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WSTĘP

W hodowli przeżuwaczy, w szczególności bydła, ukierunkowanych na produkcję mleka, nie-
zbędne jest wykorzystywanie pasz objętościowych o wysokich walorach jakościowych. Od sposobu 
przechowywania pasz w okresie letnim jak i zimowym zależy jej wartość pokarmowa. Należy jednak 
pamiętać, że każdy rodzaj konserwacji pasz pochodzących ze zbioru użytków zielonych na okres 
żywienia zimowego wiąże się ze stratą składników pokarmowych. Największe straty są przy pro-
dukcji siana przygotowanego bezpośrednio na powierzchni łąk. Materiał roślinny, podczas produk-
cji siana, narażony jest na kilkakrotne stosowanie zabiegów przetrząsania oraz na niesprzyjające 
warunki atmosferyczne, które powodują rozkład do 50-70% karotenu i do 20-30% białka zawartego 
w roślinach. Jest wiele składników, które decydują o jakości pasz objętościowych przeznaczonych 
dla przeżuwaczy m. in:
n zawartość suchej masy,
n struktura fizyczna,
n zawartość białka mikrobiologicznego,
n zawartość cukrów prostych i polisacharydów skrobiowych.

To co jest najważniejsze i świadczy o dobrej jakości paszy to przede wszystkim wysoka zawartość 
białka i strawność suchej masy organicznej. Stosowanie pasz najwyższej jakości zapewnia wykorzy-
stanie pełnego potencjału genetycznego zwierząt oraz poprawia ich kondycję zdrowotną i warunkuje 
wysoką wydajność.

1. METODy kONSERWaCjI PaSZ ObjĘTOŚCIOWyCh

W gospodarstwach, które wyspecjalizowały się w towarowej produkcji mleka i żywca wołowego, 
dominującymi paszami objętościowymi stosowanymi w żywieniu są kiszonki. Podstawowymi meto-
dami konserwacji pasz objętościowych są:
n zakiszanie ściętych i rozdrobnionych lub całych roślin, ewentualnie podsuszonych roślin,
n suszenie zielonej masy (siano, susz).

Zakiszanie jest sposobem konserwacji pasz opartym na fermentacji mlekowej. Kiszenie przewięd-
niętych lub podsuszonych roślin, którego celem jest przetworzenie surowca roślinnego w produkty 
smaczne i zdrowe, a jednocześnie zakonserwowane na długi okres.

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. Rośliny można suszyć bezpośrednio na polu, w stodołach, lub suszar-
niach.
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2. SPOSOby ZakISZaNIa

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 jest technologia PMR (częściowo wymieszana dawka) i TMR (całkowicie wymieszana 
dawka), która wymusza stosowanie monodiety pełnoporcjowej, która jest możliwa przy skarmianiu 
paszami o jednolitym składzie pokarmowym w dłuższym okresie. Taką paszę może zagwarantować 
jedynie kiszonka wykonana z roślin zebranych w odpowiednim czasie. 

Podstawowym materiałem do zakiszania są zielonki z traw, roślin motylkowych i mieszanek z tra-
wami, kukurydzy, sorgo, facelii i niektórych poplonów ścierniskowych. Coraz częściej zakisza się 
produkty pochodzenia rolno-spożywczego, np.: młóto browarniane, wywar gorzelniany, wysłodki bu-
raczane, marchew.

Do najważniejszych czynników przy zakiszaniu roślin można zaliczyć:
n termin zbioru,
n wysokość ścinania roślin,
n podatność na zagrzewanie,
n obecność mikotoksyn, czyli produktów działania pleśni.

Kiszonkę można sporządzać bezpośrednio na polu 
w pryzmach, w silosach betonowych, w rękawach folio-
wych i balotach owiniętych folią. W momencie sporzą-
dzania kiszonek w pryzmach należy pamiętać, aby miej-
sce na pryzmę wybrać blisko utwardzonej drogi.

