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Effect of diffetent additiues to pickling on the number of yeasts, moulds and aetob:ic instabitiU

of maize silages
Summary

The aim of the study was to determine the effect of different additives to ensi|aing on the number of yeagts,
mould and aerobic instahility of silages from maize. Six variants of silages were prepared: - control without
additive (K); liquid chemical additive (C), bacterial additive (M), chemical-bacterial additive (MC), enzy-
matic-bacterial additive (ME), bacterial additive including Lactobacillus buchneri (MLB). The used
additives did not effect the chemical composition (dry matter, crude fiber, starch) and qualĘ parameters of
the silages. The largest waste of WSC (water soluble carbohydrate) was noted in the silage inoculated with
Lactobacillus buchneri. No additives limited the break-up of lactic acid and acetic acid during stability tests.
The applied additives did not increase the quantity of |actic acid bacteria in the experimental silages com-
pared with the control silage. The development of moulds and yeast ceased (P ś 0.01) in the silages with the
chemical-bacterial additive. The stability of silages containing additives (with the exception of MC combina-
tion) was shorter than the control variant (55 hours). Silage with a chemical-bacterial additive had the same
aerobic stability as the control variant. The applied additives did not demonstrate a positive effect on the
aerobic instability of the studied silages.
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Najwazniejszymi kryteriami oceny kiszonek są pa-
rametry jakościowe fermentacji oraz stabilność tleno-
wa (1 8). Tlenową niestabilnością określane sąplocesy
zachodzące w kiszonkach wystawionych na działanie
powietrza, co powoduje wzrost temperafury kiszonki.
Głowną rolę w psuciu się kiszonek pod wpływem do-
stępu powi e tr za o dgryw aj ą dr ożdże, które ro zw ij aj ą się
wcześniej niż pleśnie, a tempo ich rozwoju zależy od
liczebności populacji wyjściowej (I8, 23, 27). Stabil-
ność tlenowa jest to liczba dni, podczas których w ki-
szonce wystawionej w temperaturze 20oC na działanle
powietrza jej temperafura nie przekroczy o 3oC tempe-
ratury otoczenia (18).

Wielu autorów, badając zastosowanie róznych dodat-
ków do zaklszanla,vullkazŃo ich dodatni wpĘrv na sta-
bilność kiszonek (I, 6,I0-I2, I8,2I,22), nte stwier-
dzlło go (2-5,7,24,zs)bądżrczultat nie był wyrażny
(I3, I 4, 1 6, 1 9). Ze w zględl na niej edno znaczne wyni-
ki dotyczące stosowania bakterii mlekowych homofer-
mentaty,wnych i ich wpłlłvu na stabilność kiszonek,
wprowadzono do inokulantów bakterie kwasu propio-
nowe go, a także b akterie hetero fermentatywne, głow-

nie Lactobacillus buchneri. Powstaja§y w kiszonkach,
między innymi, I,}-propandiol i kwas octowy, dztałąą
hamujapo na drożdże (I3, |7).

Kukurydza należy do roślinłatwo kiszących się. Jed-
nakże uzyskana kiszonka jest niestabilna tlenowo po
odkryciu stosu kiszonkowego. Niewłaściwe postępo-
wanie w trakcie zakiszania i wybierania oraz dostęp
p ow iett za do ki szonki sprzyj aj ą rozwoj owi mikroorga-
nizmów tlenowych. Wyprodukowanie dobrej ibezpiecz-
nej dla zdrowia zwierząt kiszonki zwtązane jest z wpły-
wem szeregu czynników, m.in. zastosowanych dodat-
kow mających przyspieszyć i ukierunkować proces fer-
mentacji oraz poplawić jakość i tlenową trwałość ki-
szonki (I4,26).

Celem przeprowadzonych badań było określenie
wpływ.u dodatków sto s owanych do zakiszania zielonki
zkukllrydzy na liczebność drożdży i pleśni, parametry

j akościowe kiszonek or az tch niestabilno ść tlenową.

