
ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH 1998 z. 462: 357-362 

WPŁYW DODATKU KWASU MLEKOWEGO 
NA JAKOŚĆ KISZONEK 

Zbigniew Podkówka 1, Bohuslav Cermak 2, Lucyna Podkówka 1 

1 Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Akademia 
Techniczno-Rolnicza im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy 

2 Katedra Obecne Zootcchniky, Vyzivy a Krmeni Zvirat, Jihoceska 
Univerzita w Czeskich Budziejowicach 

Wstęp 

Badania licznych autorów [BRZÓSKA i in. 1995; MICHNA i in. 1988; NA
MIOTKIEWICZ i in. 1993; PODKÓWKA i in. 1998] wykazały, że przy zakiszaniu 
traw i lucerny wskazany jest dodatek preparatów ułatwiających proces fer
mentacji. Zapewnia to wyprodukowanie kiszonek wolnych od kwasu ma
słowego i o małej zawartości amoniaku. PODKÓWKA [1979] zwraca uwagę, 
że najbardziej skutecznymi konserwantami są kwasy mineralne lub orga
niczne. Z kwasów organicznych wymieniane są: mrówkowy, sorbowy, ben
zoesowy czy propionowy, brak zaś jest kwasu mlekowego. Mając na uwa
dze dobre właściwości konserwujące kwasu mlekowego i jego powszechne 
zastosowanie w przemyśle spożywczym [KACZMAREK 1995] podjęto próby 
nad wykorzystaniem go w technologii konserwowania pasz objętościowych. 

Celem badań było sprawdzenie, czy dodatek kwasu mlekowego do 
zakiszanych zielonek poprawia jakość uzyskiwanych kiszonek. 

Materiał i metody 

Kiszonki zostały sporządzone z pierwszych pokosów następujących 
roślin: trawy w uprawie polowej, porostu łąkowego i lucerny. Trawy zbie
rano w początkowej fazie kłoszenia, natomiast lucernę w początkowej 
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fazie kwitnienia. W skład mieszanki traw użytkowanych na gruntach or
nych wchodziły: kostrzewa łąkowa, tymotka łąkowa i życica trwała. Do 
zakiszanych zielonek dodawano roztwór kwasu, do sporządzenia którego 
wykorzystano 50% rolniczy kwas mlekowy, produkowany przez AKWA
WIT z Leszna. 1 kg kwasu mlekowego rozcieńczano w 25 litrach wody. Na 
każde 1000 kg surowca stosowano następujące dawki roztworu kwasu: 

trawy w uprawie polowej - 4 1, 
porost łąkowy - 5 1, 
lucerna - 7 I. 

Wszystkie zielonki zakiszano w zbiornikach o pojemności 100 litrów 
w dwóch wariantach: bez dodatku i z dodatkiem kwasu mlekowego, każdy 
wariant w trzech powtórzeniach. 

W kiszonkach oznaczono pH, N-NH3, N-ogólny, kwasy: mlekowy, 
octowy i masłowy oraz przetrwalniki bakterii kwasu masłowego. Kiszonki 
oceniono zgodnie ze skalą Fliega-Zimmera. 

Wyniki 

Dodatek kwasu mlekowego w czasie sporządzania kiszonki popra
wiał jej cechy jakościowe (tab. 1). Wstrzymany został proces rozpadu biał-

Wyszczególnienie 
Specyfication 

Grupy doświadczalne 
Experimental groups 

pH 

N-NH3 do N-ogólnego 
NH3-N in N-total (%) 

Przetrwalniki bakterii kwasu 
masłowego (sztuki/g); Spo-
res of butyric acid bacteria 
( units/g) 

Jakość kiszonek 
Quality of silages 

Trawy z uprawy 
polowej Porost łąkowy 

Field cultivated Meadow sward 
grasses 

A B A B 

4,60 4,28 4,68 4,24 

20,0 9,0 17,0 9,0 

67800 7150 87200 8150 

Tabela 1; Table 1 

Lucerna 
Lucerne 

A B 

4,98 4,15 

35,0 10,4 

180640 7160 
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Kwas mlekowy 
1,85 2,65 1,20 2,15 0,84 1,86 

Lactic acid (%) 

Kwas octowy 
0,70 0,65 0,60 0,75 0,60 0,61 Acetic acid (%) 

Kwas masłowy 
0,09 0,00 0,08 0,00 0,21 0,01 

Butyric acid (%) 

