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Stworzenie optymalnych warunkow dla rozwoju
bakterii fermentacji mlekowej w kiszonkach jest gwa-
rancją uzyskania paszy o dobrej jakości pod wzglę-
dem chemicznym i mikrobiologicznym. Niebezpie-
czeństwem dl a zdrowi a zw ier ząt w żle pr zy gotowanej
paszy może być niepożądana mikroflora bakteryjna,
np. bakterie z rodzajl Clostridium, Escherichia coli
oraz produkĘ ich wtomego metabolizmu, będące częs-
to związkami toksycznymi (4,20). Clostridium mogą
wytw at zac w komórkach sp ory któr ę w r az z Ww iątr a-
f,rajądo mleka, obniżającjego wartość i jednocześnie
p o gar szaj ąj ako ść produktów mle cznych ( 5 ). B akteri e

z r o dzaju C l o s t r i d ium, wykorzystuj ąc cukry r ozpusz-
czalnęw wodzie zawattę w kiszonce jako źródło ener-
gii, po garszaj ą właściwo ści chemic znę paszy, C l o s tr i -

dium i Escherichia coli zdolne są do rozkładu białka
w ki s zonkach, co j e st zw iązane z w lększą zawarlo ś ci ą
amoniaku, którego duze stęzente obniża warlość po-
karmową paszy. Podczas rozkładu białek mogą two-
rzyć się aminy biogenne, np. putrescyna (PUT), ktora
może by c j ednym z faktorów powstawania ketonemi
(I 9). Zastosowanie preparatów zawter ających kwas
mrówkowy poprawia warunki do rozwoju bakterii fer-
mentacji mlekowej w początkowej fazie konserwacji
materiału roślinnego, Bakterie te są kwasolubne, dla-
tego teżptzy początkowo niskim pH znajdują dogod-
ne warunki do rozwoju i zasiedlania środowiska, ja-
kim jest rozdrobniony materiał roślinny. W tym cza-
sie produkują duze ilości kwasu mlekowego oraz
związków o charakterze bakteriobojczym i bakterio-
statycznym (7, 18). Prepara§ oparte nabazię kwasu

Original papet

mrówkowe go zwięks z aj ą także p obrani e p aszy pr zez
zwterzęta oraz wpĘrvająna przyrost masy ciała np.
jałowek (21), Aspektem niekorzystnym stosowania
tych konserwantow możę być ich negatywny wpływ
na 1 i c zebno ś ć pierwotni akow w żw aczu zw ierząt pr ze -

żuwających, gdyż one wpływająna skład mleka,
a szcze góIntę na zaw arto śó tłuszczu w mleku (3 ), S en-
s owno ś ć sto s owani a prep aratów zaw ier a1 ących kwas
mrówkowy odnosi się do paszprzygotowanych zroś-
lin zawierających duzą ilość białka w swoim składzie,
np. motylkowatych, mieszanek tych roślin z trawamt
orazpodczas zakiszania materiału roślinnego o duzej
wilgotności (17).

Celem przeprowadzonych badań było określenie
wpĘwu konserwant ów sporządzonych na bazię kwasu
mrówkowego (KemiSile 2, KemiSile 3, KemiSile 10)
na stan mikrobiolo gtczny i chemiczny kiszonek spo-
r ządzony ch z mieszanęk traw i ro ś lin motylkowatych,

Matetiały imetody
Kiszonkę sporzalzono z mieszanki życicy wielokwiato-

wej (LoLium multiflorulnL.') 60% i koniczyny czerwonej
(TriJblitLm pratense L,) - 40oń, (pierwszy i drugi pokos).
Trawy zbierano w fazie kłoszenia, a koniczynę w fazie po-
czątku kwitnienia. Materiał roślinny podsuszano na polu
przez okres 18 godzin przy wletrznej i słonecznej pogo-
dzie do uzyskania 30% s.m. Zakiszano go w belach folio-
wych (6 warstw folii) zwijanychprzy lżyciu prasy. Kiszonki
wykonano w 4 wariantach: A - kontrola (bez konserwan-
ta), B - (z KemiSile 2,80o^ kwasu mrówkowego,20ń orto-
fosforowego), C - (z KemiSile 3,640/0 kwasu mrówkowe-

Summary

Changes in the counts of Iactic acid bacteria, Clostridium and Escherichia coli were investigated in silages
composed of ,grass ńixtures and legumes treated with silage additives (KemiSile 2, KemiSile 3, KemiSile 10)
based on formic acid. Controls consisted of silages with no ensiling agents added. Lactic bacteria counts were
determined in silages prepared in foil-wrapped bales after 3, 15 and 60 days of silage fermentation.

