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EFEKTYWNOŚĆ STOSOWANIA DODATKÓW KISZONKARSKICH                
W KONSERWACJI ZIELONEK Z MIESZANKI MOTYLKOWATO-                 

-TRAWIASTEJ ORAZ Z CAŁYCH ROŚLIN KUKURYDZY 

Streszczenie 

Celem badań było porównanie skuteczności stosowania dodatków kiszon-
karskich o różnych kierunkach działania, przy zakiszaniu zielonek z mieszanki 
motylkowato-trawiastej oraz z całych roślin kukurydzy, na podstawie parame-
trów jakościowych kiszonek, produkcyjności, składu mleka oraz wskaźników bio-
chemicznych krwi krów mlecznych. Część eksperymentalną wykonano w Stacji 
Badawczej w Mochełku, należącej do Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodni-
czego w Bydgoszczy. 

W latach 2002-2006 wykonano trzy doświadczenia (D I, D II i D III),       
w których materiałem kiszonkarskim były zielonki z drugiego pokosu mieszanki 
motylkowato-trawiastej oraz z całych roślin kukurydzy, zakiszone z różnymi 
dodatkami. 

W doświadczeniu pierwszym (D I) w mikrosilosach przygotowano sześć 
wariantów kiszonek: K (bez dodatku), C (z płynnym konserwantem chemicz-
nym), M1 i M2 (z dodatkami mikrobiologicznymi), ME (z dodatkiem mikrobio-
logiczno-enzymatycznym) oraz MC (z dodatkiem mikrobiologiczno-chemicz-
nym). W doświadczeniu drugim (D II) zielonki zakiszono w warunkach półpro-
dukcyjnych według takiego samego schematu jak w doświadczeniu pierwszym 
(D I), natomiast w trzecim (D III) – surowce zakiszono bez dodatku (K) i z pre-
paratem mikrobiologiczno-chemicznym (MC) w zadaszonych zbiornikach prze-
jazdowych. 

Kiszonki przygotowane w doświadczeniu trzecim (D III) wykorzystano     
w żywieniu krów mlecznych. Grupę kontrolną (PMR K) żywiono dawką z udzia-
łem kiszonek wykonanych bez dodatków, a grupę doświadczalną (PMR D) – ki-
szonkami sporządzonymi z dodatkiem mikrobiologiczno-chemicznym (MC). 

Zastosowane preparaty oddziaływały na skład chemiczny kiszonek z mie-
szanki motylkowato-trawiastej. W doświadczeniu pierwszym (D I) kiszonki z do-
datkami charakteryzowały się wyższą zawartością białka ogólnego w suchej ma-
sie w porównaniu z wariantem kontrolnym (K). W doświadczeniu drugim (D II) 
potwierdzono tendencję do wzrostu jego zawartości, podobnie jak tłuszczu suro-
wego, natomiast wystąpiła tendencja przeciwna w przypadku węglowodanów roz-
puszczalnych w wodzie (WSC) i neutralnego włókna detergentowego (NDF).   
W doświadczeniu trzecim (D III) stwierdzono istotnie mniej substancji organicz-
nej w wariancie z dodatkiem mikrobiologiczno-chemicznym (MC) niż w kiszonce 
kontrolnej (K). Dodatek ten w największym stopniu ograniczył straty fermenta-
cyjne suchej masy i substancji organicznej w kiszonkach z mieszanki motylko-
wato-trawiastej. Wpływ preparatów na jakość kiszonek był zróżnicowany. Ki-
szonki wykonane w doświadczeniu pierwszym (D I) miały gorszą jakość niż 
kiszonka kontrolna (K). W warunkach półprodukcyjnych (D II) dodatki – mikro-
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biologiczny (M2) i mikrobiologiczno-chemiczny (MC) poprawiły jakość kiszo-
nek motylkowato-trawiastych, co jednak nie znalazło potwierdzenia w doświad-
czeniu trzecim (D III). Dodatki nie poprawiły tlenowej trwałości kiszonek.      
W doświadczeniu pierwszym (D I) nie wpłynęły na zmiany zawartości kwasu 
mlekowego i octowego oraz nie ograniczyły wzrostu ilości kwasu masłowego po 
ekspozycji tlenowej. Preparaty mikrobiologiczne (M1, M2) i mikrobiologiczno-   
-chemiczny (MC) obniżyły liczebność drożdży i pleśni po ekspozycji tlenowej. 
Dodatki – chemiczny (C) i mikrobiologiczno-chemiczny (MC) obniżyły rozkład 
suchej masy i białka ogólnego w stosunku do pozostałych kiszonek. W doświad-
czeniu trzecim (D III) dodatek mikrobiologiczno-chemiczny (MC) nie miał 
wpływu na rozkład w żwaczu krów suchej masy, substancji organicznej i białka 
ogólnego kiszonek z mieszanki motylkowato-trawiastej. Dodatki wpłynęły po-
zytywnie na dowolne pobranie suchej masy i substancji organicznej kiszonek    
z mieszanki motylkowato-trawiastej, co odzwierciedliło się w miernikach warto-
ści wypełnieniowej. Nie wszystkie różnice były statystycznie istotne. Kiszonki 
sporządzone z dodatkami – mikrobiologicznym (M2) i mikrobiologiczno-enzy-
matycznym (ME) wykazywały tendencję do lepszej strawności składników po-
karmowych. Użyte preparaty, oprócz mikrobiologicznego (M1), zwiększyły 
wartość białkową (BTJP i BTJN) kiszonek z mieszanki motylkowato-trawiastej. 