Wśród silosów wyróżnia się: przejazdowe, komorowe 
i wieżowe. Do najczęściej stosowanych należą silosy 
przejazdowe poziome i komorowe. Natomiast silosy wie-
żowe, z uwagi na wysokie koszty inwestycyjne oraz ogra-
niczoną wydajność napełnienia i opróżniania, stosowane 
są bardzo rzadko.

3. ZakISZaNIE kukuRyDZy

Najczęściej zakisza się rozdrobnione rośliny kuku-
rydzy w silosach, rękawach, balotach. Bardzo ważnym 
czynnikiem plonotwórczym kukurydzy jest dobór odmia-
ny. Przy wyborze odmiany do siewu należy zwrócić uwa-
gę na procentowy udział kolb w roślinie oraz liczbę FAO. 
Optymalnym terminem zbioru kukurydzy na kiszonkę 
z całych roślin jest stadium końcowej dojrzałości wosko-
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wej ziarna i początek pełnej. Zawartość suchej masy powinna wynosić 33-35%, a udział suchej masy 
kolb w masie całej rośliny – co najmniej 50%. Optymalna wysokość cięcia to 30-40 cm od powierzchni 
gleby. Należy również zwrócić uwagę na rozdrobnienie kukurydzy oraz zgniecenie ziarna – opty-
malnie 1,5-2,5 a nawet 3-4 cm. Ponadto, aby procesy zakiszania przebiegały prawidłowo, materiał 
roślinny powinien być dobrze ubity, to znaczy w 1 m3 powinno mieścić się około 640-650 kg zielonki. 
Ugniatanie najlepiej rozpocząć zaraz po rozładunku zielonki.

4. ZakISZaNIE TRaW

Trawy można zakiszać w pryzmach, silosach, rękawach oraz belach owijanych folią. Najmniejsze 
straty podczas kiszenia występują przy sporządzaniu kiszonek w belach owiniętych folią. Najczęściej 
w balotach zakisza się podsuszone trawy oraz rośliny motylkowe z trawami. Wyróżnia się następujące 
etapy przygotowania sianokiszonki:
n skoszenie trawy, 
n przesuszenie materiału zakiszeniowego,
n sprasowanie podsuszonej trawy,
n owijanie sprasowanej beli nieprzepuszczającym powietrza materiałem w celu zapewnienia warun-

ków beztlenowych.
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Podstawową zasadą przy sporządzaniu kiszonek z traw, również roślin motylkowych z trawami, 
jest podsuszenie skoszonej masy. Ustalenie optymalnego terminu zbioru nie jest trudne. Zielonka 
posiada 15-23% suchej masy i w ciągu doby, w czasie dobrej słonecznej pogody, traci 15% wody, 
a w czasie dobrej pogody 10%. Krótki okres suszenia pozwala uniknąć strat wskutek oddychania roślin, 
co szczególnie dotyczy cukrów i karotenu. Do produkcji sianokiszonki należy podsuszyć zielonkę do 
40-50% suchej masy. Bele sianokiszonki muszą być mocno zbite i niezwłocznie owinięte dokładnie 
folią. W celu zapewnienia odpowiedniego naciągu przylegania do surowca najczęściej stosuje się folie 
o grubości 0,025-0,03 mm i rozciągliwości do 50%. Sprasowane bele najlepiej przewieść do miejsca 
składowania i tam owinąć je folią. Natomiast składowanie sianokiszonki w pryzmach odbywa się na 
zasadzie ugniecenia i ubicia zwiezionej i pociętej zielonej masy. Szybkość pracy odgrywa tu bardzo 
ważną rolę. Rozpoczęta pryzma powinna zostać zakończona maksymalnie w 2 dni. Ubicie trawy jest 
bardzo ważne, ponieważ luźny materiał będzie bardzo szybko się psuł. Przez to nawet najlepsza jako-
ściowo trawa zebrana w optymalnym terminie nie będzie smakowita dla bydła, a w przypadku silnego 
zepsucia nie powinna być mu podawana.

