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W okresie żywienia zimowego bydła, kiszonki stanowią podsta
wową paszę, a w niektórvch gospodarstwach rolnych żywienie jest 
oparte tylkona kiszonkach z liści i wysłodków buraczanych z dodat

kiem słomy. Ponieważ jakość kiszonek jest różna i zależy od wielu 

czynników, z tych też względów zachodzi konieczność ich kontroli. 

Stosowane chemiczne metody oceny jako,ci kiszonki, opisane przez 

Podkówkę /6 / są możliwe do wykonania w laboratorium przystosowa
nym do wykonania proponowanych oznaczeń. 

Opierając się na własnym doświadczeniu w zakresie oceny jakoś

ci ki2zonki, starano się opracować uproszczoną metodę, która by
łaby możliwa do wykonania bezpośrednio w gospodarstwie, przez 

osoby odpowiednio przeszkololle. O słuszności takiego post,powania 

przekonano się po dyskusji z dr Heikonenem z Instytutu Mleczar

skiego w Helsinkach. W praktyce jakość kiszonki można ocenić na 

podstawie wartości pH, poziomu NH 3 i zawartości cukru, stosując 

metody wskaźnikowe / 1, 2, 3, 4 /. Metoda ta pozwala na wykonanie 
dużej liczby oznaczeń, co jest niezbędne dla właściwej oceny sto

sowanej technologii zakiszania pasz. 

MATERIAŁ I METODYKA 

Celem pracy było opracowanie testowej metody oceny jakości 

kiszonki, przyjmując następujące parametry: 

a) wartość pH, 
b) poziom NH 3, 

c) poziom cukru. 

W tym celu wykonano nast~pujące oznaczenia fizykochemiczne, sto

sując metody wskainikowe i konwencjonalne. 
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Metody 
wskaźnikowe 

pH papierki wakainikowe 
produkcji Mercka o zakre
sie pH 3,B-5,4 (Art. 9555) 

NH 3 AmmoniUIII Test produkcji 
Mercka (Art. 10024) 

Cukier Glucotest produkcji 
Zakłady Chemiczna 
"Organica - Argon" 
Łódi, ul. Sarnia 3/5 

~etody 
konwencjonalne 

pH pehametrem N-517 

NH 3 metoda Conwaya (5) 

kwaey mlekowy, octowy, 
masłowy metoda 
Leppera (5) 

Oznaczenia wakainikowe przeprowadzano zgodnie z przepisem po

danym na opakowaniu poszczególnych testów. Wyciąg z kiszonki 

przygotowywano w następujący sposób: 10 g kiszonki rozdrobnionej 
' za pomocą noża na kawałki o długości 2-3 mm, zalewano 10 ml 

wody. Całość dokładnie mieszano i macerowano. Zamiast wody desty

lowanej stosowano wodę z wodociągu, z tych też wzgl~dów do uzys

kanego wyciągu kiszonki dodawano kilka kropli roztworu winnianu 

sodow-potaeowego. W tak przygotowanym wyciągu z kiszonki ozna

czano NH 3 i cukier, stosując metody wskaźnikowe. pH oznaczano 

u~ywając papierka wskaźnikowego. 

Do oznaczeń metodami konwencjonalnymi, wyciąg z kiszonki przy

gotowywano według sposobu podanego w normie /s/. 
Przebadano 

kukurydza 

wysłodki buraczane 

liście buraczane 

trawy 
żyto ozime 

kukurydza+ liście 

tra"Q' + liście 

słonecznik 

ziemniaki parowane 

buraki cukrowa-pastewne 

razem 

109 

75 

63 

63 

45 

13 

7 

10 

17 

15 

428 
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Dysponując wynikami oznaczeń, obliczono współzależ noś ci dla 

następujących cech: 
pH a zawartość kwasu mlekowego w% 
pH a zawartość kwasów lotnych (octowy, masłowy) w% 
pH pomiar testowy a pH pomiar pehametr am 

pH a zawartość kwasu masłowego w% 
pH a zawartość NH 3 
pH a zawartość N-NH 3 do N-ogólnego w% 
NH 3 oznaczony metodą testową a NH 3 oznaczony metodą Conwaya 

Obliczenia statystyczne wykonano według wzorów podanych przez 
Ruszczyca /? /. 