It was determined that the type of the applied inhibitors affected the growth dynamics of lactic bacteria,
Clostridium and Escherichia coli in the fermenting silages. The adopted additives inhibited the development
of these bacteria, but did not inhibit the cour§e of lactic fermentation occurring in the ensiled plant material,
as lactic acid bacteria were characterized by lower susceptibility to organic acids.



go,60^ amoniaku), r: -@KemiSile I0,7J,5oń
kwasu mrówkowego, 2oń kwasu ortofosforo-
wego, 2-3oń bęnzoesanu et}lu). Konserwanty
zastosowano w ilości 4l t I.

Analtzy mikrobiolo g 7czne na obecno ść b ak-
terii fermentacj i mlekow ej C l o s tr i dium i E s c h e,
richia coli oraz chemiczne nazawatiość kwa-
su mlekowego, amoniaku, cukrów rozpllszcza|-
nych w wodzie, kwasu masłowego i octowego
wykonano z próbek pobranych w 3., 15. i 60.
dnill zakiszanta. Lic zb ę C l o s t r i d i u m okre ś l a-
no na TSC@ Agar firmy Merck (13), bakterii
fermentacji mlekowej na ATP Agar firmy
Merck (2), Escherichia coli na podłozu Fluo-
rocult@ LMX Broth modified acc. to Manofi
and Ossmer firmy Merck (14) zestalony aga-
rem firmy Difco.

Zawartość kwasu mlekowego, masłowego
oznaczarro chromatografem cieczowym fi rmy
Hewlett-Packard HP 1050 z detektorem UV
z zastosowaniemkolumny Supelcogel C-610 H
(Supelco) oraz kolumny szklanej o dfugości
2 m, średnicy 0,6 cm z wypełnieniem firmy
Supelco typ GP l0% SP - I200ll% H,PO. na
80/100 Chromosorb WAW. Azot amoniakalny
oznaczano zgodnie z metodyką podanąprzez
Conway'a (1). Cukry rozpllszczalne w wodzie
oznaczano zgodnie z metodyką podanąprzez
Mc Donald (8), przy czym metodę zmodyfiko-
wano, tzn. ekstrakcję cukrów przeprowadzo-
no przęz wytrząsanie próby w ciągu I godzi-
ny, po czym ekstrakt oczyszczano na sączku
z dodatkiem Celite 535. Reakcję bar-wną wy-
wołano odczynnikiem Somogyi oraz roztwo-
rem molibdenianu amonu. standard stanowił
roztwór fluktozy. Ekstynkcję mierzono na fo-
tokolorymetrze przy długości fali 540. Ozna-
czano także pH stosując ATC ph Metr firmy
Hanna Insttuments.

Wyniki i omówienie

Największ ą liczbę bakterii fermentacj i
mlekowej odnotowano w 3, dniu konser-
wacji w kombinacji kontrolnej (ryc. 1).
W kolejnych terminach liczbabakterii ma-
lała. W kombinacjach z dodatkiem konser-
wantów odnotowano spadek liczby bakte-
rii w porownaniu z kontrolą. Najsilniejsze
dzlałanię hamujące w stosunku do bakterii fermenta-
cji mlekowejwykazaŁkonserwant KemiSile 10 i Kemi-
Sile 2 (zawierały około 80% kwasu mrówkowego),
słabsze natomiast KemiSile 3 (64% kwasu mrówko-
wego). Podobną zalezno ść zaob serwow ano w przypad-
ku Clostridium i Escherichia coli. NajwyższąItczbę
tych bakterii odnotowano w 15. dniu konserwacji, co
mogło być spowodowane konkurencj u jakąstanowi-

Ę dla nich bakterie fermentacji mlekowej, które na-
mnożyĘ się intensywnie w 3. dniu trwania konserwa-
cji (ryc. I-3).Wraz ze spadkiem liczebności bakterii
fermentacj i mlekowej w zr astała zaw arto ś ć kwasu ml e -
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Ryc. 1. Dynamika rozwoju bakterii fermentacji mlekowej w kiszonce spo-
rządzonej w balotach z mieszanki traw i motylkowatych z dodatkiem kon-
serwantów
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Ryc. 2. Dynamika rozwoju Clostridium w kiszonce sporządzonej w balo-
tach z mieszanki traw i motylkowatych z dodatkiem konserwantów

Ryc. 3. Dynamika rozwoju E. coliw kiszonce sporządzonej w balotach z mie-
szanki traw i motylkowatych z dodatkiem konserwantów

kowego w kiszonce, jako produktu końcowego fermen-
tacji prowadzonej przęz te bakterie (ab. 1). Hamujące
dzińantę kwasu mrówkowego na rozwój bakterii w ki-
szonkach i wzrost zawartości kwasumlekowego w doj-
ruęwającęj paszy byĘ przedmiotem wielu badań (4,
9,10, 15,19,2I).

