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Kiszonka z lucerny jest ro�linnym komponentem
bia³kowym diety prze¿uwaczy, szczególnie dla krów
wysoko mlecznych, które wymagaj¹ ¿ywienia pasza-
mi o wysokiej jako�ci (7, 8). Jednym z kryteriów oce-
ny, oprócz warto�ci pokarmowej, jest higiena paszy
(24). Jako�æ kiszonek zale¿y miêdzy innymi od jako-
�ci zielonek przeznaczanych do zakiszania. Ogólne
wymagania co do jako�ci higienicznej pasz, w tym pasz
gospodarskich, takich jak siana i kiszonki zawarto
w Rozporz¹dzeniu (WE) Nr 183/2005 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustana-
wiaj¹cym wymagania dotycz¹ce higieny pasz. Jako�æ
higieniczna pasz zale¿y od czynników biotycznych, do
których nale¿¹ liczebno�æ ple�ni i bakterii oraz szkod-

ników magazynowych, a tak¿e od czynników abiotycz-
nych, takich jak zanieczyszczenia, zawarto�æ metali
ciê¿kich i toksyn (24). Liczebno�æ ple�ni oraz poziom
mikotoksyn w paszy �wiadczy o jej statusie mikotoksy-
kologicznym. Szczególnie dotyczy to obecno�ci toksyn
fuzaryjnych, takich jak zearalenon (ZEN) i deoksyni-
walenol (DON), choæ obecno�ci pierwszej z tych miko-
toksyn nie stwierdza siê zbyt czêsto w kiszonkach (2).
Ponadto zearalenon, a tak¿e deoksyniwalenol oraz
fumonizyny B1 i B2 w ograniczonym stopniu prze-
dostaj¹ siê z pasz do miêsa, mleka i jaj, wobec czego te
mikotoksyny w niewielkim stopniu zagra¿aj¹ bezpie-
czeñstwu artyku³ów spo¿ywczych pochodzenia zwie-
rzêcego (9). Najbardziej wra¿liwe na mikotoksyny s¹
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Summary
The aim of our investigations was to evaluate the effect of the fermentation process on the microbiological

and mycotoxicological status of alfalfa silage. The second cutting of alfalfa was harvested in the initial stage
of blooming, field-wilted at a dry matter content of around 30%, and ensiled in 16 mini-silos (8654.63 cm3

volume). The silos were stored at an ambient temperature of 20°C for 12 weeks. The samples of green fodder
and silage were collected for chemical, microbiological, and mycotoxicological analyses. The content of
dry matter in the forage and silage was determined according to the Polish standard PN-ISO 6496 and that
of crude protein according to PN-EN ISO 5983-1, PN-EN ISO 5983-2. In addition, basic fermentation
parameters were determined in the silage: pH was measured by an N-517 pH-meter, and the content of
organic acids (lactic acid, acetic acid, and butyric acid) by the HPLC method. The number of lactic acid
bacteria was established according to the ISO 15214:2002 standard, the number of mesophilic aerobic
bacteria according to PN-R-64791:1994, and the number of yeasts and molds according to ISO 7954:1999.
The levels of aflatoxins (AF) and ochratoxin A (OTA) were determined by the HPLC method with
fluorescence detection, and the contents of toxins T-2 and HT-2, nivalenol, deoxynivalenol, and zearalenon
were determined using HPLC -MS/MS. In addition, the mold types identified were calculated as a percentage
of their total numbers. Alfalfa forage was characterized by a high content of epiphytic lactic acid bacteria.
The numbers of mesophilic aerobic bacteria, yeasts and molds exceeded allowable levels for high-quality feed
material. The fermentation process increased the number of lactic acid bacteria and reduced the occurrence
of mold in silage compared with green fodder, while totally eliminating yeast. Among the mycotoxins
analyzed, only small amounts of deoxynivalenol (DON) were detected in forage. The fermentation process
had no effect on the count of aerobic mesophilic bacteria. The results of these analyses demonstrated a good
microbiological and mycotoxicological status of alfalfa silage.
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zwierzêta monogastryczne, mniej poligastryczne. Du¿e
dawki womitoksyny (DON) na poziomie 10 ppm, by³y
dobrze tolerowane przez prze¿uwacze, gdy¿ zwi¹zek
ten jest rozk³adany przez mikroflorê przewodu pokar-
mowego (1, 21). Dzia³anie takie wykazuj¹ tak¿e bak-
terie kwasu mlekowego i dro¿d¿e (21). Na status mi-
krobiologiczny i mikotoksykologiczny kiszonek wp³y-
wa fermentacja. Przy wzro�cie liczebno�ci bakterii
mlekowych i sukcesywnym obni¿aniu siê liczby dro¿-
d¿y i ple�ni ginie wiêkszo�æ zarodników grzybów oraz
zmniejsza siê aktywno�æ mikotoksyn, a nawet ulegaj¹
one ca³kowitemu rozk³adowi (2, 3, 11, 15).