WYNIKI I ICH OM6WIENIE 

Przedstawione wyniki na rysunku 1 wskazują na dużą współza

leżność między zawartością kwasu mlekowego a pH. Współczynnik 

korelacji jest ujemny i wynosi - • ,874. Z danych tych wynika, że 

przy wzroście wartości pH, maleje zawartość kwasu mlekowego. 
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Rys. 1. Zależność między pH a zawartością kwasu mlekowego 
The relation between pH and the content of lactic acid 
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I tak przy zmianie pH z 3,5 do 6,0 zawartość kwasu mlekowego ob

niża się z 3, 5 do o, 4% w in asie śwież ej. Zawartość kwasów lotnych 

{octowy, masłowy) jest niska przy pH poniżej 3, □,zaś wysoka przy 

pH powyżej 5,5 (rys. 2). Mała zawartość kwasu mlekowego przy wy

sokim pH jest związana z występowaniem dużej ilości kwasów lot

nych. Z ależność tę przedstawiono w tabeli 1. 
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Rys. 2. Zależność między pH a zawartością kwasów lotnych 
octowy+ masłowy 

The relation between pH and the contHnt of volatile 
acids acetic + butyric 

Rozpad białka do amoniaku jest uzależniony od kwasowości. 

Wzrost kwasowości kiszonki powoduje obni żenie poziomu amoniaku, 

co jest uwidoc znione na rysunku 3 i 4. Na uwag~ zasługuje fakt, 

ż e wszystkie kiszonki zawierały amoniak. Kisżonki o pH ::i,ti i po

niżej zawierały do 100 mg NH 3 , co odpowiada do 1~ udziału azotu 

amoniakalnego w azocie ogólnym. Przy pH kiszonek około 5,0 i po

wyżej, poziom amoniaku wzrósł do 400 mg i więcej, co jest wskai

nikiem dużego rozpadu białka. Przy tym poziomie amoniaku, azot 

amoniakalny stano~ii około 3Cf}6 azotu ogóln eg o. 

Poziom azotu amoniakalnego w kiszonc e j e st ściśle skorelowany 

z zawartością kwasu masłowego (rys. 5). Równiei w tym przypadku 

stwierdzono, że kiszonki o śladowej ilości kwasu masłowego lub 

j ego braku zawierały amoniak. W całej przebadanej populacji 

kiszonek nie stwierd zo no kiszonki wolnej od amoniaku. 
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Rys. 4. Zaleino6ć między pH a zawartością amoniaku 
The relation between pH and the content of amrnonia 



276 W.PODKÓWKA, J. ŁUSZCZEK 

Tabela 1 

Procentowy udział w kiszonce kwasu mlekowego i kwasów lotnych 
(octouy + masłowy) w zależności od pH 

The relation bet~een the content of ammonia determined using 
Convay method and an indicatory mathod 

pH 

pH 

3,73 
3,92 
4, 1 O 
4, 31 
4,50 
4,69 
4,90 
5, 1 3 
5,30 
5,50 
5,62 
6,11 

pH 

3,9 4 
4,0 
4, 1 
4,2 
4,3 
4,4 
4,5 
4,6 
4,7 
4,8 
4,9 
5,0 
5, 1 
5,2 
5,3 
5,4 
5, 5 
5,6 
5,7 
5,8 
5,9 