Mniejsza ltczba Clostridium i Escherichia colibyła
zapewne spowodowana ich wrazliwością na niskie pH
środowiska, w przeciwieństwie do bakterii fermenta-
cji mlekowej. Nalezy zalważyc, żę obntżęnie liczeb-
ności tych dwóch rodzajów bakterii jest efektem ko-
rzystnym pod względem stanu higienicznego paszy.
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Tab, 1. Zawartość kwasu mlekowego w kiszonce (g kg' s.m.)

Układ
doświadczenia

Czas kiszenia (dni)

Bok 2000 | noł zool

3 | 15 l uo I s l ,, 60

KOntrola

KemiSile 2

KemiSile 3

KemiSile 10

26,17

32,11

34,56

19,56

43,2,|

52,,l7

36,12

36,74

47,98

61,22

36,70

39,91

31 ,16

35,14

39,17

28,77

39,92

44,83

43,53

36,15

45,71

5,| ,1,|

48,91

40,08

Tab. 3. Zawartość cukrów rozpuszczalnych w wodzie w ki-
szonce (g kgl s.m.)

Odnotowano także korzystny wpł}.w kwasu mrów-
kowego na obniżenie zawarlości kwasu masłowego
w paszy w porównaniu z kontrolą (tab. 2), co mogło
być sp owodowane mni ej szą liczb ąb akterii fermenta-

cji masłowej w tych kombinacjach. Takżę zawartośc
cukrów rozpuszczalnych w wodzie w dojrzaĘch ki-
szonkach byławyższa w kombinacjach z zastosowa-
nymi konserwantami w porównaniu z kontrolą co jest
bardzo korzystne w aspekcie zywienia rwierząt (ab, 3).
Kons erwan ty na bazie kwasu mrówkowe go sp owodo -
waĘ też obnizenie zawartości amoniaku w porówna-
niu z kombinacjąkontrolną (tab. 4), co świadczycmoże
o mniejszej liczbie bakterii proteolitycznych i zdol-
nych do amonifikacji. We wszystkich wariantach do-
świadczenia wartości pH obniżaĘ się w miarę dojtze-
wania kiszonki (tab. 5), a najntższe wartości uzyska-
no w kombinacjach z konserwantami o wysokiej za-
wartości kwasu mrówkowego, co znalazło potwierdze-
nie takze w badaniach innych autorów (6, 11, 12, 16),

piśmiennictwo

1 Conv,ql,E J: Microdifiusion Analysis and Volurnetric Enor. Crosby Lok-
wood. London l962

2 Deibel R H., E:,ans ,I. B , Niven C F.: M icrobiological assay for the thiamin
using Lactobacillrts viridescsens J. Bact ]957, 74, 8l8-821

3 Dijnme: N., Karsli M. A , Cinar A , Aksu T., Baytok E: The effects of diffe-
rent silage additives on nrmen protozoan number and volatile fatty acid con-
centlatio]l in sheep fed corrr siJage Small Rum. Res 2003, 48, 22'7-23l

4 Driehuis F, Oude E(brink,S. J:The i]rrpact of the quality of siJage on ani-
mal health and food safety: a reviev Vet Q 2000, 22,212-216

5 Cif/'el M. C, Wagendorp A, Herreu,eghA, Driehuis F: Bacterial spores in
siJage and rar.v milk Antonie Van Leeur.venhoek 2002, 8l, 625-630.

6.Haigh P. M., Mansbridge -/.: The effęct of formic acid with fonrralin on grass
siJagc lermentation and the perlormance oldairy cows. J Ągric Eng. Res
l qqR 6q )55-)5q

7 Mclgtluson J., Stróm K, Roos S, Sj ógren J., Schnurer J,. Broad and compler
antifungal activity anlong enviromenta.l isoIates ol]actic acid bacteria. FEMS
Microbio] Letters 2003. 2] 9. ] 29-135

8 Mt: Dolnld P., Ilenderson l R : Determination of water-Soluble carbohy-
drates in grass J of'the Sci ofFood Agric. 1964, l5, 395-398

9 Mt Donald P., Henderson A R, Heron S J. E: Biochemistry of Silage.
Chalombe Publications. Mar]ow ]991. s 187

l0 Mozino Marletto O , Anlbrcsoli R , Bevione A: Evolution of microflora during
rhe consen,ation offorage in nricrosjlos. J Bacteriol Virol. Tnrmunol l982,
75.69-81

17 NatleaLtE M., RtłsselJ R, Bttxton D R:Intake,degestability,andcompo-
sjtion of orchardgrass and alfalfa silages treated with ce]lulase, inoculant,
and lormic acid t'ed to lambs. J. Anim Sci 2000 78 (1]),2980-2989

12 O'Kiely P., Moloney A , O'Riordan E : Reducing the cost of beef production
by increasing sllage intake. Beef Production 2002, 51, 29-56.