W poszczególnych latach badań zastosowanie dodatków wpływało na za-
wartość składników pokarmowych w suchej masie kiszonek z całych roślin ku-
kurydzy. Przy użyciu konserwantu chemicznego (C) w doświadczeniu pierw-
szym (D I) stwierdzono wyższy udział włókna surowego, a niższy związków 
bezazotowych wyciągowych (BNW) niż w pozostałych kiszonkach. W doświad-
czeniu drugim (D II) odnotowano wzrost ilości neutralnego włókna detergento-
wego (NDF) w kiszonkach z preparatami w porównaniu z wariantem kontrol-
nym (K). W warunkach produkcyjnych (D III) dodatek mikrobiologiczno-che-
miczny (MC) spowodował istotne obniżenie zawartości substancji organicznej  
i związków bezazotowych wyciągowych (BNW) w suchej masie. Dodatek mikro-
biologiczno-chemiczny (MC) w największym stopniu ograniczył straty fermen-
tacyjne suchej masy i substancji organicznej w kiszonkach z całych roślin kuku-
rydzy. Testowane dodatki kiszonkarskie nie wpłynęły na poprawę jakości kiszo-
nek. Preparat mikrobiologiczno-chemiczny (MC) przedłużył stabilność kiszonek. 
Dodatki nie ograniczyły rozpadu kwasu mlekowego w doświadczeniu pierw-
szym i drugim (D I i D II) oraz kwasu octowego (D II), co znalazło odzwiercie-
dlenie we wzroście pH powyżej 5,5 po ekspozycji tlenowej kiszonek z kukury-
dzy (D I i D II). Preparat mikrobiologiczno-chemiczny (MC) ograniczył rozwój 
drożdży i pleśni po fermentacji i ekspozycji tlenowej (D II), a drożdży – po fer-
mentacji (D III). Preparaty: chemiczny (C) i mikrobiologiczne (M1 i M2) obni-
żyły rozkład suchej masy i białka ogólnego w kiszonkach z kukurydzy. W do-
świadczeniu trzecim (D III) dodatek mikrobiologiczno-chemiczny (MC) nie miał 
wpływu na rozkład w żwaczu krów suchej masy, substancji organicznej i białka 
ogólnego kiszonek. Wyższe dowolne pobranie suchej masy i substancji orga-
nicznej kiszonek z kukurydzy sporządzonych z dodatkami odzwierciedliło się  
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w miernikach wartości wypełnieniowej. Istotny wpływ na wzrost pobierania 
miał preparat mikrobiologiczny (M1) w porównaniu z kiszonką kontrolną (K). 
Dodatek mikrobiologiczno-chemiczny (MC) istotnie obniżył strawność włókna 
surowego, neutralnego i kwaśnego włókna detergentowego (NDF i ADF) w sto-
sunku do pozostałych kiszonek. Zastosowane dodatki nie zwiększyły wartości 
białkowej kiszonek z całych roślin kukurydzy. 

W doświadczeniu produkcyjnym (D III) dodatek mikrobiologiczno-che-
miczny (MC) nie przedłużył stabilności dawki PMR D i nie miał wpływu na 
rozkład w żwaczu krów suchej masy, substancji organicznej i białka ogólnego. 
Skład dawek PMR nie miał istotnego wpływu na wyniki produkcyjne i wskaź-
niki biochemiczne krwi krów. 

Dodatek mikrobiologiczno-chemiczny (MC) wykazał w największym za-
kresie pozytywne oddziaływanie na analizowane parametry kiszonek z mieszanki 
motylkowato-trawiastej oraz z całych roślin kukurydzy, co może świadczyć o je-
go uniwersalnym charakterze. 
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EFFECTIVENESS OF SILAGE ADDITIVES IN THE PRESERVATION 
OF GREEN FORAGE FROM LEGUMINEOUS-GRASS MIXTURE  

AND WHOLE MAIZE PLANTS  
 

Summary 
 

The aim of the present research was to compare the effectiveness of silage 
additives demonstrating different effects for ensilaging green forage made up of 
legumineous-grass mixture and of the whole maize plants based on the qualita-
tive silage parameters, productivity, milk composition and biochemical indices 
of dairy cow blood. The experimental part was made at the Mochełek Experi-
ment Station of the University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz. 

Over 2002-2006 three experiments (D I, D II and D III) were carried out in 
which the ensilaging material was made up of green forage of the second cut of 
the legumineous-grass mixture and from whole maize plants, ensilaged with 
different additives. 

