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Wstęp

Przy technologii produkcji bydła mlecznego czy też bydła opasowego nieodzownym elementem 
jest posiadanie użytków zielonych. W gospodarstwach prowadzonych ekstensywnie użytki zielone są 
często wręcz jedynym źródłem pasz objętościowych.

Gdy uprawa traw jest prawidłowo prowadzona, a więc zadbana pod względem odpowiednio do-
branego składu botanicznego, nawożenia oraz pH, jest ona wstanie w znacznie lepszy sposób po-
radzić sobie z okresami niedoboru wody. Kolejnym argumentem przemawiającym za słusznością 
sporządzania kiszonek z mieszanek traw z motylkowatymi jest ekonomia. Kiszonki te bowiem są 
źródłem białka, dzięki którym możemy ograniczyć ilość stosowanych śrut poekstrakcyjnych. Poprzez 
zastosowanie mniejszych ilości śrut wysokobiałkowych przyczyniamy się do poprawy rentowności 
produkcji stada oraz minimalizujemy ryzyko wystąpienia chorób np. kwasica.

Ważnym elementem w zapewnieniu odpowiedniej ilości pasz jest konserwacja materiału roślin-
nego zebranego z pola oraz uniknięcie strat podczas przechowywania. Najprostsze sposoby konser-
wacji pasz objętościowych to: kiszenie i suszenie. Należy pamiętać, że podczas konserwacji pasz 
dochodzi do strat składników pokarmowych. Aby je ograniczyć, trzeba zachować prawidłowe warunki 
konserwacji, przechowywania i wybierania pasz do skarmiania. Tak przygotowana pasza o wysokich 
walorach smakowych i zapachowych jest chętnie pobierana przez zwierzęta, co bezpośrednio prze-
kłada się na osiągane wyniki produkcyjne.

Obecnie w intensywnej produkcji bydła mlecznego wykorzystuje się pasze objętościowe takie 
jak: kiszonki, sianokiszonki, siano, słomę w całym okresie żywieniowym. Zakiszenie zielonej masy 
uważa się za najbardziej racjonalną metodę konserwacji i przechowywania pasz dla przeżuwaczy.

METODY KONSERWACJI PASZ OBJĘTOŚCIOWYCH

Warunki klimatyczne w Polsce okres żywienia zimowego zwierząt wynosi mniej więcej 200 dni. Na 
ten okres należy przygotować, zakonserwować pasze objętościowe. Najpopularniejszymi metodami 
konserwacji pasz jest suszenie i kieszenie.
q Suszenie polega na obniżeniu zawartości wody w skoszonej zielonce do poziomu poniżej 15%. 

Taka wilgotność jest bezpieczna do przechowywania siana, w którym są zahamowane wszystkie 
procesy życiowe roślin. W zależności od technologii suszenia z wysuszonych roślin otrzymuje się 
siano lub susz. Rośliny można suszyć bezpośrednio na polu, w stodołach, wymuszonym zimnym 
powietrzem lub ciepłym powietrzem w suszarniach.

q Kiszenie jest sposobem konserwacji opartym na procesie fermentacji mlekowej przeprowadzonej 
przez bakterie mlekowe. Przy spełnieniu podstawowych wymogów technologii obniża straty w sto-
sunku do suszenia i daje pasze bardzo dobrej jakości i chętnie pobierana przez zwierzęta. Przede 
wszystkim należy zakiszać zielonki podsuszone do poziomu 35-40% suchej masy.
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ZAKISZANIE

Kiszonki i sianokiszonki charakteryzują się stabilną wartością pokarmową przez cały okres prze-
chowywania. Mogą być podstawową paszą w żywieniu przeżuwaczy przez cały rok. Coraz częściej 
stosowana technologia żywienia oparta na PMR i TMR wymusza stosowanie monodiety pełnopor-
cjowej, która jest możliwa przy skarmianiu paszami o jednolitym składzie pokarmowym w dłuższym 
okresie czasu. Taką paszę objętościową może zagwarantować jedynie kiszonka wykonana z roślin 
zebranych w odpowiednim okresie. 

q Czynniki warunkujące uzyskanie dobrej kiszonki to: 
n odpowiedni skład botaniczny zielonki
n faza rozwojowa w czasie koszenia
n wilgotność i rozdrobnienie surowca
n czystość surowca 
n stopień zakwaszenia
n szczelność zbiornika i zabezpieczenie przed zamarzaniem

Podstawowe zasady, jakie należy zachować przy produkcji kiszonek to: 
q Szybkie przerwanie procesów utleniania przez ograniczenie czasu zbioru oraz dokładne ugniece-

nie zielonej masy w silosie, włożenie do rękawa lub zawinięcie w folię balotów;
q Szybkie przerwanie niepożądanych procesów chemicznych poprzez sterylizację zakiszonej masy 

lub jej szybkie zakwaszenie;
q Szybkie obniżenie pH zakiszanych pasz poprzez dodanie do zakiszanej masy inokulantów w po-

staci żywych kultur bakterii bądź innych konserwantów, które ukierunkują procesy fermentacyjne. 

