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Wstęp 

Badania łąkowo-pastwiskowe w ostatnich latach realizowane były 

głównie w doświadczeniach ścisłych. Oceniano w nich wpływ różnych, naj
częściej kontrolowanych parametrów na plonowanie, skład botaniczny i 
wartość pastewną runi. Brak jest natomiast w literaturze badań na temat 
czynników niekontrolowanych, do których należą między innymi zalewy 
powierzchniowe o różnym zakresie. 

W 1997 r. w czasie lipcowej powodzi znaczne obszary doliny Wisły 
znalazły się pod wodą. Na łąkach łęgowych zalany został głównie drugi 
odrost. W zależności od ukształtowania terenu podtopiony był on od kilku 
do kilkudziesięciu dni. Woda powodziowa charakteryzowała się dużym 

zmętnieniem. Dodatkowo, po ustąpieniu wód wilgotność siedlisk utrzymy
wała się właściwie przez pozostałą dżdżystą część sezonu wegetacyjnego. 
Wypasana, zbierana i konserwowana po powodzi ruń była niechętnie po
bierana przez zwierzęta. Spowodowane to było przede wszystkim jej za
nieczyszczeniem mechanicznym, a także pleśnieniem i butwieniem. W 
przypadku znacznego namulenia i długotrwałego podtopienia istniało po
dejrzenie o skażenia biologiczne i zanieczyszczenie zalanego porostu me
talami ciężkimi. 

W województwie toruńskim fala powodziowa zalała około 2210 ha 
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gruntów rolnych, obejmując swym zasięgiem 458 gospodarstw ( szacunek 
dokonany przez specjalną komisję powołaną przez wojewodę toruńskiego) 
[LYSZCZARZ, PIETRZAK 1997]. 

Materiał i metody badań 

Po ustąpieniu fali powodziowej z zalanych łąk pobrano próbki zie
lonki, siana wyprodukowanego z zielonki podtopionej i sianokiszonki z 
balotów w folii sporządzonych przed powodzią i zalanych jej wodami. Po
brany materiał roślinny przesłano do Zakładu Higieny Weterynaryjnej im. 
T. Łosińskiego w Poznaniu, gdzie w Pracowniach Toksykologii, Mikrobio
logii Pasz i Oznaczania Pozostałości Metali wykonano ich badania mikro
biologiczne i chemiczne. 

Wyniki 

W zielonce, w sianie i sianokiszonce pochodzących z materiałów ro
ślinnych zebranych po ustąpieniu wody powodziowej, nie stwierdzono pa
łeczek Salmonella i paciorkowców chorobotwórczych (tab. 1). Wystąpiły 
natomiast beztlenowe laseczki przetrwalnikujące Clostridium perfringens w 

Tabela 1; Table 1 

Wyniki badania mikrobiologicznego pasz objętościowych 
wyprodukowanych na terenach objętych powodzią 

Microbial characteristics of roughage fodders from the flooded grounds 

Badany czynnik Zielonka Siano Sianokiszonka 
Factor studied Green fodder Hay Haylagc 

Beztlenowe laseczki 
przetrwalnikujące Clostridium per- w 0,01 g w O,Olg w 0,1 g 
fiingens; Anaerobie Clostridium per- in O.Olg in O.Olg in 0.1 g 
fringens spore rods 

Pałeczki Salmonella nie stwierdzono nie stwierdzono nie stwierdzono 
Salmonella rods not found not found not found 

Paciorkowce chorobotwórcze nie stwierdzono nie stwierdzono nie stwierdzono 
Pathogenic streptococci not found not found not found 