Matefiał imetody
Kiszonki sporządzono z całych roślin kukurydzy w zbior-

nikach doświadczalnych (średnica 15 cm x wysokośc 49 cm),
stosując do zaki'szania dostępne w handlu dodatki w dawkach
zalecanych przez producentów. Przygotowano 6 wariantów*) Badania wykonano w ramach projekfu KIIN nr 3 PO6Z 031 22



kiszonek (kńdy w 4 powtórzeniach): kontrolny bez
dodatków -K1. z dodatkami: płynnym chemicznym
(kwas mlek owy 22,5 -27,5 oń, kwas ortofosforowy
26,2-33,'7oń, kwas mrówkowy 3,B-5,1o%, kwas
propionowy 3,B-5,l7o) C; mikrobiologicznym
(Enterococcus faecium, Lactobacillus casei, Lacto-
bacillus plantlrum, Pediococcus §sp,) - M; mikro-
biologiczno-chemicznym (P e dio c o c cus aci dilacti ci,
Entero co c cus fa e c ium, Lac t ob acillus p lantarum, sor-
binian potasu i inne kwasy) - MC, mikrobiologicz-
no-enzymaty aznym (Lactob acil lus pl antarum, P edio -
coccus acidiląctici, celulaza) - ME; mikrobiol ogicz-
nym zawierającym bakterie heterofermentatywne
Ląctobacillus buchneri - MLB.

Stabi lno ść tlenową kiszonek testowano przez 7 dnt
w klimatyzo\Manym pomieszczeniu, w temperaturze
otoczęnia2Ooc + 1oC, według metody opisanej przez
Honiga (B,9). Zmiany temperatury kiszonek w wa-
runkach tlenowych mierzono za p omoc ą u rzalzenia
pomiarowego Squinel 2000, które co godzinę rejes-
trowało temperaturęjako średnią z dwóch pomiarów
wykonywanych co pół godziny.

W zielonce i kiszonkach oznaczono zaw aftość suchej masy,
włókna surowego (Fibeńec System l010 Het Extraction),
skrobi (PN - 85/A - 82059) i węglowodanów rozpuszczal-
nychwwodzie (PN - R - 64784). W kiszonkach oznaczono
zawaftość kwasów organicznych metodą Leppera (20), war-
tość pH kiszonek ustalono za pomocą pH-metru N 5l72 fir-
my Teleko. () znaczęnię liczębno ści bakteri j mlekowych kwa-
szagy ch wykonano wg PN - ISO l 5 2 l 4 stosuj ąc podłoże aga-
rowe MRS firmy Merck, drożdży wg PN - 90lA - '7 5052108
i pleśni wg PN - ISO 7954używając syntetycznepodłożaaga-
rowe firmy BTL. Analiz chemicznych i mikrobiologicznych
dokonano w próbkach pobranych zkażdego zbiornika do-
świadczalnego oraz pojemnika do badania stabilności. Wyj-
mowano całązawartośc, mieszano ją i pobierano próbki do
analiz.

Istotnośó różnic między średnimi obliczono zapomocątes-
tu t-Studenta lub Duncana.