Dobry materiał kiszonkarski charakteryzuje się znaczną koncentracją cukrów i niską pojemnością 
buforową. Rośliny zawierające dużo związków buforowych zakiszają się gorzej, gdyż wartość pH obniża 
się powoli i pierwsza naj-
ważniejsza faza fermen-
tacji ulega przedłużeniu. 
Sytuacja taka sprzyja 
rozwojowi bakterii niepo-
żądanych i doprowadza 
do pogorszenia jakości 
kiszonki. Dlatego też 
przebieg procesu kisze-
nia należy przede wszyst-
kim od zawartości cukrów 
rozpuszczalnych w rośli-
nach w roślinach i od ich 
pojemności buforowej. 
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Trawy zawierają, w porównaniu z motylkowymi drobnonasiennymi, więcej cukrów i dlatego lepiej 
się zakiszają. Zawartość cukru w roślinie zależy od fazy wegetacyjnej rośliny, pory roku i dnia oraz 
od nawożenia mineralnego. Opóźniony zbiór wpływa niekorzystnie na zakiszanie roślin, ponieważ 
wzrasta w ich ilość włókna, a obniża się ilość cukrów. Podczas zakiszania takich roślin pojawiają się 
trudności w ugnieceniu pryzmy i obserwuje się nieprawidłowy przebieg procesu fermentacyjnego. 
Duzy wpływ na zawartość cukrów w roślinie ma pora dnia. Wczesnym rankiem w roślinie jest mnie 
cukrów niż późnym popołudniem. 

Materiał kiszonkarski pochodzący nawet z najlepszych odmian można zepsuć stosując niewłaści-
wy termin zbioru bądź złe sporządzenie kiszonki. 

O terminie zbioru powinna decydować nie data a faza wzrostu rośliny określona na postawie 
zawartości suchej masy w zebranej zielonce. Najlepiej jeśli zbiór występuje, gdy zawartość suche 
masy wynosi od 35 do 37%. Z takiego materiału zakiszeniowego nie ma żadnego wycieku soków 
w trakcie zakiszania. Długość cięcia powinna wynosić powyżej 10 mm, ale grubsze kawałki łodyg 
i ziarna powinny być rozgniecione. 

Pryzma podczas zakiszania powinna być starannie ugniatana, tak aby stworzyć we wnętrzu wa-
runki beztlenowe. Duże znacznie w procesie kiszenia ma rozdrobnienie roślin, od którego zależy 
dokładność ubicia masy, a przez to szybkie powstanie warunków beztlenowych. Czas formowanie 
pryzmy powinien być jak najkrótszy. Po uformowanie pryzmy powierzchnia powinna być zabezpie-
czona przed dostępem powietrza. 

Zawartość cukrów w materiale roślinnym (Domański, 1999)
Materiał roślinny Zawartość cukru w g/kg

Trawy – pierwszy wiosenny odrost
Życica wielokwiatowa 200

Życica trwała 185
Kupkówka pospolita 120

Rajgras wyniosły 100
Kostrzewa łąkowa 98
Tymotka łąkowa 83

Mieszana trawa z motylkowymi 90
Inne gatunki roślin pastewnych

Kukurydza 250
Koniczyna biała 75

Lucerna 50
Żyto pastewne 70
Owies zielony 100
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SPOSOBY ZAKISZANIA