Próba termostatowa na pleśnienie negatywna negatywna negatywna 
Thermostatic moulding test negative negative negative 
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różnym zakresie: w sianokiszonce w 0,1 g, w zielonce i sianie w 0,01 g. 
Zgodnie z Polską Normą (PN-R-64791 - Pasze, wymagania i badania mi
krobiologiczne) stwierdzenie ich w 0,1 g paszy jest niedopuszczalne [Pasze, 
wymagania i badania mikrobiologiczne 1994]. Sianokiszonkę pod względem 
bakteriologicznym należy uznać zatem za paszę o nieodpowiedniej jakości. 
Skarmianie jej ze zbyt dużym udziałem Clostridium pe,fringens może do
prowadzić do enterotoksemii, tj. ostrej, zwykle śmiertelnej choroby, cha
rakteryzującej się obecnością w treści jelit i krwi toksyn powstałych w wy
niku intensywnego namnażania się w przewodzie pokarmowym laseczek 
[WAWRZKIEWICZ 1981]. Obecność Clostridium pe,fringens, zarazka chorobo
twórczego dla człowieka i wielu gatunków zwierząt, niekoniecznie - cho
ciaż nie jest to wykluczone, musiała być związana z powodzią. Jest to bo
wiem jeden z najbardziej rozpowszechnionych w przyrodzie beztlenowców. 
Występuje w ziemi, kale, jak również w przewodzie pokarmowym człowie
ka i zwierząt. 

W zawartości makro- i mikroskładników w paszach stwierdzono wy
raźne różnice. Sianokiszonka charakteryzowała się najbardziej niedobo
rowymi, a w przypadku niektórych składników wielokrotnie zbyt małymi, 
w stosunku do wymaganych norm, ilościami każdego z badanych elemen
tów (tab. 2). Najlepszym, chociaż dalekim od ideału, składem charaktery
zowało się siano. Zawierało ono wystarczające lub bardzo zbliżone do 
normatywnych ilości sodu, potasu, wapnia, fosforu i magnezu [FALKOWSKI 

1978]. Brakowało natomiast tych składników w sianokiszonce i zielonce 
(tab. 2). Przyjmując jednak bardziej rygorystyczne w tym zakresie normy 
INRA [KUCZYŃSKA i in. 1994] należy stwierdzić, że wszystkie pasze wykazy
wały znaczne ich niedobory. Są one szczególnie niebezpieczne w żywieniu 
krów wysokoprodukcyjnych. Znaczne ilości fosforu i wapnia znajdują się 
w mleku i wraz z nim wydalane są z organizmu zwierząt. Żywienie takimi 
paszami powoduje zaburzenia fizjologiczne, a po dłuższym ich stosowaniu 
krzywicę. Najmniej niebezpieczny był niedobór potasu. Jego ilości w sianie 
można uznać nawet za wystarczające. FALKOWSKI [1978] podaje, że potrze
by krów zaspokajane są przy zawartości około 1 % K w s.m. Niska zawar
tość potasu w roślinach, nie stwarzając zagrożenia dla zwierząt, może wy
raźnie ograniczać efektywność fotosyntezy. 

W analizowanych paszach stwierdzono również wyraźne niedobory 
mikroelementów. Niedostateczna ilość miedzi, przy zbyt dużej koncentra
cji molibdenu może być przyczyną zatruć zwierząt. Zdaniem FALKOWSKIE

GO [1978] właściwy stosunek Mo:Cu powinien wynosić 1:3,5-4,0. W zie
lonce i sianie był on zwężony. Poza tym brak miedzi wywołuje biegunki, 
niedokrwistość, lizawość, niedowład zadu, charłactwo, a także zanik mikro
flory żwacza. Niedobory tego składnika w poroście łąkowym są jednak 
często obserwowane [KUCZYŃSKA i in. 1994] i nie muszą być one wcale 
związane z zalewem powierzchniowym. Niedobory cynku wywołują zabu-
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rzenia rozwoju układu kostnego, funkcji rozrodczych oraz stany zapalne 
skóry i łysienie [KABATA-PENDIAS, PENDIAS 1993]. 

