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Nadmiemi e zagrzybtone budynki gospodarski ę oraz
pasze, np. kiszonki, mogą byc przyczyną wielu cho-
rób u zwierząt, atakże strat ekonomicznych na całym
świ e c ie (I, 7 ), Czynnikami obniżaj ącymi przydatno ś ć
paszry do spożycia mogąbyć drożdżę oraz grzyby pleś-
niowe (w §m takze toksynotw ór cze) powoduj ące aler-
gie i mikotoksykozy (11). Ważnym aspektem podczas
kons erwow ania p asz j est sto sowanie preparatów che-
micznych hamuj ących rozwój mikroorganizmów (pre-
paraĘ zawierające lotrrekwasy tłuszczowe, np. mrów-
koury i propionowy). Preparaty takie hamuj ąrozwój
gr zyb ów p 1 e śni owych t dr o żdży, a także mo g ą p opra-
wiaó stabilnośc tlenowąkiszonek po ich otwarciu i na-
r ażentu na działanie powietrza ( 1 4),

Wyrożnia się dwie grupy drożdży w kiszonkach:
aktywne w warunkach tlenowych, które są zdolne do
r ozkJadu kwasu mlekowego stanowiącego naturalny
konserwant tych pasz (Candida, Hansenula) oraz
drożdżę aktywne w warunkach beztlenowych, produ-
kujące alkohol etylowy (Saccharomyces). Pogorsze-
nie jakości paszy w wyniku działanta drożdży możę
być spowodowane ich zdolnościami do rozkładukwa-
sów organic zny ch (mlekowy, o ctowy, cyĘnowy, j abł-
kowy, prop i onowy), które u rw ier ząt pr zeżuw aj ący ch
wpływają na jakość pozyskiwanego mleka (9).
Drożdżę są zdolne także do rozl<ładu heksoz, pentoz,
skrobi, manitolu i sorbitolu (I3),przyc4lniając się do
strat masy organicznej, pogorszenia się cech organo-
Ieptycznych kiszonki i obniżenia jej spożycia przez
zwterzęta.
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Powazne zagrożenie stanowi obecność grzybów
p l e śniowyc h, r ozw 1j aj ących s i ę główni e z zar o dników
w dojrzaĘch kiszonkach. Z poznanych 200 000 ga-
funków grzybów pleśniowych powodujących straty
żywno ś ci i paszy dla zw lerząt główną rolę odgrywaj ą
Aspergillus, Fusarium, Penicillium Mucor, Alternaria,
Stachybotrys. Grzyby te posiadają zdolność do silne-
go rozprzestrzęniania się oraz do tworzenia mikotok-
syn. Dlatego istotna jest od samego początku procesu
zaktszania eliminacja obecności Ęch grzybów w pa-
szy) a takze ochrona kiszonki podczas jej skarmiania
przed jej zagrzybieniem. Grzyby pleśniowe występu-
j ące w p aszach mo gąprzejawiać cechy pato genów lub
sąto typowe saprof,rty obniżające jakość tychpasz (16).
Gr zyby t oks ynotwó r cze (głównie gt zyby p 1 e śni owe)
wytw arzająwtóme metabolity zw ane mikotoksynami,
które mogąbyó toksycme dlakręgowców (wĘm czło-
wieka) i innych zwierząt (2, 18). Do najbardziej tok-
sycznych mikotokslm zaltczane są aflatoksyny (kar-
cerogenne, mutagenne , obniżające odporność u więk-
szości ssaków), ochratoksyna, patulina, kwas penicy-
linowy lub trichoteceny, np. deoksynwalenol (DON),
(16). Na szczegóInąuwagę zasŁuguje aflatoksyna B,.
Jest szkodliwa dla zwietząt, a u krów mlecznych ule-
ga transformacj i do fo.-y M, i wykrywana j est w mle-
ku. W mleku nie traci swojejtoksyczności, stanowiąc
nadal zagrożenie dla zdrowia zwierząt i ludzi (4).