Kiszonkę można sporządzać bezpośrednio na polu w pryzmach, w silosach betonowych, w ręka-
wach foliowych i balotach owiniętych folią. Wśród silosów wyróżnia się: przejazdowe – najczęściej 
stosowane, komorowe i wieżowe. Silosy wieżowe są rzadko stosowane z uwagi na wysokie koszty 
inwestycyjne oraz ograniczoną wydajność napełniania. Owinięte bele sianokiszonki najlepiej składo-
wać w zacienionym miejscu na utwardzonej i czystej nawierzchni lub piaszczystym podłożu, aby unik-
nąć zniszczenia folii. Jeśli są przestrzegane właściwe zasady zakiszania to podczas przechowywania 
straty ograniczone są do minimum. W belach jest mniejsze ryzyko pogorszenia jakości paszy, wyni-
kające z kontaktu z powietrzem. Nie obserwuje się również wycieku soków z bel w trakcie przechowy-
wania, dzięki czemu ogranicza się zagrożenie dla środowiska naturalnego. Dodatkowo nie ma strat 
związanych z rozrzucaniem sianokiszonki, tak jak w przypadku jej wybierania z silosów czy pryzm.

SUSZENIE

Podczas procesu suszenia dąży się do obniżenia zawartości wody w roślinie do poziomu oko-
ło15%. Dzięki suszeniu roślina zachowuje cenne składniki pokarmowe oraz zabezpieczona jest przed 
psuciem czy rozkładem mikrobiologicznym. Najbardziej rozpowszechnionym, ale też i najbardziej 
ryzykownym sposobem jest suszenie siana bezpośrednio na ziemi. Przy tym sposobie o wielkości 
strat decydują warunki atmosferyczne oraz organizacja pracy. Pierwszym zadaniem jest jak najszyb-
sze doprowadzenie do całkowitego zwiędnięcia roślin, co przerywa oddychanie, będące przyczyną 
znacznych strat składników pokarmowych. Skoszoną zielonkę należy więc natychmiast rozrzucić 
cienką warstwą na łące i często intensywnie przetrząsać. Wieczorem podsuszoną zielonkę należy 
uformować w wały, aby nie zwilgotniała od rosy. Rano po ustąpieniu rosy podsuszone siano rozrzuca 
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się ponownie i 2-3 krotnie przetrząsa. Pracę tę należy wykonać nie tak energicznie jak pierwszego 
dnia, aby nie kruszyć już wyschniętych delikatnych liści. Suszenie siana na ziemi jest pracochłonne 
i obarczone dużym ryzykiem w przypadku pogorszenia się warunków atmosferycznych i połączone 
z dużym obniżeniem wartości pokarmowej. 

Kolejną metodą jest dosuszanie na rusztowaniach polegające na zbiorze, podsuszonej zielonki, 
zawierającej od 35 do 50% wody, i złożeniu jej na kozłach, rogalach, trójnogach. Sposób ten daje 
możliwość wyeliminowania strat mechanicznych oraz ogranicza wymywanie składników pokarmo-
wych. Jest to jednak metoda wymagająca dużego nakładu pracy i nie da się jej zmechanizować. 
Najlepszą jakość i najmniejsze straty wykazuje siano dosuszane nieogrzanym lub ogrzanym po-
wietrzem. Siano do dosuszania powietrzem powinno być podsuszone na łące do około 35-40% 
wilgotności. Świeżo skoszone zielonki zawierają 70-80% wody a zbioru należy dokonać w momen-
cie osiągnięcia przez suszoną masę 15-20% wilgotności. Tak wysuszone siano może być przecho-
wywane przez dłuższy czas bez utraty swoich właściwości. W zmagazynowanym sianie zachodzą 
procesy fermentacji, tak zwane „pocenie” się siana. Jest to zjawisko normalne polegające na od-
parowaniu wilgoci. Jeżeli zebrane siano jest suche proces ten przebiega spokojnie bez większych 
strat suchej masy. Natomiast jeżeli magazynowane siano jest wilgotne (>20%) procesy fermentacji 
przebierają gwałtowny proces. Siano może się zagrzewać na skutek czego powodowane są straty 
suche masy oraz pogarsza się strawność siana. Dobrej jakości siano powinno charakteryzować się 
naturalnym zielonym kolorem oraz przyjemnym aromatycznym zapachem. Powinno również być 
wolne od zanieczyszczeń (ziemi, liści). Obecność pleśni oraz stęchła woń siana świadczy o za-
chodzącym procesie gnilnym. Dobrej jakości siano to niezastąpiona i niezbędna pasza w żywieniu 
cieląt, jałówek i buhajów, koni i owiec. Siano przeznaczone dla cieląt w celu stymulacji rozwoju 
żwacza powinno być miękkie, liściaste i z pierwszego pokos, natomiast siano przeznaczone dla 
koni powinno być twarde i szeleszczące.
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