Tabela 2; Table 2 

Wyniki analiz chemicznych zielonki, siana i sianokiszonki 
Chemical composition of green fodder, hay and haylage 

Badany czynnik Miano Norma Zielonka Siano Sianokiszonka 
Factor studied Units Standard Green fodder Hay Haylage 

Sód Na %ws.m. 0,15-0,25 0,184 (-) 0,196 0,025 (-) 
% in DM 

Potas K %ws.m. 1,7-2,0 0,068 (-) 0,925 (-) 0,0026 (-) 
% in DM 

Wapń Ca %ws.m. 0,50-0,80 0,193 (-) 0,785 0,045 (-) 
% in DM 

Fosfor p %ws.m. 0,35-0,80 0,232 0,346 (-) 0,018 (-) 
%in DM 

Magnez Mg %ws.m. 0,10-0,24 0,133 0,098 (-) 0,009 (-) 
%in DM 

Mangan Mn mg/kg 50 220,0 (+) 29,0 (-) 1,7 (-) 

Miedź Cu mg/kg 10 3,70 (-) 3,95 (-) 0,68 (-) 

Cynk Zn mg/kg 50 31,8 (-) 19,0 (-) 2,0 (-) 

Żelazo Fe mg/kg 30 (150) 2238 ( +) 250,0 ( +) 25 (-) 

Molibden Mo mg/kg <4,0 6,0 ( +) 7,0 ( +) <0,5 

Kadm Cd mg/kg <0,5 0,237 0,293 0,Dl0 

Ołów Pb mg/kg <10 1,61 3,19 0,08 

Rtęć Hg mg/kg 0,D30 0,042 ( +) 0,009 0,005 

Arsen As mg/kg 0,28-0,33 1,16 ( +) 0,96 ( +) 0,o2 

Azotany Nitrates mg/kg 200 48,5 78,8 41,1 

Azotyny Nitrites mg/kg - 9,0 11,5 4,1 

(-) - niedobór; deficiency 
( +) - nadmiar badanego składnika; surplus of studied factor 

W zielonce i sianie stwierdzono nadmiar żelaza, molibdenu, arsenu, 
a w zielonce dodatkowo rtęci i manganu. KABATA-PENDIAS i PENDIAS [1993] 
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twierdzą, że żelazo nie jest na ogół toksyczne dla zwierząt i ludzi. Innego 
zdania jest KLIMA [1992], która uważa, że nagromadzenie żelaza powyżej 
20 mg/kg s.m. ma już dla zwierząt działanie toksyczne. I właśnie do najm
niej odpornych roślin na działanie żelaza zalicza ona trawy. Uwzględniając 
oba poglądy można przypuszczać, że jego ilości w zielonce mogą być nie
bezpieczne. KABATA-PENDIAS i PENDIAS [1993] podają, że duże ilości żelaza 
są przyczyną zaburzeń w mechanizmie regulującym wchłanianie treści po
karmowej. Nadmiar żelaza w paszy utrudnia wchłanianie fosforu przez 
powstanie nierozpuszczalnych fosforanów, a związki żelaza odkładają się 
w różnych tkankach, głównie w wątrobie. Żelazo wiąże się z białkami roś
\1.n \uo Występu)e w postaó fosfornnu ie\a20wego (n')TIDOS')TUerin '). 2nac2ne 
ilości żelaza w sianie i zielonce wskazują, że siedliska, z których zebrano 
materiał roślinny, muszą znajdować się w ciągłym nadmiernym uwilgotnie
niu [TOMASZEWSKI 1969]. Jego efektem są spotykane na glebach madowych 
liczne rdzawe plamy i cętki wodorotlenku żelazowego i bardziej złożone 
konkrecje żelazista-manganowe. Związki żelaza znajdują się przeważnie w 
oglejonej masie gleby, jako wynik działania procesów redukcyjnych w wa
runkach anaerobiozy bezwzględnej. 