Wyniki iomówienie
Na podstawie danych dotyczapych zawarlości suchej

masy, włókna surowe go, węgl owo dan Ów r ozpuszczal-
nych w wodzie i skrobi w zakiszanej zielonce można
stwierdzić, że charakteryzowała się ona prawidłowymi
warlościami dla surowca przęznaczonego do zakisza-
nia (tab. 1). Uzyskane kiszonki (ab. 1) cechowaĘ się
zbliżonązawarlością suchej masy oTaz włókna suro-
wego. Analizując wyniki zawartości węglowodanów
rozpLlszczalnych w wodzie w suchej masie kiszonek
możnastwierdzić, ze najmniej było go wwariancie przy-
gotowanym z do datki em mikrobio lo giczny m zaw |ęT a-
jącym Lactobacillus buchneri (MLB) i w porównaniu
zwariantęmkontrolnym (K) rożnica była istotna staty-
stycznie. W kombinacji z dodatkiem mikrobiologicz-
no-chemicznym (MC) odnotowano zawartość cukru na
poziomie wy ższym niż w przypadku kontrolnym (K).
W pozostĄch wariantach było tego składnika mniej.
Zawartość skrobi w suchej masie kiszonek wahała się
od 48Yo (kiszonka z dodatkiem chemicznym C) do
53,45oń (wariant MLB). Na podstawie uzyskanych

Walianl sucha masa
(%) włókno

sulOwe

W % suchej masy

węglowodany
lozp uszcza lne

W W0dzie
sklob ia

Zielonka 33,93 t 1,40 18,39 t 2,50 6,66 t 0,80 54,51 t 2,39

Kiszonki

K

c

M

Mc

ME

MLB

32,27 ł 0,90

31,97 ł 1,21

32,50 t 1,70

33,01 t 0,67

33,06 t 1,36

32,71 x 3,53

17,84 t 1 ,65

1 9,85 t 2,61

19,55 ł 2,21

17,72 t 0,96

't8,89 t 4,94

16,52 t 1 ,16

2,43Bc t 0,58

1,89ABc t 0,32

1,74AB t 0,34

2,86C t 0,33

2,30ABC t 1,05

1,25A t 0,02

50,31ab t 3,37

48,00a t 1,31

50,30ab t 1,86

52,04ab t 1,76

52,45ab t 1,41

53,45b t 2,41

Tab. 1. Zawartość suchej masy, włókna surowego, węglowodanów roz-
puszczalnych w wodzie i skrobi w zakiszanej zielonce i kiszonkach z ca-
łych roślin kukurydzy § + s)

Obj aśni enie : waft o ś ci ozl7ac,zone r óżny mi literami r óżnląsię statystycznie
a,b, c... p < 0,05; A, B, C.,. p < 0,01

wynikow możnastwierdzić, ze zastosowane dodatki do
zakiszania zielonki z całych roślin kukurydzy nie mia-
ły wpływu na poziom suchej masy, włókna surowego
i skrobi w uzyskanych kiszonkach. Jedynie preparat mi-
krobiolo gic zny z L act ob a ci llus b uchn eri (MLB) wpły-
n ął i sto tni e na zmniej szenie zaw arto ś c i w ęg l owo danów
rozpLlszczalnych w wodzie w kiszonce W porÓWnaniu
z wariantem kontrolnym. Pod wpływem dodatków na
bazie kwasu mrówkowego zawartość cukrow rozpusz-
czalnych w wodzie w kiszonkach z mieszanki motyl-
kowato-trawiastej była wyższa nIż w wariancie kon-
trolnym (22), a w kiszonce zpszenicy na skutek zasto-
sowania bakterii Lactobacillus buchneri wzrosła ilość
skrobi, zmalaŁa zaś węglowodanów T ozpuszczalnych
w wodzie (10). Preparaty na bazie kwasu propionowe-
go i mrówkowego nie miały wpĄrłu na skład chemicz-
ny kiszonek zkukurydzy (2I).

Jak wynika z danychtab.2, w kiszonce bęz dodat-
ków (K) pH wynosiło 4,1,1, podobnie jak w przypadku
wariantu z pT ep ar atęm mikrob io 1o gicznym zaw ier aj ą-
cym Lactobacillus buchneri (MLB). Stwierdzono, ze
w kiszonkach z dodatkiem chemicznym (C) oraz mik-
robiolo giczno-enzymaty cznym (ME) zwiększyła się
istotnie warlość pH w porównaniu do kontrolnej (K).
Po inkubacji kiszonek w warunkach tlenowych we
wszystkich przypadkach pH wzrosło. W wariantach
doświadczalnych zpreparatem chemicznym (C) i mik-
robiologicznym (MLB) wartości te byĘ nieco wyzsze
ntż w kontrolnym, a w pozostałych niższę, W bada-
niach Mayrhuber i wsp. (16) odnotowano korzystny
wpĘw dodatków z rożnych gatunków bakterii kwasu
mlekowego na wartość pH. Obnizyły one kwasowość
kiszonki zklkurydzy. Podobne wyniki uzyskali także
inni autorzy (7, I0,22).