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

Punkty; Scores 61 98 45 91 25 93 

Jakość; Quality D BD z BD M BD 

Grupa; Group: Jakość kiszonek; Quality of silages: 
A - kontrolna (bez dodatku); control (without M - mierna; poor 
addition) z - zadowalająca; satisfactory 
B - doświadczalna (z dodatkiem kwasu mleko- D - dobra; good 
wego); Experimental (with laelie acid addition) BD - bardzo dobra; very good 

ka w procesie zakiszania traw o połowę, a lucerny w jeszcze większym 
stopniu. Ograniczona została w znacznym stopniu ilość przetrwalników 
bakterii kwasu masłowego. Kwasowość kiszonek została obniżona z powy
żej 4,6 do 4,25 (kiszonka z trawy) i 4,15 (kiszonka z lucerny). Kiszonki z 
dodatkiem kwasu mlekowego nie zawierały kwasu masłowego, kwas octo
wy występował w nich na poziomie podobnym jak w kiszonkach kontrol
nych, zawierały natomiast dużo więcej kwasu mlekowego. Wszystkie ki
szonki z dodatkiem roztworu kwasu mlekowego oceniane według skali 
Flieg-Zimmera uzyskały ocenę bardzo dobrą, podczas gdy kiszonki kon
trolne były gorszej jakości. 

Dyskusja 

Kiszonki z traw lub lucerny sporządzone bez dodatku były słabej lub 
średniej jakości, z niekorzystnym stosunkiem kwasu mlekowego do pozos
tałych kwasów. Często występował w nich również kwas masłowy. Podob
ne wyniki uzyskali MICHNA i in. [1988], NAMIOTKIEWICZ i in. [1993], OS

TROWSKI i in. (1993], PODKÓWKA i in. [1998]. Jest to cecha niepożądana, 
gdyż jak podaje OSTROWSKI i in. [1992] - im gorsza była kiszonka, tym 
większe zachodziły zmiany w zawartości składników pokarmowych, mają
cych podstawowe znaczenie w żywieniu zwierząt. 

Głównym celem stosowania chemicznych konserwantów jest szybkie 
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obniżenie odczynu zakiszanego surowca (pH poniżej 5,0), to jest do po
ziomu optymalnego dla szybkiego rozwoju flory bakteryjnej, zwłaszcza 

bakterii kwasu mlekowego. Drugim ważnym aspektem jest selektywne od
działywanie na florę bakteryjną przez stymulowanie lub hamowanie roz
woju określonych rodzajów bakterii, w tym hamowanie bakterii kwasu 
masłowego i octowego, odpowiedzialnych za rozpad białek i procesy wtór
nej fermentacji w kiszonkach [BRZÓSKA i in. 1995]. Jak wykazały przepro
wadzone badania podobne zadanie z powodzeniem spełnia również kwas 
mlekowy. 

Kiszonki sporządzone z dodatkiem kwasu mlekowego spełniały kry
teria (podawane przez PODKÓWKĘ [1979]) kiszonek dobrej jakości. 

Wnioski 

1. Dodatek kwasu mlekowego do zakiszanych zielonek wpływał korzyst
nie na jakość wyprodukowanych kiszonek. 

2. Kiszonki z dodatkiem kwasu mlekowego miały pH od 4,1 do 4,3, 
podczas gdy w kontrolnych bez dodatku, pH było powyżej 4,6. 

3. W kiszonkach sporządzonych z kwasem mlekowym ilość azotu amo
niakalnego była niższa, co świadczy o mniejszym stopniu rozkładu 
białka, przeważał w nich kwas mlekowy, przy braku kwasu masłowe
go. 

4. Wszystkie kiszonki z dodatkiem kwasu mlekowego uzyskały powyżej 
90 punktów i otrzymały ocenę bardzo dobrą według skali Flieg-Zim
mera. 

5. W kiszonkach z kwasem mlekowym obserwowano niższą ilość prze
trwalników bakterii kwasu masłowego. 
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Streszczenie 

Celem badań była ocena wpływu dodatku kwasu mlekowego na jakość ki
szonek sporządzonych z trawy oraz lucerny. Kiszonki z dodatkiem miały niższe 
pH i zawierały mniej przetrwalników bakterii kwasu masłowego. Miały więcej 
kwasu mlekowego, przy podobnej ilości kwasu octowego i braku kwasu masłowe
go. Spełniały więc kryteria kiszonki dobrej jakości, dlatego według skali Flieg
Zimmera uzyskały ocenę bardzo dobrą . 
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Summary 

The research aimed to evaluate the influence of milk acid addition on the 
quality of grass and lucerne silagcs. The silages with additive showed lower pH 
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values and contained less spores of butyric acid bacteria. They contained more 
milk acid, at similar amounts of acetic acid, there was no butyric acid at all. The
refore they complied with the criteria of good quality silage; that is why they ob
tained a very good note according to the Flieg-Zimmer scale. 
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