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Wstęp 

Lucerna daje zielonkę chętnie zjadaną przez wszystkie gatunki zwie
rząt, jednak jest bardzo trudna w konserwacji. Produkcja siana ze względu 
na duże straty mechaniczne ma ograniczone zastosowanie. Dodatkowo 
niesprzyjające warunki atmosferyczne często uniemożliwiają wyproduko
wanie siana dobrej jakości. Produkcja kiszonki jest mało praktykowana, 
bowiem lucerna jest zaliczana do pasz trudno kiszących się. Wyproduko
wana kiszonka bywa złej lub miernej jakości, cechuje się wysokim pH, 
nieprzyjemnym zapachem, obecnością kwasu masłowego i daleko posunię
tym rozpadem białka. Dlatego zachodzi konieczność poprawy zdolności 
zakiszania zielonki z lucerny poprzez podsuszanie lub dodatek konserwan
ta [OSTROWSKI i in. 1993; PODKÓWKA i in. 1995]. 

Celem badań była ocena jakości i wartości pokarmowej kiszonki z 
lucerny sporządzonej z dodatkiem preparatu Feedtech TM Silage. 

Materiał i metody 

Materiał do sporządzenia kiszonek stanowiła zielonka z II-ego poko
su lucerny, zbierana w początkowej fazie kwitnienia. Przed zakiszaniem 
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zielonkę cięto na sieczkę o długości 2 cm. Układ doświadczenia przeds
tawiono w tabeli 1. Preparat Feedtech ™ Silage zawiera szczepy bakterii 
kwasu mlekowego Lactobacillus plantarum (0,5% ), Pediococcus acidilactici 
(1,2%) oraz enzym - celulazę (67,7% ), a nośnikiem jest sacharoza. Kon
centracja bakterii kwasu mlekowego wynosi minimum 6,7xl09 CFU/g. 
Roztwór preparatu Feedtech TM Silage przygotowano zgodnie z zaleceniami 
producenta. Dawka preparatu roboczego wynosiła 3 litry na tonę zakisza
nej zielonki. Kiszonki sporządzane były w zbiornikach doświadczalnych o 
pojemności 6 m3. 

Schemat doświadczenia 
Experiment scheme 

Tabela l; Table 1 

Grupy doświadczalne; Experimental groups 
Zakiszany 
materiał A B C D 

Ensiled materiał 
Dodatki; Additives 

S - świeży kontrolna melasy (2%) Feedtech™ melasa; molasses (1 % ) + 
fresh control molasses (2%) Silage (0,3%) Feedtcch TM Silagc (0,3%) 

P - podsuszony kontrolna melasy (2%) Feedtech TM melasa; molasscs (1 % ) + 
wilted control molasses (2%) Silage (0,3%) Feedtech '"Silage (0,3%) 

Wykonano następujące analizy chemiczne: 

zakiszana zielonka - sucha masa, cukier, pojemność buforowa; 
kiszonka - analiza podstawowa, kwasy (mlekowy, octowy, masłowy), 
pH, alkohol, amoniak. 

Kiszonki oceniono według skali Flieg-Zimmera. 

Strawność składników pokarmowych oznaczono na skopach, stosując 
metodę bilansową. Przed rozpoczęciem badań owce przez okres 2 tygodni 
żywione były kiszonką z lucerny sporządzoną z dodatkiem 2% melasy. 
Kiszonka była jedyną paszą. W okresie doświadczenia zwierzęta żywiono 
badaną kiszonką przez 7 dni, po czym zbierano kał przez 7 dni. 

Wyniki 

Zielonka z której sporządzano kiszonki zawierała 21,5% suchej masy 
w surowcu świeżym i 36,8% w surowcu podsuszonym. Zawartość cukru i 
pojemność buforowa w 1 kg suchej masy wynosiła odpowiednio 45,6 i 
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64,5 g w zielonce świeżej oraz 75,8 i 90,4 g w zielonce podsuszonej. 
Jakość sporządzonych kiszonek przedstawiono w tabeli 2. Zwraca 

