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Wstęp 

Najpowszechniej stosowanym kierunkiem uprawy kukurydzy w Pols
ce jest uprawa na kiszonkę. Zajmuje ona 75% całkowitej powierzchni 
przeznaczonej pod tą roślinę . Kukurydza jest niezastąpioną paszą w pro
dukcji bydła opasowego i mlecznego z uwagi na wysokość plonu energii z 
1 ha oraz łatwość zagospodarowania i przechowywania plonu. Należy jed
nak zwrócić uwagę na jakość sporządzonej kiszonki, gdyż często ogranicza 
ona opłacalność produkcji bydła (SULEWSKA 1997).' Wydawać by się mogło , 

że spełnienie prawidłowych warunków zakiszania (rozdrobnienie, ubicie, 
okrycie) powinno zapewnić otrzymanie kiszonki dobrej jakości , okazuje 
się jednak, że stosując dodatek preparatów do zakiszania roślin łatwo ki
szących się można jeszcze bardziej ograniczyć straty składników pokarmo
wych (DORSZEWSKI i in. 1996]. 

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

Materiał i metody 

Surowiec do sporządzenia kiszonek stanowiła zielonka z kukurydzy 
odmiany Natacha (liczba FAO 240), zbierana w dojrzałości ciastowatej 
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ziarna, o zawartości suchej masy około 27%. Przed zakiszaniem zielonkę 
cięto na sieczkę o długości 2 cm. Sporządzono kiszonkę bez dodatku 
(kontrolną) oraz z dodatkiem preparatu mikrobiologicznego Feedtech"'' Si
lage. Preparat ten zawiera szczepy bakterii kwasu mlekowego Lactobacil
lus plantarum (0,5% ), Pediococcus acidilactici (1,2%) oraz enzym - celu
lazę ( 67, 7% ), a nośnikiem jest sacharoza. Koncentracja bakterii kwasu 
mlekowego wynosi minimum 6,7 x 109 CFU/g. Roztwór preparatu przygo
towano zgodnie z zaleceniami producenta i stosowano w dawce roboczej 3 
litry na tonę zakiszanej zielonki. I(jszonki sporządzane były w zbiornikach 
doświadczalnych o pojemności 6 m3• 

Wykonano następujące analizy chemiczne: 

zakiszana zielonka - sucha masa, cukier, pojemność buforowa, biał
ko; 

kiszonka - analiza podstawowa, kwasy (mlekowy, octowy, masłowy), 
pH, alkohol, amoniak. 

I(jszonki oceniono według skali Flieg-Zimmera. 
Strawność składników pokarmowych oznaczono na skopach, stosując 

metodę bilansową, okres wstępny trwał 7 dni i okres kolekcji kału również 
7 dni. Skopy żywiono kiszonką jako jedyną paszą. 

Wartość pokarmową kiszonek obliczono według systemu francus
kiego INRA wykorzystując program Winwar 1.3. 

Wyniki 

Zakiszona zielonka zawierała 26,9% suchej masy. W 1 kg suchej 
masy stwierdzono 28,6 g białka ogólnego, 220 g cukru i pojemność bufo
rową - 29 g. 

Dodatek preparatu Feedtech ™ Silage do zakiszanej kukurydzy wpły
nął zdecydowanie na poprawę jakości kiszonki (tab. 1). W kiszonce doś
wiadczalnej przeważał kwas mlekowy, podczas gdy w kontrolnej najwięcej 
było kwasu octowego. Preparat Feedtech ™ Silage również obniżał ilość 
alkoholu i azotu amoniakalnego w kiszonce. Dlatego kiszonka z tym pre
paratem uzyskała ocenę bardzo dobrą, podczas gdy bez dodatku - tylko 
zadowalającą. 

Zawartość suchej masy w kiszonce doświadczalnej była wyższa o 2 
punkty procentowe niż w kiszonce kontrolnej (tab. 2). Kiszonka z prepa
ratem Feedtech ™ Silage w porównaniu z kontrolną miała niższą zawartość 
włókna surowego (odpowiednio 25,6 i 30,2%), a wyższą związków bezazo
towych wyciągowych ( odpowiednio 50,9 i 45,4% ). 
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Jakość kiszonek z kukurydzy 
Quality of maize silages 

Wyszczególnienie; Specification Kontrolna; Control 

pH 4,00 

Kwas mlekowy; Lactic acid (%) 1,25 

Kwas octowy; Acetic acid (%) 1,80 

Kwas masłowy; Butyric acid (%) 0,02 

Alkohol ; Alcohol (%) 2,45 

N-NH3 do N-ogólnego; N-NH3 in N-total (%) 18,4 

Tabela 1; Table 1 

Feedtech TM S ilage 

4,45 

1,50 

0,70 

0,00 

0,95 

10,3 

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

Punkty; Scores 58 

Jakość ; Quality zadowalająca 
satisfactory 

Skład chemiczny kiszonek z kukurydzy w % 
Chemical composition of maize silages (%) 

Wyszczególnienie; Specification Kontrolna; Control 

Sucha masa; Dry matter 25,4 

82 

bardzo dobra 
very good 

Tabela 2; Table 2 

Feedtech ™S ilage 

27,4 

Zawartość w suchej masie; Content in dry matter 

Popiół surowy; Crude ash 9,5 8,6 

Substancja organiczna; Organie matter 90,5 91,4 

Białko ogólne; Total protein 11 ,4 11 ,0 

Tłuszcz surowy; Crude fat 3,5 4,0 

Włókno surowe; Crude fibre 30,2 25,6 

Bezazotowe wyciągowe; N-free extract 45,4 50,9 
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Dodatek preparatu Feedtech TM Silage do zakiszanej zielonki podwyż
szał strawność składników pokarmowych w kiszonce (tab. 3). 

