionów ton suchej masy w 
postaci pasz konserwowanych, z czego 44% przypada na siano, a 56% na 
kiszonki. 

W celu poprawy jakości produkowanych kiszonek i siana, stosowane 
są różnego rodzaju dodatki. Mają one na celu w procesie kiszenia zapew
nić korzystne warunki dla fermentacji mlekowej, zaś przy składowaniu wil
gotnego siana jego stabilizację - poprzez zahamowanie rozwoju grzybów 
pleśniowych. 

Ze względów ekologicznych, dużego znaczenia nabierają dodatki bio
logiczne, zwane inokulantami. Dodatki te zawierają bakterie kwasu mleko
wego i enzymy, które w procesie kiszenia powodują degradację wielocuk
rów do cukrów prostych. 

Przedstawione wyniki wybranych kierunków badań pozwalają na wy
ciągnięcie następujących wniosków: 

1. Kiszenie jest przyszłościową metodą konserwowania pasz objętościo
wych; 
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2. Podstawowym surowcem do produkcji kiszonek jest zielonka z kuku
rydzy i traw; 

3. Celem poprawienia jakości produkowanych kiszonek stosowane są 
dodatki biologiczne; 

4. Pomimo pozytywnych wyników badań nad stabilizacją wilgotnego 
siana dodatkami chemicznymi, np. mocznikiem, metoda ta nie została 
powszechnie zastosowana; 

5. Należy prowadzić dalsze badania nad technologią produkcji kiszonek, 
które są przeznaczone na letni okres żywienia. 
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Słowa kluczowe: produkcja kiszonek i siana, biologiczne chemiczne dodatki, 
zawartość suchej masy 

Streszczenie 

Na podstawie dokonanego przeglądu literatury stwierdzono, że w Europie 
dominuje produkcja kiszonek. W 33 krajach produkuje się 286 milionów ton su
chej masy w postaci pasz konserwowanych, z czego 44% przypada na siano, a 56% 
na kiszonki. Najwięcej kiszonek produkują Niemcy, Holandia i Dania. W tych kra
jach powyżej 90% pasz konserwowanych przypada na kiszonki. W następnej kolej
ności w produkcji kiszonek należy wymienić: Norwegię - 89%, Wielką Brytanię -
82% i Finlandię - 65%, zaś w Polsce tylko 47%. 

Do produkcji kiszonek wykorzystuje się głównie porost łąkowy i kukurydzę. 
Stanowią one 86% powierzchni gruntów przeznaczonych do produkcji kiszonek. 

W celu zapewnienia prawidłowej fermentacji kwasu mlekowego, są stosowa
ne różne dodatki. Najczęściej wykorzystuje się dodatki biologiczne, zawierające w 
swoim składzie bakterie kwasu mlekowego, same lub z dodatkiem związków che
micznych. Są to najczęściej niskomolekularne kwasy organiczne. 

Przy produkcji siana celem zabezpieczenia przed pleśnieniem, zaleca się sto
sować dodatki głównie chemiczne. 
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Summary 

The aim of this paper was to present the quantitics of silage production in 
particular European countries. In 33 countries 286 million tons of dry matter are 
produced in form of preserved forage, including 44% of bay and 56% of silage. 
The countries of thP. highest silage production are Germany, the Nctherlands and 
Denmark. Silage m;.kes 90% of the total production of preservcd fodder in the 
above-mentioned countries. The following biggcr silage producers should be also 
mentioned: Norway - 89%, Great Britain - 82% and Finnland - 65%; as for Po-
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land - only 47%. 
Meadow grasses and maize are mainly used for silage production (86% ). 

Papilionaceous plants and mixed com amount to 2.6%, beet leaves and pulps 
about 11 %. 

In order to stimulate the lactic fermentation some additives are used in si
lage production. Most often the biologica! additives containing lactic acid bakteria 
and chemical additives containing low-molecular organie acids are applied. 

The additives preventing mould fungi formation are used for storing hay. 
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