Zawartośó kwasu mlekowego w suchej masie ukształ-
towała się na poziomie powyżej 70 g (tab. 2). Jedynie
w przypadku warianfu z dodatkiem mikrobiolo gicznym
(M) i mikrob io l o giczn o - enzymaty cznym (ME) o dno -



Tab.2. Wartość pH i zawartość kwasów w kiszonkach z całych roślin kukurydzy (g k51 suchej masy)

0,00 t 0,00

0,35 t 0,35

0,00 t 0,00

0,00 t 0,00

0,00 t 0,00

0,00 t 0,00

17,66" t 2,95

17,52" t 1,65

12,31-- t 1,00

15,75' t 7,82

13,31-' ł 2,77

17 

"l2 
ł3,84

7 ,24-' x 2,24

7,63" t 3,84

8,56" t 1,45

Q,44' t 0,59

9,48" t 2,80

'12,29 t 5,96

0,00 t 0,00

0,00 t 0,00

0,00 t 0,00

0,91 t 1,ł95

0,00 t 0,00

0,00 t 0,00

4,11A-- t 0,02

4,158" t 0,01

4,10A" t 0,01

4,09A-- t 0,01

4,15B-'t 0,03

4,11A" t 0,02

5,74-- t 0,43

5,90" t 0,17

5,65-- t 0,07

5,56-'t 0,09

5,58-- t 0,31

5,88" t 0,19

74,37-' ł'l2,58

74,13" t 8,35

58,48-' t 3,10

78,t6-' t 9,55

59,29-- + 1 8,61

76,12" t 11,08

'l4,47'- r 3,59

14,21" ł3,12

10,53-'t 2,57

14,42-' t 5,15

12,53-- x2,02

16,50" t 3,18

Objaśnienia: różnice w zalezności od zastosowanego dodatku: warlości ozl:raczolę w kolumnach różnyml,literami różnią się Statys-

tycznle:a,b,c.,.p<0,05;A,B,C...p<0,01,różnicęprzed(MP)ipoinkubacji(MK):warlośctoznaczonęwwierszach*różniąsię
staĘstycznie * p < 0,05, ** p ś 0,01; MP kiszonka przed inkubacją MK - kiszonka po inkubacji

Tab. 3. Analiza mikrobiologiczna zielonki i kiszonek z caĘch roślin kukurydzy (log jtk 5l suchej masy) oraz stabilność tlenowa

7,0166 t 0,22617 ,2364 ł 0,1710

8,0147" x0,1924

8,0715" t 0,1470

7,9029'- t 0,0360

7,9516-'t 0,1167

7,8590-- t 0,0988

7,8879" t 0,0372

55Bt8

46A8 t 'l1

32At3

55Bt6

36At7

40AB t 6

9,5180a-'t 0,0596

9,9768b'- * 0,4419

9,5835a" t 0,0685

9,4661a" t 0,0807

9,4397a-'t 0,1032

9,6594ab-' t 0,0252

4,4820b-' x1,2812

3,2813ab-'t 0,5132

3,1216ab'- t 0,5538

2,6264a" t 0,1290

4,4368b" t 1,326'|

3,3993aD-' t 0,5813

8,3531A-- t 0,1985

8,09g9AB" t 0,'l104

6,g255ABC-- t 0,3529

7,5375Bc" t 0,1815

8,2699A-' ł 0,2023

t,7257ABc-' t 0,1362

6,2't38AB-- t 0,3201

6,5339ABC" t 0,6983

7,0281BC-- t 0,1331

5,9973A" t 0,2355

7,1881c-' t 0,5152

6,2586A8-' t 0,3065

Objaśnienia:jak w tab. 2.