13 Orthy D S.: Comparison of sulfite1o1yn-ryxln-su]fadiazine mediulrl and tryp-
tose-sulfite-cycloserine tledium withorrt eggvolk for recovering Clostridium
perfiingcns Appl Envir Microbiol l91], 33, 986-988

14 Ossmer R.: Simultaneous detection of total Colifonxs and E coli-Fluorocull
LMX-Broth: Proc. l5'r'lnternat Symposium-FOOD MICRO The Intema-
tional Comittee on Food Microbiology and Hygiene, Bingen-Rhine 1993, s. 215.

I5.RandĘ; l : The effect of some acid-based additives appJied to wet grass
under various ensiling conditions Grass Forage Sci 2000, 55, 28q-2q9

l6 Sell,ret M., Kostulak-Zielińska M: Effect of lormic acid addition on quality
of silages. Proc 19'l' General Meeting European Grassland Federation La
Rochelle, Frzrnce 2002, s 228-229

I7.Shingfield K. .I., Jaa]clcola S , Huhlallen P : Effect of forage consęrvation
method, concentrate level and propylcne glycol on diet digestability, runen
fennentation, blood nretabolite conoentlation and nutrient utilisation of dairy
cows Anim Feed Sci Technol 2002,97, 1-2l

l8.Sparo M D, Malb R l: Evaluation of the bacterial flora in nahrral corn
silage Rev Argent \'IicrobioL 2001, 33, 75-80

l9 St?idlowa S , Kalać P: Levels of biogenic anlines jn maize silages. Animal
Fced Sci and Tc.,hnol 2002, lU2, lq7-205

ż0 WilkinsorL J. M.: Silage and aninlal health Nat Toxins 1999, 1,22)-232
), ), Wi nters A L, Fl:jfuą2 ą, Jones R : ElTect of fomic acid and bacterial itlocu-

lant ot-t the amino acid composition of grass silage and on animal performance.
Grass Forage Sci 200],56, 18l-]92.

Adres autora: dr Marek Selwet, ul. \łbłyńska 35, 60-637 Poznań; e-mail:
miksel70@j ay.a u.poznan.pl

Tab.2. Zawartość kwasu ma§łowego w kiszonce (g kgt s.m.)

Czas kiszenia (dni)

Bok 2000 Rok 2001

3 15luo 3 15 60

Ko ntro la

KemiSile 2

KemiSile 3

KemiSile,t0

1 ,11

0,03

0,10

0,18

1,96

0,06

0,11

0,27

2"l1

0,08

0,14

0,36

0,75

0,51

0,20

0,16

,1,02

0,74

0,35

0,45

1,2s

0,86

0,39

0,50

Czas kisz enia (dni)

Rok 2001

3 ,l5 
60

Ko ntro la

Ke miS ile

Ke miS ile

KemiSile

2

3

10

36,17

33,17

32,98

35,91

24,67

30,74

28,,l4

31 ,15

22,17

28,17

24 

"l3
2 9,53

33,41

36,01

30,12

35,14

30,1,|

29,81

27,15

33,68

22,81

28,15

25,16

30,81

Tab. 4. Zawartość amoniaku w kiszonce (g kgl s.m.)

Czas kiszenia (dni)

Rok 2000 | noł zool

3 | 15 l uo I s 15 60

K 0 ntro la

KemiSile 2

KemiSile 3

KemiSile 10

1,96

0,57

0,99

0,15

2,17

0,90

1 ,10

0,06

3,50

1 ,10

1,50

0,03

,|,78

0,15

0,64

0,18

2,03

0,16

0,82

0,21

1,86

0,1 9

0,93

0,29

Tab. 5. Wartości pH w kiszonce

Układ
doświadczenia

Czas kisz

Rok 2000

3 l 15 l uo

enia (dni)

Rok 2001

3 15 l oo

Ko ntro la

Ke miS ile

KemiSile

KemiS ile

2

3

10

5,79

4,71

5,02

4,60

5,36

4,59

4,98

4,57

5,30

4,56

4,g2

4,55

5,12

5,09

5,13

5,0,|

5,06

5,05

5,11

5,05

5,00

5,01

5,10

4,8,|