uwagę wysokie pH ( 4,64) kiszonki podsuszonej z melasą. Jak podaje DOR

SZ EWSKI i PODKÓWKA [1990] oraz PODKÓWKA i in. [1995] pH takiej kiszonki 
powinno wynosić 4,2. W kiszonkach z dodatkami przeważał kwas mlekowy 
przy braku kwasu masłowego. Natomiast w kiszonkach kontrolnych wystę
powały duże ilości kwasu masłowego. Z tego względu kiszonka z lucerny 
świeżej otrzymała ocenę mierną, a z podsuszonej zadowalającą. NONN i 
JOHN [1991] podają, że w kiszonkach z zielonek świeżych preparaty mikro
biologiczne mają wpływ na jakość, tylko jeśli są stosowane łącznie z do
datkiem węglowodanów. Nie potwierdziło się to w badaniach własnych, 
gdzie wszystkie kiszonki z preparatem Feedtech TM Silage uzyskały ocenę 
bardzo dobrą. PODKÓWKA i in. [1995] podają, że podsuszenie zapewnia 
uzyskanie kiszonki dobrej jakości, pozbawionej kwasu masłowego. Zwraca
ją przy tym uwagę na to, że zakiszanie zielonek podsuszonych może stwa
rzać pewne kłopoty z ugnieceniem. Mogło to być przyczyną słabej jakości 

Tabela 2; Table 2 

Jakość kiszonek z lucerny 
Quality of lucerne silages 

Grupy doświadczalne ; Experimental groups 

W~szczelóln_ienie 
pecy cation A B C D 

s p s p s p s 
pH 4,85 4,41 4,21 4,65 4,30 4,40 4,08 

Kwas mlekowy; Lactic acid (%) 0,78 1,64 2,38 2,15 2,92 1,91 2,56 

Kwas octowy; Acetic acid (%) 0,40 0,86 1,15 1,03 1,00 0,86 1,15 

Kwas masłowy; Butyric acid (%) 0,31 0,10 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 

Alkohol; Alcohol (%) 0,80 1,40 1,60 1,42 1,84 1,46 1,85 

N-N~ do N-ogóln~o (%) 
NH3- in N total ( o) 28,4 16,4 13,8 12,4 14,2 12,8 10,4 

Jakość wg skali Flieg-Zimmera; Quality according to Flieg-Zimmer scale 

Punkty; Scores 27 47 79 79 91 82 82 

Jakość; Quality M z D D BD BD BD 

S - zakiszany materiał świeży; einsiled materiał fresh 
P - zakiszany materiał podsuszony; einsiled materia! wilted 
M - mierna; poor 
Z - zadowalająca; satisfactory 
D - dobra; good 
BD - bardzo dobra; very good 

p 

4,40 

1,91 

0,76 

0,00 

1,38 

10,8 

88 

BD 
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jakości kontrolnej kiszonki podsuszonej w badaniach własnych. Odmien
nego zdania jest KISTKOWSKI i in. [1995], którzy uważają, że podsuszenie 
lucerny do 30% s.m. i konserwowanie nie zapewnia uzyskania dobrej ki
szonki, chociaż ogranicza rozwój bakterii mezofilnych i grzybów. 

Jak podaje BoLSEN [1993] kiszonki z dodatkiem preparatów mikro
biologicznych mają o 2-3 jednostki procentowe wyższą zawartość suchej 
masy. W badaniach własnych różnica ta wynosiła 2 jednostki w przypadku 
kiszonek z zielonek świeżych i 4 jednostki z podsuszonych (tab. 3). Ki
szonki miały podobną zawartość składników pokarmowych bez względu na 
ich jakość, co jest zgodne z danymi podawanymi przez PODKÓWKĘ i in. 
[1995] . Autorzy ci stwierdzają, że kiszonki z zielonki podsuszonej mają 
wyższą koncentrację białka ogólnego i niższą włókna surowego. Natomiast 
w badaniach własnych w kiszonkach świeżych była wyższa koncentracja 
białka ogólnego niż w kiszonkach podsuszonych, a w przypadku włókna 
jego ilość była na podobnym poziomie. Dodatek preparatu FeedtechrM Si
lage do zakiszanego surowca spowodował obniżenie ilości włókna surowe
go, a podwyższenie ilości związków bezazotowych wyciągowych (BNW) w 
gotowym produkcie. 