In the first experiment (D I) in micro-silos six silage variants were pre-
pared: K (with no additive), C (with liquid chemical preservative), M1 and M2 
(with microbiological additives), ME (with microbiological-enzymatic additive) 
and MC (with microbiological-chemical additive). In the second experiment    
(D II) green fodder was ensilaged under semi-production conditions in concrete 
silos according to the same pattern as in the first experiment (D I), while in the 
third experiment (D III) the material was ensilaged with no additive (K) and 
with  microbiological-chemical agent (MC) in roofed bunker silos. 

The silages prepared in the third experiment (D III) were used to feed dairy 
cows. The control group (PMR K) was fed with the ration with silage made 
with no additives, while the experimental group (PMR D) – with silages pre-
pared with microbiological-chemical additive (MC). 

The agents applied affected the chemical composition of legumineous-       
-grass mixture silages. In the first experiment (D I) the silages with additives 
demonstrated a higher content of total protein in the dry matter as compared 
with the control variant (K). The second experiment (D II) confirmed its con-
tent-growing tendency, similarly as in the case of crude fat, while water-soluble 
carbohydrates (WSC) and neutral detergent fiber (NDF) showed an opposite 
trend. In the third experiment (D III) there was observed a significantly lower 
content of organic matter in the variant with microbiological-chemical additive 
(MC) than in the control silage (K). This additive limited the dry matter and 
organic matter losses due to fermentation in legumineous-grass mixture silages 
most. The effect of agents on the quality of silages differed; the quality of si-
lages made in the first experiment (D I) was lower than the control silage (K). 
Under semi-production conditions (D II) microbiological (M2) and microbio-
logical-chemical additives (MC) enhanced the quality of legumineous-grass 
silages, which, however, did not coincide with the results of the third experi-
ment (D III). The additives did not improve the aerobic stability of the silages. 
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In the first experiment (D I) they neither changed the content of lactic and acetic 
acids nor limited the increase in the amount of butyric acid during aerobic expo-
sition. The microbiological (M1, M2) and microbiological-chemical (MC) agents 
decreased the count of yeasts and moulds after aerobic exposition. The chemical 
(C) and microbiological-chemical (MC) additives decreased the degradability of 
dry matter and total protein as compared with the other silages. In the third ex-
periment (D III) the microbiological-chemical additive (MC) did not affect the 
rumen degradability of dry matter, organic matter and total protein of legu-
mineous-grass mixture silages in cows. The additives enhanced voluntary intake 
of dry matter and organic matter of legumineous-grass mixture silages, which 
was reflected in the fill value measures. Not all the differences were significant. 
The silages made with microbiological (M2) and microbiological-enzymatic 
(ME) additives demonstrated a tendency to a better nutrients digestibility. The 
agents applied, except for the microbiological one (M1), increased the protein 
value (PDIF and PDIN) of legumineous-grass mixture silages. 

In respective research years the application of additives affected the con-
tent of nutrients in the dry matter of whole maize plant silages. After the appli-
cation of the chemical preservative (C) in the first experiment (D I) there was 
observed a higher share of crude fiber and a lower share of N-free extracts 
(NfE) than in the other silages. In the second experiment (D II) there was re-
corded an increase in the content of neutral detergent fiber (NDF) in silages 
with agents as compared with the control variant (K). Under production condi-
tions (D III) the microbiological-chemical additive (MC) resulted in a signifi-
cant decrease in the content of organic matter and N-free extracts (NfE) in the 
dry matter. The microbiological-chemical additive (MC) limited the fermenta-
tion losses of dry matter and organic matter in whole maize plant silages most 
considerably. The silage additives tested did not enhance the silage quality. The 
microbiological-chemical agent (MC), however, prolonged the silage stability. 
The additives did not limit the decomposition of lactic acid in the first and sec-
ond experiments (D I and D II) and of acetic acid (D II), which was reflected in 
the increase in pH above 5.5 after aerobic exposition of maize silages (D I and 
D II). The microbiological-chemical (MC) agent limited the development of 
yeasts and moulds after fermentation and aerobic exposition (D II), and yeasts – 
after fermentation (D III). The chemical (C) and microbiological (M1 and M2) 
agents decreased the decomposition of dry matter and total protein in maze si-
lages. In the third experiment (D III) the microbiological-chemical additive 
(MC) did not affect the rumen degradability of dry matter, organic matter and 
total protein in the silages in cow. A higher voluntary intake of dry matter and 
organic matter of maize silages provided with additives was reflected in the 
measures of the fill value. A significant effect was found for the microbiological 
agent (M1). The microbiological-chemical additive (MC) decreased the digesti-
bility of crude fiber, neutral and acid detergent fiber (NDF and ADF) signifi-
cantly, as compared with the other silages. The additives applied did not in-
crease the protein value of whole maze plant silages. 
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In the production experiment (D III) the microbiological-chemical additive 
(MC) neither prolonged the PMR D stability nor affected the rumen degradabil-
ity of dry matter, organic matter and crude protein in cow. The composition of 
PMR demonstrated a significant effect neither on the production results nor on 
the biochemical indices in cow blood. 

The greatest positive effect on the parameters analyzed of legumineous-      
-grass and whole maize plant silages was recorded for the microbiological-        
-chemical additive (MC), which can suggest its universal character. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