punkty 
pointa 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
o 

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- 8 
- 9 
-1 O 

Procentowy udział u sumie kwas6w 
Percentage participation in sum of acids 

kwas mlekowy kwasy lotne 
lactic acid volatile acida 

73 
79 
73 
69 
65 
59 
43 
38 
32 
26 
30 
22 

27 
21 
27 
31 
35 
41 
57 
62 
68 
74 
70 
78 

Tabela 2 
Ocena jakości kiszonki 

The evaluation of ailage quality 

mg/1 

60 < 
1 DO 
200 
300 
400 

punkty 
pointa 

10 
8 
6 
2 
o 

suma punktów - score 

% 

uk er 
Su ar 

punkty 
pointa 

2, 00 1 O 
1,00 8 
0,50 6 
0,25 2 
brak O 

__ la.f.k ___ _ 

jakość - quality 
3•---40 -

23 - 16 

15 - 1 O 

- - - - -

9 - O 

bardzo dobra 
vary good 
dobra - goad 

mierna - indifferent 

zła - bad 
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Rys. 5. Zależność między zawartością amoniaku a kwasem masłowym 
The relation between the content of ammonia and butyric 
acid 

Przeprowadzone badania wskazują, ie wszystkie omawiane wskaź

niki stosowane do oceny jakości kiszonki, wykazują wysoką kore

lację. Stwierdzeni~ to ma duże znaczenie, bowiem istnieje możli

wość oceny jakości kiszonki na podstawie omawianych wskaźników. 
Na rysunku 6 przedstawiono wyniki pomiaru pH przy zastosowaniu 

pehametru i papierka wskaźnikowego. Zgodność uzyskanych wyników 

jest wysoka; współczynnik korelacji jest dodatni i wynosi 0,992. 

Również dużą zgodność wykazują uzyskane wyniki oznaczeń amoniaku 

przy zastosowaniu metody wskaźnikowej i metody Conwaya (rys. 7). 

Obliczony współczynnik korelacji jest dodatni i wynosi 0,880. 
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Rys. 6. Zależność między pomiarem pH za pomocą 
a papierkiem wskainikowym 

pehametru N-517 

with pH-meter The relation between the measure of pH 
N-517 and the test paper 

Przeprowadzone badania nad oznaczeniem poziomu cukru metodą 

wskaźnikową i innymi testami nie dały możliwości obliczenia 

współzależności statystycznych. Z tych tei względów ograniczono 

się jedynie do stwierdzenia, że poziom cukru w kiszoncB jest od

zwierciedleniem przebiegu procesu fermentacyjnego. Przy prawidło

wym zakiszaniu i szybkim obniżeniu pH, cukier cząściowo pozostaje 

nieprzefermentowany, co można stwierdzić przy zastosowaniu metody 

testowej. Jeżeli proces kiszenia nie przebiega prawidłowo i oprócz 

bakterii kwasu mlekowego, wykazują działalność bakterie kwasu ma

słowego, gnilne i inne, cukier zostaje całkowicie rozłożony i je

go obecnośći nie można stwierdzić metodą wskainikową. 
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Rys. 7. Zależność między zawartością amoniaku oznaczona metodą 
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The relation be.tween the content of ammonia indicated 
with Convay method and an indicatory method 

Biorąc pod uwagę możliwości wykonania oznaczeń pH, NH 3 i cukru 

przy zastosowaniu metod testowych, jak również określenie jakości 

kiszonki w oparciu o omawiane wskaźniki, opracowano skalę ocen, 

której zasada podana jest na rysunku 8. Opracowana zasada dotyczy 

tylko kiszonek, w których zawartość suchej masy nie przekracza 

2$. Dla kiszonek produkowanych z zielonek przewiędniętych i pod

suszonych, proponowana metoda nie ma zastosowania, bowiem omawia

ne wskaźniki mają inne wartości. W Polsce produkuje się główni~ 

kiszonki z liści buraczanych, wysłodków buraczanych, kukurydzy 

i ziemniaków, dlatego do tych pasz została opracowana metoda ich 

o ceny ja koś ci. 
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Rys. a. Ocena jakości kiszonki 
The evaluation of silage quality 