towano wartości mniejsze, alę rożntcę nie byĘ istotne
statystycznie. Podobnę zalężności stwierdzono w od-
niesieniu do kwasu octowego, Występowanie niewiel-
kiej ilości kwasu masłowego stwierdzono Ęlko w przy-
padku kiszonki wykonanej z dodatkiem mikrobi ologicz-
no - chemicznym (MC). Niektorzy autor zy (7 ) wykaza,
li, ze inokulant zawlęrający Lactobacillus plantarum
zw iększył za§ł atl.;o ś ó kw asu mlekowe go w p orównaniu
z kiszonką kontrolną, natomiast zawartośc kwasów
octowego i masłowego uległa znacznemu obnizeniu.
Także dodatek chemiczny z dlżą zawaftością kwasu
mrówkowego (80% i 64%) powodował w kiszonkach
motylkowato-trawiastych wzrost ilości kwasu mleko-
węgo (22), a w kukurydzy takt efekt wywołał dodatek
ZawIęTaJący głownie zbuforowany kwas propionowy (10).

Na podstawie uzyskanych wyników można stwier-
dzić, żę zastosowane dodatki nie wpĘnęły na parame-

Ę j ako ś ciowe ki s zonek z cały ch ro ś lin kukurydzy. Je-
dynie w przypadku kiszonki z dodatkiem chemicznym
(C) i mikrobiolo giczno - enzymaq cznym (ME) odnoto-
wano istotnie wlrższe pH w porÓwnaniu z wersją kon-
trolną. Pozytywny wpływ dodatkow na jakość kiszo-
nek odnotowano w badaniach niektorych autorów (2,
4-6).

Po inkubacji, zawaftość kwasu mlekowego i octo-
wego uległa obnizeniu. Spadek ich koncentracji w su-

chej masie był we wszystkich wariantach istotny staty-
stycznie, opTócz kombinacji z Lactobacillus buchneri
(MLB), Konserwanty nie oganiazyły rozpadu kwasu
mlekowego ani octowego w trakcie przechowywania
kiszonek w warunkach tlenowych. Rozpadu kwasu
mlekowe go podczas natleniani a ki szonki z kllkury dzy
nlę zahamowĄ dodatki bakterii Lactobacillus casei
oraz Lactobacillus plantarum (2), Natomiast zmiany
zawaftoŚci tego kwasu nie stwierdzono w przypadku
zastosowania dodatku chemiczne go zawlęrąącego
głównie kwas mrówkowy i propionowy (21).

Analiza mikrobiologiczna zielonek wykazała, że bak-
terie kwasu mlekowego występowały w ilości log
6,3677 jtk.g-' suchej masy (tab. 3), co jest niewystar-
czające do prawidłowego przebiegu procesów fermen-
tacji (18). W kiszonkach liczebność bakterii kwasu
mlekowego,była wyższa niż w materiale wyj ściowym,
Natomiast o dnotowano mniej sz ą 1 iczb ę dr ożdży i ple ś -

ni. Najmniej bakterii mlekowych w porównaniu z ki-
szonką kontrolną stwierdzono w wariancie przygoto-
Wanym Z pIeparatęm mikrobiologiczno-chemicznym
(MC). Mniej sza też była liczebno ść dr ożdży. Do datek
mikrob i o l o gi c zrro - che miczny (M C ) o gran ic zył r o zw ó j
pleśni w porownaniu z kiszonką kontrolną (K), Kung
i Ranjit (10) stwierdzili większąltczebnośó drożdży
i pleśni w kiszonkach z kularrydzy zrożnymi dodatka-



mi w porównaniu z kontrolną (10), wzrosŁatężliczęb-
ność bakterii mlekowych (1).