Celem pracy by³a weryfikacja hipotezy badawczej,
¿e fermentacja poprawia status mikrobiologiczny i mi-
kotoksykologiczny kiszonki z lucerny.

Materia³ i metody
Podsuszon¹ zielonkê z lucerny (Medicago sativa L.)

odmiany Alba (drugi pokos) o zawarto�ci suchej masy na
poziomie 300 g·kg�1, po rozdrobnieniu (d³ugo�æ sieczki 30
mm) zakiszono w 16 minisilosach (�rednica 15 cm, wyso-
ko�æ 49 cm). Przechowywano je w temperaturze 20°C przez
12 tygodni.

W zielonce i kiszonce oznaczono zawarto�æ suchej masy
wed³ug normy PN-ISO 6496 oraz bia³ka ogólnego wed³ug
norm PN-EN ISO 5983-1, PN-EN ISO 5983-2.
W kiszonce okre�lono warto�æ pH przy u¿yciu
pehametru N-517, a analizê zawarto�ci pod-
stawowych kwasów organicznych: mlekowego,
octowego i mas³owego wykonano metod¹
HPLC z detekcj¹ refraktometryczn¹, stosuj¹c
kolumnê Polyspher� OA HY 300-6,5.

Analiza mikrobiologiczna zielonki i kiszonki
obejmowa³a oznaczenie liczebno�ci: bakterii
mlekowych (PN-ISO 15214:2002), bakterii
tlenowych mezofilnych (PN-R-64791:1994)
oraz dro¿d¿y i ple�ni (PN-ISO 7954:1999).
Próbki do badañ mikrobiologicznych przy-
gotowano wed³ug PN-EN ISO 6887-1:2000.
Dodatkowo obliczono procentowy udzia³ zi-
dentyfikowanych rodzajów ple�ni w ogólnej
ich liczbie. Ponadto wykonano oznaczenie za-
warto�ci nastêpuj¹cych mikotoksyn: toksyny
T-2 i HT-2, niwalenolu (NIV), deoksyniwa-
lenolu (DON), zearalenonu (ZEN), aflatoksyn
(AF): B1, B2, G1, G2 oraz ochratoksyny A
(OTA). Analizê toksyn T-2 i HT-2, niwaleno-
lu, deoksyniwalenolu i zearalenonu wykona-
no metod¹ HPLC-MS/MS. Próbkê oczyszczo-
no na kolumienkach Bond Elut® Mycotoxin
firmy Varian. Aflatoksyny oraz ochratoksynê
A oznaczono metod¹ HPLC z detekcj¹ fluo-
rescencj¹. Próbkê oczyszczono na kolumien-
kach powinowactwa immunologicznego Afla
Test firmy Vicam dla aflatoksyn oraz Ochra-
Prep firmy R-Biopharm Rhône Ltd dla ochra-
toksyny A, wg procedury podanej przez pro-
ducenta. Do derywatyzacji postkolumnowej
aflatoksyn zastosowano system Kobra®Cell.

Wyniki opracowano statystycznie za pomoc¹ pakietu
SAS (19). Istotno�æ ró¿nic miêdzy �rednimi zweryfikowano
testem t-Studenta.

