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Streszczenie

Pasze stosowane w gospodarstwie powinny charakteryzowaæ siê dobr¹ jakoœci¹. Podawanie zwierzêtom pasz z³ej jakoœci wi¹¿e
siê zarówno ze stratami ekonomicznymi wynikaj¹cymi ze spadku produkcji czy z³ej kondycji zwierz¹t, ale tak¿e z przechodzeniem
groŸnych zwi¹zków powstaj¹cych w zepsutych paszach na cz³owieka w ramach istniej¹cego ³añcucha pokarmowego. Czêsto
w produkcji pasz niezbêdne staje siê dodawanie ró¿nego typu dodatków maj¹cych na celu intensyfikowanie po¿¹danych
samoistnych procesów zachodz¹cych w konserwowanych paszach lub hamowanie procesów niekorzystnych. Jednym z takich
dodatków przeznaczonych do ochrony zbieranego wilgotnego siana z lucerny jest Inoculant 1155. W pracy przedstawiono ró¿ne
metody wskazuj¹ce na jakoœæ rozprowadzenia tego preparatu w sianie. Wyniki prowadzonych badañ potwierdzaj¹
przypuszczenia, ¿e preparat w konserwowanej paszy przemieszcza siê w trakcie przechowywania.

OCENA JAKOŒCI ROZPROWADZENIA DODATKÓW
W PASZACH OBJÊTOŒCIOWYCH

Wprowadzenie

Materia³ i metody

,

Produkowane siano jest czêsto z³ej jakoœci. Spowodowane
jest to du¿ymi stratami sk³adników pokarmowych. W nieko-
rzystnych warunkach dochodz¹ one nawet do 70% [5, 10].
W naszym klimacie produkcja siana zwi¹zana jest z du¿ym
ryzykiem, jest to szczególnie istotne w przypadku zbioru siana
za pomoc¹ pras zwijaj¹cych. Jego wilgotnoœæ wzglêdna w tra-
kcie zbioru nie powinna przekraczaæ 15-17% [8, 9]. Suszenie
siana do takiego poziomu wilgotnoœci wymaga d³ugiego czasu,
co powoduje straty zwi¹zane z okruszaniem siê liœci i ³ugowa-
niem. Dosuszanie siana zebranego przy wy¿szej wilgotnoœci
wymaga natomiast znacznych nak³adów energetycznych
[5, 10].

Zastosowanie preparatów konserwuj¹cych umo¿liwia
zbiór siana z lucerny przy jego zwiêkszonej wilgotnoœci
wzglêdnej, gdy nie okruszaj¹ siê jeszcze liœcie i kwiatostany
roœlin [5, 12]. Jest to energooszczêdna metoda konserwacji,
daj¹ca ponadto wiêcej suchej masy i sk³adników pokarmowych
z hektara [1, 7, 11].

Skutecznoœæ dzia³ania preparatu konserwuj¹cego zale¿y od
równomiernego rozmieszczenia okreœlonej jego iloœci w zbie-
ranym materiale. Jest to szczególnie istotne w przypadku siana
prasowanego, w którym rozprowadzenie preparatu musi byæ
bardzo równomierne podczas formowania bel [3, 4]. Istnienie
mokrych miejsc w beli, bez kontaktu z preparatem, powoduje
tworzenie siê w nich ognisk aktywnej dzia³alnoœci szkodliwych
bakterii, co mo¿e spowodowaæ zniszczenie ca³ej beli, a nawet
jej samozap³on [2, 6].

Materia³em roœlinnym stosowanym w badaniach by³a
lucerna mieszañcowa ( ) w fazie pocz¹tku
kwitnienia. Siano zbierano przy wilgotnoœci 24%. Œredni plon
zielonej masy wynosi³ 430 q·ha . W badaniach u¿yto preparat
sta³y Inoculant 1155 firmy Pioneer o nastêpuj¹cych
w³aœciwoœciach: masa usypowa 1040 kg·m , wilgotnoœæ
wzglêdna 2,5%, œrednia œrednica granulek 0,87 mm. Preparat
aplikowano w iloœci 0,1%. Preparat zawiera liofilizat
naturalnych bakterii oraz wêglan wapnia.
Gwarantowana iloœæ ¿ywych bakterii to 1·10 cfu·g .