Po inkubacji liczebność drożdży i pleśni we wszyst-
kich kiszonkach zwiększyŁa się, W porównaniu z wa-
riantem kontrolnym istotnie więcej dr ożdĘ stwierdzo -
no w kiszonce z dodatkiem chemicznym (C). Niektore
wyniki badah z ostatnich lat potwierd zająwzrost Iiczeb -
ności drozdży i pleśni w kiszonkach poddanych na-
tlenieniu (1, 6, 15). Jednakże zastosowanie dodatku
chemicznego wpĘnęło na obniżenie liczebności tych
mikroorganizmów w porównaniu do kiszonki kontrol-
nej (1).

Stabilność badanych kiszonek byŁa zróżnicowana
(tab, 3). Wariant kontrolny (K) był stabilny przez 55
godzin, podobnie jak kiszonka z dodatktem mikrobio-
logiczno-chemicznlrm (MC). W pozostĄch odnotowa-
no krótszą stabilność. Kiszonki sporządzonę z dodat-
kami zawierającymi Lactobacillus casei i Lactobacil-
lus plantarum nię zahamowały tlenowego psucia się
kiszonek zkukllrydzy (2). Pahlow i Weissbach (18)
wykazali, ze dodatki chemiczne powodowały stabili-
zacjęktszonek do 3 dni, natomiast mikrobiologlcznę
(bakterie heterofermentatywne) powyzej 7 dni. Stabil-
ność kiszonek przygotowanych bez dodatków wyno si-
ła 1,5 dnia. O poprawie stabilności na skutek zastoso-
w ani a r o żny ch ko n s erwantow informuj ąteż inne b ada-
nia (1, 6, I0-I2, 18,2I,22). Mayrhlber i wsp. (16)
stwierdzili, ze dodatek bakterii homofermentaĘwnych
przy zakiszaniu zielonki z kukurydzy wywołał samo-
zagrzewanie siętych pasz jużpo kilkunastu godzinach.
Kiszonki sporządzone z dodatkiem heterofetmentatyw-
nych bakterii kwasu mlekowego cechowały się najwyz-
szą stabilnością ( 1 0, 1 6). Pfl aum ( 1 9) udowo dniŁ, żę na
stabilność kiszonek zkuklrydzy ma wpływ nie tylko
zastosowany dodatek, aIę także czas, jaki upłynął od
momentu sp or ządzenia ki s zonki do r o zp o częc i a j ej skar-
miania. Kiszonki przechowlłvane dŁużej w watunkach
beztlenowych wykazyrvaĘ większą stabilnośc, nawet,
jeżell sporządzono je bez dodatkow. Bakterie hetero-
fermentatywne nie poprawiĘ stabilności kiszonek, kon-
serwant chemiczny zwiększył ją apreparat mikrobio-
logiczno-chemiczny wykazŃ się pośrednią skutecznoś-
cią. Jednakże lepsze dziaŁanię dodatkoq szczegolnte
z Lactobacillus buchneri jestzwlązanę z czasemprze-
chowywania kiszonki. Otwieranie stosu kiszonkowego
zkllkurydząpowinno nastąpić dopiero po 2-3 miesią-
cach od zakiszenia (19).

Zastosowane preparaty nie miały wpĘrłu na skład
chemiczny (sucha masa, włókno surowe, skrobia), pa-
rameĘ jakościowe i liczebność bakterii kwasu mleko-
wego w kiszonkach. Dodatek mikrobiologiczno-che-
miczny (M C ) i s totn ie o gr anic zył wy stęp o w ani e p 1 e śni.
Z asto s ow ane do datki nie v,rykazaW p o zytywne go wpły -
wu na niestabilność tlenową badanych kiszonek.
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