Wyniki i omówienie
Liczebno�æ epifitycznych bakterii mlekowych jest

jednym z czynników determinuj¹cych proces fermen-
tacji, a ich poziom w zakiszanym surowcu jest zazwy-
czaj niewystarczaj¹cy do jego prawid³owego przebiegu
(7, 11). Jak podaj¹ Pahlow i Weissbach (14), bakterii
tych nie powinno byæ mniej ni¿ 5 log jtk·g�1 zielonki.
Analiza mikrobiologiczna zielonki i kiszonki z lucer-
ny (tab. 1) wykaza³a, ¿e liczba bakterii mlekowych
nieznacznie przekroczy³a warto�æ 6 log jtk·g�1 zielonki
i by³a wy¿sza ni¿ warto�ci podawane dla tego surowca
w pi�miennictwie od 1 do 5,3 log jtk·g�1 �wie¿ej masy
(3, 10, 11, 22). Lin i wsp. (11) zwracaj¹ uwagê na
fakt, ¿e liczebno�æ epifitycznych bakterii mlekowych
w badaniach europejskich jest zmienna i ni¿sza ni¿
w prezentowanych przez nich badaniach wykonanych
w Stanach Zjednoczonych. �ród³a ró¿nic upatruj¹
w po³o¿eniu geograficznym i wp³ywie klimatu.

W kiszonkach z lucerny stwierdzono istotnie (p £
0,01) wiêksz¹ liczebno�æ bakterii mlekowych w po-
równaniu z zielonk¹. Proces fermentacji zwiêkszy³ ich

Tab. 1. Zawarto�æ suchej masy i bia³ka ogólnego oraz analiza mikrobiolo-
giczna zielonki i kiszonki z lucerny (n = 16)

ikinda³kS aknoleiZ aknozsiK

)g(asamahcuS 7,5±9,103 8,4±5,003

g(enlógook³aiB × gk 1� )ysamjehcus 3,3±9,851 2,4±3,751

ejortsuonborD

ktjgol(me³ógO ×g 1� ) 2271,0±**4504,32 4702,0±**2573,61

xx ogewokelmusawkeiretkaB 5811,0±*5470,6 3070,0±*0291,7

xx enlifozemewonelteiretkaB 9521,0±4042,6 0675,0±7053,6

xx e¿d¿orD 2642,0±**5380,5 0000,0±**0000,0

xx ein�elP 0891,0±**0700,6 2381,0±**5238,2

)%(ein�elP

eaecaitameD 18,09 WN

muidisaboeruA 36,0 WN

muiropsodalC 29,0 WN

muidiO 40,0 WN

rocuM 41,0 WN

muillicineP 20,0 52,08

muinomercA 10,0 WN

)eaecaitameD(murginmuccocipE 10,0 WN

enawokifytnedizeiN 24,7 WN

muirasuF )iinolok1ophcakbórp2w( WN WN

selarocuM WN 04,93

secymodnE WN 33,4

sutagimufsulligrepsA WN 76,4

Obja�nienia: * � p £ 0,01; ** � p £ 0,001; NW � nie wykryto
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liczbê, co potwierdzaj¹ dane pi�miennictwa (11), jed-
nak uzyskana warto�æ by³a ni¿sza od wyników otrzy-
manych przez niektórych autorów (11, 18, 22).

Wed³ug danych pi�miennictwa (6, 12, 24), za wska�-
nik jako�ci higienicznej pasz przyjmowana jest liczba
bakterii tlenowych mezofilnych, liczebno�æ dro¿d¿y
i ple�ni. Zielonka i kiszonka z lucerny (tab. 1) charak-
teryzowa³y siê zbli¿on¹ liczebno�ci¹ bakterii tleno-
wych mezofilnych, która przewy¿sza³a proponowany
limit zanieczyszczenia wynosz¹cy do 6 log jtk·g�1 (6).
Odno�nie do tej grupy mikroorganizmów, do porów-
nania przyjêto sugerowany wska�nik dotycz¹cy kryte-
riów oceny mikrobiologicznej mieszanek paszowych.