Celem badań było określenie inhibicyjnego działa-
nia konserwantów zrożntcowanych pod względem
zawartości kwasu mrówkowego na wzrost grzybów
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pleśniowych (w tym toksynotwórczych) oraz drożdży
w kiszonkach przygotowanych zmięszanęk traw i roś-
lin motylkowatych,

Matetiał imetody
Kiszonki sporządzono z mięszankt życicy wielokwiato-

wej (Lolium multiflorumL.) 60% i koniczyny czerwonej
(Trifolium pratense L.) - 40o/o, (pierwszy i drugi pokos).
Trawy zbteranow fazie kłoszenia, a koniczynęw fazie po-
czątkllkwitnienia. Rośliny podsuszano na polu przez okres
18 godzin. Następnie zaktszano je w belach foliowych
(6 warstw folii) zwijanychprzy uzyciu prasy. Kiszonki wy-
konano w 4 wariantach: A - kontrola (bez konserwanfu),
B (preparat zudziałem B0% kwasu mrówkowego,2oń ot-
tofosforowego), C (preparut z ldziałem 64% kwasu mrów-
kowego, 60ń amoniaku), D (preparat z udz:l,ałęm 7],5Yo
kwasu mrówkowego, 2Yokw astl ortofosforow ego, 2-3oń ben-
zoesanu eĘlu). KonserwanĘ zastosowano w ilości 4 1 t r.

Analizy mikrobiologiczne na obecnoś ć grzybów pleśnio-
wych i drożdży oraz chemicznę na zawartość suchej masy,
kwasu mlekowego, amoniaku, cukrów rozplszczalnych
w wodzie, kwasu masłowego i octowego oraz etanolu wy-
konano z próbek pobranych w 3., 15. i 60. dniu zakiszania.
Liczebność grzybów pleśniowych oznaczano napodłożl aga-
rowym zróżęm bengalskim (Iż), a liczebnośc
drożdży la agatzę z brzeczką (BTL spółka
z o.o. ) Zakład Enzymów i Peptonow w ł-odzl).

Zawartość kwasu mlekowego, masłowego
ozl:raczano chromatografem cieczowym firmy
Hewlett-Packard HP 1050 zdetektorem UV z za-
stosowaniemkolumny Supelcogel C-610 H (Su-
pelco) oraz kolumny szklanej o długości 2 m,
średnicy 0,6 cm z wypełnieniem firmy Supelco

łp GP 10% SP - r200l1,% H3PO4 na 80/100
Chromosorb WAW. Azot amoniakalny oznacza-
no zgodnie z metodyką podanąprzezConwaya
(3). Cukry rozpllszczalne w wodzie oznaczano
zgodnie z metodyką podaną przez Mc Donald
(I3), przy czym metodę zmodyfikowano, tzn.
ekstrakcję cukrów przeprowadzono przez wy-
trząsanie próbki w ciągu 1 godziny, po czym
ekstrakt oczyszczano na sączku z dodatkiem
Celite 535, Reakcję barwnąwywołano odczyn-
nikiem Somogyi otaz roztw orem molibdenianu
amonu. Standard stanowił roztwór fiuktozy. Eks-
tynkcj ę mierzono na fotokolorymetrz e przy dhr
go ści fali 5 40. O znaczano także pH stosuj ąc ATC
ph Metr firmy Hanna Instruments.

Etanol oznaczano zgodnie z metodykąpoda-
nąprzez Szczebiotko i wsp. (ż3). Zawartośó
suchej masy określono zgodnie z metodykąpo-
daną przez Gawęckiego (6).

Dane uzyskane w trakcie doświadczenia, do-
tyczące liczebności drożdży t grzybów pleśnio-
wych zostaĘ poddane weryfikacji statystycznej
(tab. 8-9).

Do obliczeń zastosowano procedurę glmz pa-
kietu SAS (19), istotnośó różntc weryfikowano
testem Duncana i t-Studenta.

Wyniki iomówienie

Ogólna liczebność grzybów pleśniowych w bada-
nych kiszonk achbyłauwarunkow al:ra czasęm trwania
doświadczenia, a także zalężała od zastosowanych
kon s erw antow. N aj wi ęk szą Iiczb ę ty ch gr zybów o d-
notowano w 3. dniu trwania konserwacji we wszyst-
kich kombinacjach doświadczalnych. Kiszonki z do-
datkiem konserwantów cechowaĘ się ntższą liczęb -
nością grzybów pleśniowych w porównaniu z kon-
trolą (ryc. 1). W 15. i 60. dniu trwania konserwacji
lic z ebno ś ć gr zyb ów malała, c o j e st zw iązane z W częr -

paniem się tlenu w konserwowanym materiale roślin-
nym. Najskutecznięj na zahamowanie wzrostu grzy-
bów pleśniowych wpŁywał preparut D i B.