Wyszczególnienie 
Specification 

S.m.; DM 

Popiół surowy 
Crude ash 

Substancja orga-
mczna 
Organie matter 

Białko surowe 
Crude protein 

Tłuszcz surowy 
Crudc fat 

Włókno surowe 
Crudc fibre 

Związki bezazoto-
we wyciągowe 
N-free extract 

Tabela 3; Table 3 

Skład chemiczny kiszonek z lucerny (w % ) 
Nutritive value of lucerne silages (in % ) 

A B C 

s p s p s p 

20,3 32,4 22,4 36,4 22,9 37,1 

Zawartość w suchej masie; Content in dry matter 

11,4 8,7 10,6 8,5 11,6 8,8 

88,6 91,3 89,4 91,5 88,5 91,2 

17,9 12,7 17,1 11,7 16,1 11,7 

4,2 3,5 5,1 3,4 4,8 3,5 

33,5 30,6 29,9 31,9 26,4 26,4 

33,0 44,5 37,2 44,6 41,2 49,6 

D 

s p 

21 ,6 36,8 

11,3 9,5 

88,7 90,6 

16,6 12,7 

5,3 3,7 

25,6 24,6 

41,1 49,6 
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Dodatek konserwantów do zakiszanej lucerny powodował wzrost 
strawności składników pokarmowych, najwyższy wzrost był w przypadku 
kiszonek sporządzonych z preparatem Feedtech™Silage (tab. 4). KELLER i 
in. [1997] nie stwierdzili natomiast wpływu dodatku na strawność substan
cji organicznej. W badaniach własnych, podobnie jak u PODKÓWKI i in. 
[1995], nie zaobserwowano wpływu zawartości suchej masy w kiszonkach 
na strawność składników pokarmowych. 

Strawność składników pokarmovvych (%) 
Digestibility of nutrients (%) 

Wyszcze«<ólnienie A B C 
Speci cation 

s p s p s 

Substancja organiczna 67 72 70 74 75 
Organie mattcr 

Białko surowe 70 73 75 76 79 
Crude protein 

Tłuszcz surowy; Crude fat 54 60 62 64 63 

Włókno surowe 61 62 65 67 70 
Crude fibre 

Związki bczazotowe wycią- 65 71 72 73 74 
gowe 
N-free extract 

Tabela 4; Table 4 

D 

p s p 

74 75 77 

78 79 78 

65 64 64 

70 69 71 

75 76 76 

Tabela 5; Table 5 

Wartość pokarmowa kiszonek z lucerny (w 1 kg s.m.) 
Nutritive value of lucerne silages (1 kg DM) 

A B C D 
Wyszcz~ólnienie 

Speci cation s p s p s p s p 

Energia netto laktacji 
Net lactation energy (MJ) 5,05 5,64 5,77 5,94 6,08 6,28 6,23 6,36 

Jednostka owsiana; Oat units 0,78 0,86 0,90 0,87 0,96 0,98 0,98 0,99 

Białko strawne 126 93 129 89 127 91 131 99 
Digestible protein (g) 
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Jak podaje KELLER i in. [1997] dodatki mikrobiologiczne nie zmie
niają wartości pokarmowej kiszonki. Natomiast w badaniach własnych zas
tosowane dodatki podwyższyły wartość pokarmową wyprodukowanych ki
szonek (tab. 5). Najwyższą wartość pokarmową miała kiszonka sporządzo
na z dodatkiem preparatu Feedtech T M Silage i melasy. Wzrost wartości po
karmowej kiszonek z dodatkami mikrobiologicznymi obserwowali również 
DORSZEWSKI i PODKÓWKA [1990]. 

Wnioski 

1. Kiszonki sporządzone z dodatkiem preparatu Feedtech TM Silage uzys
kały bardzo dobrą jakość. 

2. Dodatek preparatu Feedtech TM Silage do zakiszanego surowca ob
niżał zawartość włókna surowego, a podwyższał ilość BNW w kiszon
kach. 

3. Składniki pokarmowe zawarte w kiszonkach z dodatkiem Feed
tech"' Silage były lepiej trawione. 

4. Feedtech T M Silage wpływał na podwyższenie wartości pokarmowej 
wyprodukowanych kiszonek. 
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Streszczenie 

Dodatek preparatu Feedtech TM Silage do zakiszanej zielonki z lucerny spo
wodował poprawę jakości wyprodukowanych kiszonek. Obniżał też ilość włókna 
surowego, co podwyższało zawartość związków bezazotowych wyciągowych. 

Składniki pokarmowe zawarte w kiszonkach z dodatkiem Feedtech TM Silage były 
lepiej trawione. Nie miało to jednak wpływu na wartość energetyczną kiszonki. 
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Summary 

Application of Feedtech TM Silage additive to the ensiled green lucerne im
proved the quality of produced silages. It reduced the amount of crude fibre, 
what increased the content of nitrogen-free extract. The nutrients contained in 
the silages with Feedtech ™ Silage additive were better digested. However, no in
fluence on energetic value of the silage was observed. 
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