Na brak warto�ci referencyjnych dotycz¹cych jako-
�ci higienicznej pasz objêto�ciowych zwracaj¹ uwagê
autorzy niemieccy (23). Liczba dro¿d¿y i ple�ni prze-
kracza³a w zakiszanej lucernie poziom zazwyczaj
wystêpuj¹cy na ro�linach, który dla dro¿d¿y wynosi
3-5, a dla ple�ni 3-4 log jtk·g�1 zielonki (1, 12). W ki-
szonce z lucerny nie wykryto obecno�ci dro¿d¿y
w przeciwieñstwie do zielonki, a liczba ple�ni nie prze-
kroczy³a 2,9 log jtk·g�1 �wie¿ej masy i by³a ni¿sza
(p £ 0,001) ni¿ w zakiszanym surowcu. Rossi i Della-
glio (18) informuj¹ o obecno�ci dro¿d¿y we w³oskich
kiszonkach z lucerny na poziomie od 0 do ponad 4 log
jtk·g�1 kiszonki. Liczebno�æ dro¿d¿y charakterystycz-
nych dla produktu kiszonego mo¿e wynosiæ do 6,
a ple�ni do 3,6990 log jtk·g�1 paszy (23). W dobrej
kiszonce z traw liczebno�æ ple�ni i dro¿d¿y powinna
wynosiæ poni¿ej 4 log jtk·g�1 paszy, a gdy jest na po-
ziomie 5 log jtk·g�1 lub wiêcej, �wiadczy o z³ej jako�ci
(24). Liczba ple�ni w przypadku kukurydzy nie po-
winna przekraczaæ 4, a dro¿d¿y � 5 log jtk·g�1 kiszon-
ki. W z³ych kiszonkach z tego surowca liczebno�æ prze-
wy¿sza 5, a dro¿d¿y 7 log jtk·g�1. Obecno�æ dro¿d¿y
i ple�ni na poziomie 3 log jtk·g�1 kiszonki z traw lub
kukurydzy wskazuje na wysok¹ jako�æ higieniczn¹
(23).

Nale¿y wiêc uznaæ, ¿e jako�æ higieniczna kiszonek
z lucerny bêd¹cych przedmiotem badañ w³asnych pod
wzglêdem liczebno�ci dro¿d¿y i ple�ni by³a bardzo
dobra. Proces fermentacji spowodowa³ obni¿enie licz-
by tych mikroorganizmów, podobnie jak mia³o to miej-
sce w badaniach amerykañskich (11). Potwierdzaj¹ to
tak¿e inne dane pi�miennictwa (17).

Analizuj¹c procentowy udzia³ zidentyfikowanych
rodzajów ple�ni w ogólnej ich liczebno�ci (tab. 1)
stwierdzono, ¿e w zielonce z lucerny najwiêkszy od-
setek (ponad 90%) stanowi³y Dematiaceae. W odnie-
sieniu do pozosta³ych rodzajów ple�ni warto�ci te nie
przekracza³y 1%. Natomiast w kiszonce dominowa³y
ple�nie Penicillium oraz Mucorales, a ich liczba nie
przekracza³a dopuszczalnego wyniku, który wynosi dla
Penicillium i Aspergillus � 3,6990, a dla Mucorales �
3 log jtk·g�1 kiszonki (23).

W kiszonkach z traw dominuj¹cymi rodzajami ple-
�ni by³y równie¿ Penicillium i Monascus oraz rodzina
Mucoraceae (1). W kiszonkach z traw o z³ej jako�ci

higienicznej dominuj¹cym gatunkiem jest Penicillium
roqueforti (24).

Najczê�ciej wystêpuj¹c¹ w paszach europejskich
trichotecen¹ jest deoksyniwalenol, który stwierdza siê
g³ównie w próbkach jêczmienia i kukurydzy (90%
europejskich próbek) na poziomie dochodz¹cym do
67 ppm (2, 20). W badaniach w³asnych spo�ród ana-
lizowanych mikotoksyn (tab. 2) w zielonce z lucerny
wykryto jedynie deoksyniwalenol w ilo�ci nie prze-
kraczaj¹cej 0,005 ppm. Wed³ug danych pi�miennic-
twa dotycz¹cych ska¿enia kukurydzy, jedynie we wtór-
nych kolbach stwierdzono obecno�æ deoksyniwaleno-
lu na poziomie 1,442 ppm w �wie¿ej masie, natomiast
w kolbach w³a�ciwych nie wykryto tej mikotoksyny (24).