W przyp adku dr ożdży najwi ęks z ą li c zebno ś ć o dno -

towano w 15. dniu trwania konserwacji, wyjątek sta-
nowiła kombinacja kontrolna i kombinacja z dodat-
kiem preparafu D w 2000 roku. W 60. dniu odnotowa-
no największąItczbę drożdży (ryc. 2) w kombinacji
kontrolnej (5 1 6,36 jtk 1 0' g' s.m.) i w kombinacji z do-
datkiem preparatu D (371,46 jtk 105 51 s.m.). Silne
działantę hamuj ąc e na r o zw oj Ę ch gr zyb ów vłykazaĘ
preparaty D i B. Obnizenie liczebnoŚci bakterit, gtzy-

Ryc. 1. Dynamika rozwoju grzybów pleśniowych w kiszonce z mieszanki
traw i motylkowatych sporządzonej w belach foliowych z dodatkiem kon-
serwantów
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Ryc. 2. Dynamika rozrvoju drożdży w ki§zonce z mieszanki traw i motylko-
watych sporządzonej w belach foliowych z dodatkiem konserwantów
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bow pleśniowych i drożdży w kiszonkach traktowa-
ny ch kw as a mt or ganicznymi stwi e r dzlli także inni au-
torzy (I0,15,20,2I).

Zaw artośc kwasu mlekowego w kiszonkach (tab. 1 )
w zrastała wraz z czasem ich dojrzewania, Największe
ilości tego kwasu odnotowano w 60. dniu trwania kon-
serwacji dla wszystkich kombinacji. Kiszot^ki przy-
gotowane z dodatkiem preparatu D zawierały tego
kwasu najmniej. Podobnie, wraz z dojrzewaniem ki-
szonek wzrastała ilość kwasu masłowego (tab. 2).
Największą zawartość tego kwasu odnotowano dla
kontroli (2,II gkg 1 s.m.) w 2000 r. otaz (I,29 gkg1
s.m.) w 200I r. Wszystkie zastosowane konserwanty
wpływały korzystnie na obniżenię zawartości tego

kwasu w porównaniu z kontrolą. Swiadczyc to może
o obnizeniu populacji bakterii fermentacji masłowej,
ktore wykorzysfująkwas mlekowy jako substrat, po-
wodując jego stra§ (5).

Obserwowano spadek ilości cukrów rozpuszczal-
nych w wodzie w kiszonkach dojrzałych, w stosunku
do terminów wcześniejszych, co jest związane z tch
wykorzystaniem przez mikroorganizmy do procesow
fermentacji (tab. 3). Należy zauwaĘc,żekjszotkiz za-
stosowaniem konsetwantów cechowała wtększa za-
wartość cukrów w porównaniu z kontrolą co może
stwarzać warunki do lepszej produkcji kwasów w ki-
szonkach (17),

W kombinacjach z zastosowaniem konserwantów
obniĘŁasię zawartość amoniaku w porównaniu z kon-
trolą (tab, 4). Jest to związanę z zahamowaniem pro-
cesu amonifikacj i (2 5). Konserwanty obntżają także
pH kiszonki (14). Najnizsze wartości pH odnotowano
w kiszonkach dojrzaŁych (tab, 5).

W kiszonkach z zastosowanym czynnikiem rożni-
cującym w postaci konserwantów odnotowano więk-
szązawartośc suchej masy (tab. 1).Może to być zwią-
zanę z mniej szą liczebnością mikroorganizmow w ba-
danym materiale po zastosowaniu konserwantów B,
CiD.
Tab. 3. Zawartość cukrów rozpuszczalnych w wodzie w ki-
§zonce (g kgł s.m.)

Tab. 1. Zawartość kwasu mlekowego w kiszonce (g kg l s.m.)

Układ
doświadczenia

Gzas kiszenia (dni)

Rok 2000 | nor zoot

3 | 15 l oo I s | ,,u l uo

A

B

c

D

26,17

32,11

34,56

19,56

43,21

52,17

36,12

36,74

47,98

61,22

36,70

39,91

31,16

35,14

39,77

28,77

39,92

44,83

43,53

36,15

45,71

51 ,11

48,91

40,08

Tab.4. Zawartość amoniaku w kiszonce (g kg 1 s.m.)