5,6 pH 

Z danych zamieszczonych na rysunku 8 wynika, że poszczególna 

wskaźniki w zależności od jakości kiszonki przedstawiają się na-
stępują co: 

jakość kiszonki NH 3 , mg/1 pH cukier, % 

bardzo dobra do 1 DO 3,8 4,0 2,0 i powyżej 

dobra do 200 4,0 4,4 1 , O i powyżej 

mierna do 300 4,4 4,8 0,5 i powyżej 

zła 400 i więcej 4,8 i powyżej 0,25 i brak 
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Opracowano również skalę ocen w zależności od wartości oma

wianych wskaźników. Poszczególne wakainiki punktuje się, zaś 

suma punktów określa jakość kiszonki. Zasada punktowania podana 

jest w tabeli 2. 

WNIOSKI 

Na podstawie przeprowadzonych badań wyciągnięto następujące 

wnioski: 
1. Stosując metody wskaźnikowe (testowe) oznaczania pH i NH 3 

uzyskuje się dużą zgodność z wynikami oznaczonymi metodami 

konwencjonalnymi, podanymi w normie branżowej. 

2. Jakość kiszonki można określić opierając się tylko na war

tości pH oraz poziomie zawartości cukru i NH 3 • 

3. Poziom NH 3 jest wysoce skorelowany z zawartością kwasu masło

wego i wartością pH. 

4. Uartość pH jest wysoce skorelowana z poziomem kwasu mlekowego 

i lotnych kwasów. 

5. Zaproponowana metoda oceny jakości dotyczy tylko tych kiszo
nek, w których zawartość suchej masy nie przekracza 25%. 

6. Stosując omawiane wskaźniki oceny jako,ci kiszonki, można 

dokonywać oceny bezpośrednio w gospodarstwie. Sposób wykona
nia jest prosty i szybki. 
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W. Podkówka, J. Łuezczek 

AN INDICATORY METHOD or EVALUATION 

S u m m a r y 

QUALITY or SILAGES 

In 428 eamples of silage the pH value was determined with the 

uee of test paper and a pH - meter N-517. The level of NH 3 was 

determined with Conway method and with the indicatory method. 

The level of sugar was determined with Glucotest and the content 

of acids (lactic, acetic, butyric) with Lepper method. On the 

basie of the resulta statistic correlations were calculated and 

that allowed to work out a new method of silage quality evalue
tion. This method is based on the use of indicatory methods to 
indicate pH, NH 3 and sugar. The achieved data get points and the 

score is the base of classifying the silage to a proper class. 

TIORA3ATEJbH11~ METO~ OUEHRM RAąECTBA CM]OCOB 

PeaIDMe 

B 428 o6paauax CHHOCOB onpeĄenHnH BenHąHHY pH npHMeHHH peaK
THBH~ 6yK8.JlKY w pH-MeTp N-517. YpoBeHD aMMHaKa onpe~enMnH MeTo
ĄOM KOHB8H H IlOKaaaTenDHllM MeTOĄOM. YpoBeHD caxapa orrpe~enHnH 
rrpHMeHHH rnIDKOTeKCT a TaKme COĄep~aHHe KHcnoT (MacnHHOH, yKCyCHO~, 
uonoąHo~) no MeToĄy ]errrrepa. Ha ocHoBe rronyąeHHmC peayn1TaTOB 
orrpe~enHnH CTaTHCTHąecKHe B3aHM03aBHCHMOCTH, KOTopue Il03BOnHnH 
paspa6oTaTD HOBY,10 oueHKY KaąecTBa cHnoca. OuettKa sTa onwpaeTcH 
Ha npHMeHeHHD IlOKa3aTenDHb!X MeTOĄOB ĄnH orrpeĄeneHHH pH, aMMHaKa 
H caxapa, rronyąeHHHe BenwąHHH rronyąaIDT 6annDHYID xapaKTepwcTHKY 
H HX CyMMa HBnHeTCH OCHOBO~ ĄnH OTHeceHHfl CH~oca K orrpeĄeneHHOMY 
K~accy. 