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

Wyszczególnienie; Specification Kontrolna; Control 

Substancja organiczna; Organie matter 69,0 

Białko ogólne; Total protein 68,0 

Tłuszcz surowy; Crude fat 65,1 

Włókno surowe; Crude fibre 68,4 

Bezazotowe wyciągowe; N-free extract 73,0 

Tabela 3; Table 3 

Fecd tech'" Sil age 

72,4 

70,0 

65,0 

72,4 

77,8 

Tabela 4; Table 4 

Wartość pokarmowa kiszonki z kukurydzy w 1 kg s.m. 
Nutritive value of maize silages in 1 kg DM 

Wyszczególnienie Jednostka Kontrolna; Control Feed tech'" Sil age Specification Unit 

Jednostka owsiana MJ 0,92 1,11 
Oat units % 100 120 

JPM; UFL - 0,81 0,88 
% 100 109 

JPŻ; UFY - 0,74 0,82 
% 100 111 

BTJN; PDIN i 69,91 67,27 
100 96 

BTJE;PDIE i 62,53 73,71 
100 118 

JWK; LFU - 1,22 1,13 
% 100 93 

JWB; CFU - 1,22 1,13 
% 100 93 
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Kiszonki sporządzone z dodatkiem preparatu Feedtech TM Silage miały 
wyższą wartość pokarmową (tab. 4). Jej wartość energetyczna na produk
cję mleka (JPM) była wyższa o 9%, a żywca o 11 %. Kiszonka ta miała 
mniej BTJN ( co wynikało z niższej ilości białka ogólnego w paszy), a wię
cej BTJE. Wartość wypełnieniowa (JW) kiszonki z dodatkiem była niższa 
o 7%. Jeżeli wartość pokarmową wyrazimy w jednostkach owsianych, to 
będzie ona wyższa w kiszonce doświadczalnej o 20%. 

Dyskusja 

Zielonka z kukurydzy ze względu na małą pojemność buforową, wy
nikającą z wysokiej zawartości węglowodanów a niskiej zawartości białka i 
popiołu, jest typową rośliną łatwo kiszącą się. Jednak pomimo tego często 
uzyskuje się kiszonki słabej jakości. W kiszonkach takich występują duże 
ilości kwasu octowego, często przy niewielkich ilościach kwasu masłowego 
[MICHNA i in. 1988; OSTROWSKI i in. 1989; KRZYWIECKI i in. 1990; MICHNA, 

POLOCZEK 1993]. Również w badaniach własnych taką charakterystykę 

miała kiszonka sporządzona bez dodatku. Jest to jednak rzeczą niepożą
daną, gdyż jak podaje OSTROWSKI i in. (1992] - im bardziej zepsuta była ki
szonka, tym większe zaszły zmiany w zawartości składników pokarmowych, 
mających podstawowe znaczenie w żywieniu zwierząt. W celu prawidłowe
go ukierunkowania procesu zakiszania konieczny staje się dodatek konser
wanta. 

Dodatek preparatu mikrobiologicznego spowodował zmianę propor
cji kwasów w kiszonce (wzrost ilości kwasu mlekowego, a obniżenie ilości 
kwasu octowego), co zgodne jest z wynikami uzyskanymi przez DvoRAćKA 
i DoLEŻALA [1997]. Jednak autorzy ci stwierdzili równocześnie wzrost ilości 
sumy kwasów, co powodowało obniżenie pH kiszonki. W badaniach włas
nych takiego zjawiska nie obserwowano. 

Jak podaje PODKÓWKA i in. (1989] oraz PODKÓWKA i in. (1990] doda
tek preparatów mikrobiologicznych do zakiszanej zielonki z kukurydzy 
zmienia skład chemiczny kiszonki ( obniża zawartość włókna surowego, a 
podwyższa związków bezazotowych wyciągowych) i podwyższa strawność 
składników pokarmowych. Powoduje to wzrost wartości pokarmowej wy
produkowanych kiszonek. Podobne zjawisko obserwowano w badaniach 
własnych. 

Podsumowanie 

Dodatek preparatu Feedtech ™ Silage do zakiszanej zielonki z kuku
rydzy zdecydowanie poprawia jakość otrzymywanej kiszonki. Powoduje 
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spadek zawartości włókna surowego, a wzrost ilości BNW Podwyższa 
strawność składników pokarmowych, co poprawia wartość pokarmową ki
szonki. 
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Streszczenie 

Celem badań była ocena przydatności do zakiszania zielonki z kukurydzy 
preparatu Feedtech 1 M Silage. Dodatek preparatu zdecydowanie podwyższa jakość 
otrzymywanej kiszonki. Obniża w niej zawartość włókna surowego, a powyższa 
ilość BNW. Podwyższa strawność składników pokarmowych, co poprawia wartość 
pokarmową kiszonki. 
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Summary 

The rcsearch aimed to evaluate the ensiling usability of maize crop with 
the use of Feedtech TM Silage additive. This additive firmly increased the quality 
of obtained silage. It reduced the content of crude fibre and increased the 
amount of N-free extract. Raised nutrient digestibility improved the nutritive 
value of silage. 
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