Tab.2, Zawartość kwasu masłowego w kiszonce (g k5' s.m.)

tJ kład
doświadczenia

Czas kiszenia (dni)

BOk 2000 l not zoot

3 l 15 l oo | , l ru l oo

A

B

c

D

1,11

0,03

0,1 0

0,1 8

1,96

0,06

0,1 1

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

1,29

0,86

0,39

0,50

U kład
doświadczenia

Czas kiszenia (dni)

Rok 2000 l noł zool

3 | 15 l oo | , l ,u l uo

A

B

c

D

36,17

33,17

32,98

35,91

24,67

30,74

28,1Ą

31 ,15

22,,l7

28,11

24,13

29,53

33,41

36,01

30,12

35,14

30,1 1

29,8,|

27 

"l533,68

22,8,|

28,15

25,1 6

30,81

Układ
doświadczenia

Czas kisz

Rok 2000

s l 15 l oo

enia (dni)

Rok 2001

3 | 15 l oo

A

B

c

D

1,96

0,57

0,99

0,15

2,17

0,90

1,10

0,06

3,50

1 ,10

1,50

0,03

1,78

0,15

0,64

0,18

2,03

0,16

0,82

0,21

1,86

0,19

0,93

0,29

Tab. 5. pH kiszonki

Układ
dośw iadczenia

Gzas kiszenia (dni)

Bok 2000 l noł zool

3 | 15 l oo l , l ,ru l oo

A

B

c

D

5,79

Ą,71

5,02

4,60

5,36

4,59

4,98

4,57

5,30

4,56

4,s2

4,55

5,12

5,09

5,13

5,01

5,06

5,05

5,11

5,05

5,00

5,01

5,10

4,81

Tab. 6. Zawartość etanolu w kiszonce (g kg ' s.m.)

Układ
doświadczenia

Czas kiszenia (dni)

ROk 2000 l noł zool
I3 |15luoI s l.ruluo

A

B

c

D

0,65

0,29

0,65

0,31

1,12

0,86

0,97

0,72

1 ,16

0,97

1,02

0,86

1 ,10

1,00

,|,20

1,02

3,13

1,12

1,21

1,80

2,15

0,99

,l,,l4

1,83

Tab.7, Zawartość suchej ma§y w kiszonce (g kg ' s.m.)

Układ
doświadczenia

Czas kisz

Bok 2000

3 l 15 l oo

enia (dni)

Rok 2001

3 | 15 l oo

A

B

c

D

275,Ą

284,5

312,7

320,9

274,0

272,5

31 0,4

3,19,6

273,2

269,1

309,2

310,2

283,0

303,0

310,0

295,0

279,0

300,0

305,0

290,0

270,5

295,1

300,0

285,3



Kwasy organiczne, np.
mrowkowy, mogąwpŁywaó
na obniżenie etanolu w ki-
szonkach (24) . Zasto sowane
konserwanty wpływaŁy na
obnizenie zawartości etano-
lu w kiszonkach (tab, 6). Jest
to aspekt korzystny, ponie-
waż w warunkach tleno-
wych, np. po otworzeniu
zbiorników pod wpływem
bakterii fermentacj i octowej
możę z etanoll powstać
kwas octowy. Kwas ten
możę dr ażnić nozdr za zwie -
rząt i zniechęcać j e do pobie-
raniapaszy.

Podsumowując należy
podkreślió, że preparaty za-
wierające w swoim składzie
kwas mrówkowy skutecznie
obnizaj ą liczebność drożdży

(22), a także na poprawienie wydajności np. krów
mlecznych (8).
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Tab. 8. Dynamika rozwoju drożdży w kiszonce z dodatkiem konserwantów

Gzas
kisze nia

(dni)

itk 105

Rok 2000

AlB|c|D

-1 s.m.

ROk 2001

AlBlcID
3

15

60

,l 
83,1 6a

323,36a

516,36a

58,82b

120,70b

62,22r

1 06,95G

223,62c

120.58c

53,06b

112,27b

37,|,46d

1145,13a

1 285,83a

748,65a

353,04b

458,23b

282.41b

81 3,54c

790,01 c

382,20b

93,04d

112,81d

55,36c

Czas
kiszen ia

(dni)

itk 1 04

Rok 2000

A|BIclD

-1 s.m.

Rok 2001

A|B|rlo
3

15

60

3,50a

1,40a

2,7ga

2,04b

1,53a

0,68b

2,24b

1,68a

0,75b

1 60c

1 06a

0 80b

5,46a

2,g4a

0,68a

3,15b

1,96b

0,98a

4,20c

3,99c

2,nh

1 ,31d

0,56d

0,00c

Objaśnienia:jak w tab. 8.