Ocenê nierównomiernoœci rozmieszczenia preparatu prze-
prowadzano trzema metodami:
- poprzez analizê rozmieszczenia znaczniko-

wanych cz¹stek preparatu w próbkach siana pobranego
z bel natychmiast po zbiorze;

Medicago media

Bacilus spp.

bezpoœrednio

-1

-3

8 -1

- poprzez ocenê iloœciow¹ bakterii
w próbkach siana pobranych z bel 15 dni po

zbiorze;
- poprzez ocenê jakoœci siana, 4 tygodnie od

zbioru.
W metodzie bezpoœredniej u¿yto specjalnie opracowanej do

tego celu metody znacznikowania preparatów biologicznie
czynnych za pomoc¹ n-heksanu. Znacznik tworzy z preparatem
mikrobiologicznym wi¹zanie fizyczne (rys. 1), które pod
wp³ywem ekstrahenta rozpada siê.

Próbki pobierano z 15 ró¿nych miejsc beli. Po pobraniu
próbki izolowano znacznik zgodnie z opracowan¹ metodyk¹
i oznaczano jego iloœæ. Oznaczenia dokonano za pomoc¹ chro-
matografu gazowego HP 5890 oraz spektrometru masowego
MS 5972. Oznaczenia dokonano metod¹ wzorca zewnêtrznego
przy poziomie odzysku n-heksanu 89,1-94,6%.

Równomiernoœæ rozmieszczenia preparatu granulowanego
Inoculant 1155 w sianie charakteryzowano za pomoc¹ wskaŸni-
ka wspó³czynnik zmiennoœci:

(1)

gdzie:
wspó³czynnik zmiennoœci dla zawartoœci n-heksanu [%],
odchylenie standardowe, mg·[100g ],

- œrednia arytmetyczna zawartoœæ, mg·[100g ].

W dla oceny liczby bakterii próbki pobierano z 5 ró¿nych
miejsc zgodnie z BN-74-9162-01 (rys. 4). Liczbê bakterii w 1 g
próbki okreœlano wed³ug PN-R-647911.
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Rys. 1. Zasada wi¹zania cz¹steczek n-heksanu z granulami
preparatu konserwuj¹cego
Fig. 1. The rule of binding of n-hexane particles with the
granulated preserving preparation
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Równomiernoœæ rozmieszczenia preparatu granulowanego
Inoculant 1155 w sianie charakteryzowano za pomoc¹
wspó³czynnika zmiennoœci liczby bakterii:

(2)

gdzie:
K - wspó³czynnik zmiennoœci dla liczby bakterii [%],

- odchylenie standardowe [cfu·g ],
x - œrednia arytmetyczna zawartoœæ [cfu·g ]

Dla oceny jakoœci siana próbki pobierano z 5 ró¿nych
miejsc. Œwie¿e próbki przygotowywano do analiz zgodnie
z obowi¹zuj¹c¹ metodyk¹. Do analizy chemicznej NIRS u¿yto
spektrofotometru InfraAlyzer 450. Opieraj¹c siê na uzy-
skanych wartoœciach obliczono:
- Jednostki Produkcji ¯ywca (JPZ),
- Jednostki Produkcji Mleka (JPM),
- Zwi¹zki Bezazotowe, Wyci¹gowe (BNW),
- wartoœæ energetyczn¹ Energia Laktacji Netto (NEL).

Uzyskane iloœci preparatu znacznikowanego przedsta-
wiono w postaci histogramów rozk³adu zawartoœci dla po-
szczególnych p³aszczyzn beli.

Jak wynika z rys. 2 ró¿nice istotne statystycznie, wyst¹pi³y
jedynie pomiêdzy p³aszczyznami 2 a 3. Wskazuje to na
jednostkowe ró¿nice w iloœci podawanego preparatu.
P³aszczyzna B (rys. 3) ró¿ni³a siê (NIR = 0,749) od
pozosta³ych i w miejscach znajduj¹cych siê tam stwierdzono
œrednio najwiêksz¹ zawartoœæ n-heksanu.