Kiszonka z lucerny bêd¹ca przedmiotem badañ
w³asnych by³a wolna od analizowanych mikotoksyn.
Wystêpowanie deoksyniwalenolu jest mo¿liwe w ki-
szonkach, gdy¿ zwi¹zek ten nie posiada grupy acety-
lowej, przez co jest oporny na obni¿aj¹c¹ siê warto�æ
pH na skutek procesu fermentacji oraz dzia³anie enzy-
mów pochodzenia mikrobiologicznego (2). Zawarto�æ
tego zwi¹zku w kiszonkach mo¿e dochodziæ nawet do
9,8 ppm (13). Proces fermentacji kiszonki z kuku-
rydzy mo¿e jednak zmniejszaæ zawarto�æ deoksyni-
walenolu (17) lub nie mieæ wp³ywu na jego biodegra-
dacjê (16).

Warto�ci podstawowych parametrów fermentacyj-
nych (tab. 3) wskazuj¹ na dobr¹ jako�æ kiszonki z lu-
cerny (7, 25).

Obja�nienia: NW � nie wykryto

Tab. 2. Zawarto�æ mikotoksyn w zielonce i kiszonce z lucerny
(n = 16)

)mpp(anyskotokiM aknoleiZ aknozsiK

2-T WN WN

2-TH WN WN

)VIN(lonelawiN WN WN

)NOD(lonelawinyskoeD 500,0< WN

)AEZ(nonelaraeZ WN WN

)1BFA(1BanyskotalfA WN BN

)2BFA(2BanyskotalfA WN BN

)1GFA(1GanyskotalfA WN BN

)2GFA(2GanyskotalfA WN BN

)ATO(AanyskotarhcO WN WN

Obja�nienia: NW � nie wykryto; NB � nie badano

Tab. 3. Podstawowe parametry fermentacyjne kiszonki z lu-
cerny (n = 16)

rtemaraP aknozsiK

Hp 40,0±51,4

g(ywokelmsawK × gk 1� )ysamjehcus 59,1±20,47

g(ywotcosawK × gk 1� )ysamjehcus 56,2±34,63

g(ywo³samsawK × gk 1� )ysamjehcus WN



Med. Weter. 2013, 69 (10) 625

Podsumowuj¹c wyniki badañ w³asnych stwierdzo-
no, ¿e:

� zielonka z lucerny charakteryzowa³a siê wysok¹
zawarto�ci¹ epifitycznych bakterii mlekowych, beztle-
nowych bakterii mezofilnych oraz dro¿d¿y i ple�ni;

� badane kiszonki cechowa³a dobra jako�æ mikro-
biologiczna i mikotoksykologiczna;

� proces fermentacji spowodowa³ wzrost liczebno-
�ci bakterii mlekowych, a ograniczy³ wystêpowanie
ple�ni oraz wyeliminowa³ ca³kowicie dro¿d¿e, jednak
nie mia³ wp³ywu na liczebno�æ tlenowych bakterii
mezofilnych;

� spo�ród badanych mikotoksyn jedynie w zielonce
stwierdzono niewielkie ilo�ci deoksyniwalenolu.

W badaniach w³asnych wykazano, ¿e fermentacja
poprawi³a status mikrobiologiczny i mikotoksykolo-
giczny kiszonki z lucerny sporz¹dzonej w warunkach
laboratoryjnych. Uzyskane wyniki mog¹ siê jednak nie
potwierdziæ w praktyce, gdy¿ w warunkach gospodar-
stwa rolniczego nie ma mo¿liwo�ci zupe³nego odciê-
cia zakiszanej biomasy od wp³ywu powierza atmosfe-
rycznego oraz dok³adnego monitorowania czynników
�rodowiskowych (5). Z tego wzglêdu wskazane jest
kontynuowanie badañ na skalê produkcyjn¹.
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