Nadmiar molibdenu, co już podkreślono, wpływa negatywnie na po
bieranie miedzi. Zatrucia zwierząt wywołują biegunkę, wycieńczenie i nie
dokrwistość, którą trzeba zwalczać podawaniem miedzi. Zielonka z traw i 
siano zawierały natomiast nadmierne ilości arsenu, który powoduje zmia
ny skórne i nowotworowe [KABATA-PENDIAS, PENDIAS 1993]. 

Wnioski 

1. W zielonce, sianie i sianokiszonce pochodzących z materiałów roślin
nych zebranych po powodzi nie stwierdzono pałeczek Salmonella, 
paciorkowców chorobotwórczych i pleśni. Wystąpiły natomiast bez
tlenowe laseczki przetrwalnikujące Clostridium perfringens w różnym 
zakresie. Niedopuszczalną ich ilość stwierdzono w sianokiszonce. 

2. W składzie chemicznym pasz stwierdzono znaczne odchylenia w sto
sunku do norm w zawartości makro- i mikroskładników. Najgorszym 
składem charakteryzowała się sianokiszonka. 

3. Z uwagi na to, że badania miały tylko jednorazowy, związany z po
wodzią charakter, nie można stwierdzić, że niewłaściwy skład che
miczny pasz uwarunkowany był tylko tym czynnikiem. Skład ten oraz 
obecność Clostridium perfringens związane mogły być, obok podtopie
nia, ze złą technologią zbioru, a także z wpływem siedliska. 

4. Istnieje potrzeba poznania rzeczywistych przyczyn niewłaściwego 

składu pasz. Można to określić w badaniach ścisłych obejmujących 
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glebę, nawożenie, skład botaniczny runi i wpływ czynników pogodo
wych. Żywienie uzyskanymi po powodzi paszami wymaga stosowania 
pasz mineralnych rekompensujących niedobory i niewłaściwe propor
cje pomiędzy składnikami. 
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Streszczenie 

W wyniku lipcowej powodzi 1997 r. w województwie toruńskim zalane zos
tały znaczne obszary łąk nadwiślańskich. W zebranej z nich po powodzi zielonce i 
sianie nie stwierdzono mikrobiologicznego czynnika chorobotwórczego w postaci 
pałeczek Salmonella i paciorkowców chorobotwórczych. Sianokiszonka zawierała 
natomiast niezgodną z polską normą ilość Clostridium perfringens i z tego powodu 
nie powinna być stosowana w żywieniu zwierząt. 

W składzie chemicznym pasz stwierdzono znaczne odchylenia w stosunku 
do norm w zawartości makro- i mikroskładników. Najgorszym składem w tym 
zakresie charakteryzowała si~ sianokiszonka. 
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Z uwagi na to, że badania miały tylko jednorazowy, związany z powodzią 
charakter, nie można stwierdzić, że niewłaściwy skład chemiczny pasz uwarunko
wany był tylko tym czynnikiem. Skład ten oraz obecność Clostridium pe,fringens 
związane mogły być, obok podtopienia, ze złą technologią zbioru, a także z nieko
rzystnym wpływem siedliska. 
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Summary 

Large Vistula riverside meadow areas were flooded in the Toruń province 
in July 1997. No pathogenic factors, such as Salmonella rods and pathogenic 
streptococcus were found in green fodder and bay collected after the flood, 
however haylage contained Clostridium perfringens in the amounts in disagre
ement with the Polish standard, and therefore it should not be used for anima! 
feeding. 

Substantial deflections from norma! macro- and microelement contents of 
the fodder were noted. The composition of haylage was found the worse. 

The studies were carried out just once, only because of flood, thus it may 
be speculated whether improper chemical composition of fodders was caused 
exclusively by this factor. However, aside from the flooding, the composition of 
fodder and the occurrence of Clostridium pe,fringens could be also connected 
with improper harvest technology and unfavourable site effect. 
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