Obliczony wspó³czynnik zmiennoœci rozmieszczenia
n-heksanu wynosi³ K = 61,1%.

Uzyskane wyniki liczby bakterii przedstawiono na rys. 4.
Najmniejsz¹ liczbê bakterii stwierdzono w œrodkowej czêœci
beli (punkt A). Wy¿sze wartoœci stwierdzono w jej
zewnêtrznych warstwach. Pomimo wystêpuj¹cych znacznych
rozbie¿noœci w liczbie bakterii analiza statystyczna nie
wykaza³a ró¿nic (NIR = 3166 cfu·g ). Obliczony
wspó³czynnik zmiennoœci wynosi³ K = 53,9%.
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Rys. 2. Histogram zawartoœci n-heksanu w próbkach siana dla
p³aszczyzn pomiarowych pionowych 1-5 (wartoœæ œrednia).
Wartoœci oznaczone literami ró¿ni¹ siê istotnie statystycznie

(p 0,05)

Fig. 2. Bar chart of the contents of n-hexane in hay samples for
vertical measurement planes 1-5 (average value). Values
marked with letters differ considerably as far as statistics is

concerned (p 0,05)
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Rys. 3. Histogram zawartoœci n-heksanu w próbkach siana dla
p³aszczyzn pomiarowych poziomych A-C (wartoœæ
œrednia).Wartoœci oznaczone literami ró¿ni¹ siê istotnie staty-

stycznie (p 0,05).

Fig. 3. Bar chart of the contents of n-hexane in hay samples for
horizontal measurement planes A-C (average value).Values
marked with letters differ considerably as far as statistics is

concerned (p 0,05)

Rys. 4. Liczba bakterii w próbach siana uzyskana w badaniach
(wartoœæ œrednia)
Fig. 4. Number of bacteria in hay samples obtained in the
course of studies (average value)

Tab. Wartoœci wybranych sk³adowych jakoœci siana obli-
czonych na podstawie analizy NIRS (wartoœci œrednie)
Table Values of the selected constituent hay qualities calculated
on the basis of NIRS analysis (average values)
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Uzyskane wyniki oceny jakoœci przedstawiono w tab. We
wszystkich analizowanych przypadkach ró¿nice okaza³y siê
nie istotne statystycznie. Pozwala to wnioskowaæ, i¿ ze
wzglêdu na jakoœæ siana otrzymana równomiernoœæ
rozprowadzenia preparatu jest wystarczaj¹co wysoka.

Na podstawie przeprowadzonych badañ mo¿na zauwa¿yæ
koncentracjê preparatu w osi beli. Czynnikiem sprzyjaj¹cym
takiemu zjawisku mo¿e byæ mniejsze zagêszczenie beli siana
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w pocz¹tkowym okresie formowania i ewentualnie zwi¹zane
z tym wtórne przemieszczanie siê preparatu po wprowadzeniu
do komory prasowania.

Pomimo, i¿ nie stwierdzono ró¿nic statystycznych w liczbie
bakterii, mo¿na zaobserwowaæ ich mniejsz¹ liczbê w œrodku
beli, gdzie wystêpowa³a najwiêksza iloœæ liofilizatu. W zwi¹-
zku z wystêpowaniem w tym miejscu tak du¿ej ich iloœci mog³y
one powodowaæ szybsze wysuszenie siana w rdzeniu. Mo¿liwe
jest tak¿e samoistne odparowanie wilgoci w luŸniejszym
rdzeniu. Porównuj¹c wartoœci wspó³czynników zmiennoœci
(K = 61,1% oraz K = 53,9%) mo¿na zauwa¿yæ jego poprawê.
Namna¿anie siê bakterii, powoduje korektê b³êdów pope³-
nionych w czasie aplikacji preparatu do wilgotnego siana.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza siê, co
nastêpuje:
1) œrednia zawartoœæ znacznika by³a najwy¿sza w œrodkowej

czêœci beli,
2) nie stwierdzono ró¿nic statystycznych pomiêdzy liczb¹

bakterii w zale¿noœci od miejsca pobierania próbek,
3) stwierdzono poprawê wskaŸnika nierównomiernoœci w tra-

kcie przechowywania siana (15 dni po zbiorze),
4) nie stwierdzono ró¿nic statystycznych pomiêdzy sk³a-

dnikami jakoœci siana. Pozwala to na stwierdzenie, i¿ uzy-
skana równomiernoœæ wymieszania preparatu konserwu-
j¹cego z wilgotnym sianem by³a wystarczaj¹ca dla uzyska-
nia siana dobrej jakoœci w ca³ej objêtoœci beli.

[1] Bernes G., Persson Waller K., Jensen S.K.: Hay and silage
as vitamin sources in organic sheep production. [in:]
Hopkins A., Gustafson T., Bertilsson J., Dalin G.,
Nilsdotter-Linde N., Spörndly E. Biodiversity and Animal
Feed. Future Challenges for Grassland Production. Proc.
of the 22 General Meeting of the European Grassland
Federation, June 2008, Uppsala, 565-567.

1 2

Wnioski

Literatura

nd

[2] Coblenz W.K., Turner I.E., Scarbrough D.A., Lesmerster
K.E., Keilogg D.W., Coffey K.P., Mc Beth L.J.: Storage
characteristic of bermudgrass hay as affected by moisture
content and density of square bales.AAES Research series
1999, 470, 154-161.

[3] Dulcet E.: Wie flüssige Präparate im Aufsammelhäcksler
zudosieren. Landtechnik 1998, 4, 272.

[4] Dulcet E., Woropay M., Kaszkowiak J.: Effect on silage
quality o moisture content in a baled crop with
morphological and enzymatic additives during harvesting.
Proc. of the Agricultural Engineering into the Third
Millennium. Ag Eng. 2000 , University of Warwick, UK,
87-88.

[5] Dulcet E., Miko³ajczak J., Olszewski T.: Technika
zastosowania konserwantów przy zbiorze wilgotnego
siana. Wyd. UczelnianeATR w Bydgoszczy 2002.

[6] Meisser M.: Konservierung von Feuchtheu. Agrar-
Forschung 2001, 8 (2), 87-92.

[7] Mir Z., Jan E.Z., Robertson J.A., Mir P.S., McCartney
D.H.: Effects of microbial inoculant and moisture content
on preservation and quality of round-baled alfalfa.
Canadian Journal ofAnimal Science 1995, 75, 15-23.

[8] Olszewski T.: Agritechnika 2001. Tendencje w rozwoju
techniki rolniczej. Problemy In¿ynierii Rolniczej 2001,
4 (34)

[9] Podkówka W.: Kierunki w produkcji kiszonek i siana
w Europie. Zeszyty Problemowe Postêpów Nauk Rolni-
czych 1998, 462, 25-39.

[10] Sêk T., Przyby³ J., Dach J.: Zbiór i konserwacja zielonek.
Wyd. UczelnianeAR w Poznaniu 2002.

[11] Shinners K.J., Straub R.J., Huhnke R.I., Undersander D.J.:
Harvest and storage losses associated with mid-size
rectangular bales. Applied Engineering in Agriculture
1996, 12, 167-173.

[12] Tomes N.J., Shelley T., Allen G., Badner G., Price J.,
Soderlund S.: Preservation of alfalfa hay by microbial
inoculation at baling. Landbauforschung Volkenrode,
Sonderheft 1991, 123, 344-347.

.

ASSESMENT OF THE QUALITY OF DISSOLVING OF ADDITIVES IN BULKY FEEDS

Summary

Bulky feeds used at a farm should be characterized by a good quality. Serving animals of feeds not meeting the standards is
connected both with economical losses resulting from the drop in production or bad form of animals, but also with passing of
dangerous compounds on a man within the frames of the existing food chain. Very often in the course of feeds production it is
necessary to add different types of additives aiming at intensification of the desired spontaneous processes taking place in the
preserved feeds or hindering unfavourable processes. Inoculant 1155 is one of such additives intended for the protection of
harvested wet hay from alfalfa. Different methods pointing at the quality of dissolving of this preparation in hay have been
presented in this study. The results of the conducted works confirm the presumptions, that the preparation in the preserved feed
relocates while stored.
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