5. WaDy I ZalETy SkłaDOWaNIa ZIElONkI W PRyZMaCh I balOTaCh

Zalety pryzm:
n bardziej ekonomiczna metoda, szczególnie opłacalna w dużych gospodarstwach rolnych,
n mniej czasochłonna i pracochłonna,
n dobrze sprawdza się na łąkach naturalnych o zróżnicowanej jakości trawy, daje możliwość wymie-

szania różnej jakości trawy oraz lucerny, co polepsza jakość i wartość sianokiszonki,
n mniejsze zużycie folii,
n mniejsze zużycie paliwa poprzez szybsze mieszanie rozdrobnionego materiału w wozie paszowym,
n nie ma potrzeby zwożenia z pola bel.

Wady pryzm:
n duże nakłady inwestycyjne na coraz droższe maszyny rolnicze,
n wrażliwość na warunki pogodowe w trakcie zbierania i ubijania zielonej masy,
n straty składników pokarmowych w czasie przygotowywania pryzmy,
n straty w skarmianiu, sięgające od kilku do kilkunastu procent paszy.

Zalety balotów:
n wysoka jakość paszy,
n minimalizacja strat przy skarmianiu – szybkie skarmienie otworzonej beli, szybki proces zakisza-

nia, mocno zbite baloty, dobrze zagęszczone i od razu owinięte,
n mniejsze ryzyko zagrzewania się sianokiszonki w okresie letnim,
n możliwość zbioru zielonki w różnym terminach,
n możliwość segregacji sianokiszonki pochodzącej z różnych upraw, różnych pokosów, w zależności 

od jej przeznaczenia,
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n mobilność paszy – możliwy jest transport gotowych bel bez ich otwierania (pojawia się opcja han-
dlu paszą).
 
Wady balotów:

n wyższy koszt jednostkowy oraz nakład związany z konserwacją paszy,
n relatywnie duża ilość folii zużywanej do owijania bel,
n bardziej pracochłonna metoda, 
n czasochłonność zwożenia balotów z pola,
n możliwość zróżnicowania jakości kiszonki w poszczególnych belach,
n podatność folii na uszkodzenia podczas zbioru, transportu i magazynowania.

Od niedawna powstała nowa innowacyjna maszyna do owijania bel folią, która ma zastosowanie 
owijarki szeregowej do owijania bel okrągłych jak i prostopadłościennych, tworząc z nich długi na 
kilkadziesiąt metrów rękaw foliowy wypełniony sprasowanymi belami podsuszonej zielonki. Aby to 
uzyskać mechanizmy owijarki wykonują ruch złożony, przy czym ruch obrotowy mechanizmu owijają-
cego jest dokładnie zsynchronizowany z ruchem postępowym całej maszyny. Wysoką jakość kiszonki 
można uzyskać pod warunkiem spełnienia podstawowych zasad. Dotyczą one w pierwszej kolejności 
wysokiej jakości surowca przeznaczonego do zakiszania, czyli posuszonej zielonki, a następnie nie-
zwłocznego po uformowaniu beli szczelnego owinięcia, co najmniej czterema warstwami folii i kon-
troli jej szczelności w okresie jej przechowywania. 

Zasada jej działania polega na tym, iż jedna powierzchnia folii jest pokryta ciągliwym klejem, co 
zapewnia ścisłe przyleganie warstw folii do siebie i całkowitą szczelność owiniętej beli. Na początku 
i na końcu foliowego rękawa z belami zakłada się worek i dociska go przez włączenie owijania, 
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lub wkłada się pojedynczą belę owiniętą w całości folią. Owinięta folia powoduje odcięcie dopływu 
tlenu i w ten sposób, poprzez procesy fermentacyjne, możliwe jest przygotowanie sianokiszonki jako 
pokarmu dla bydła. 

ZakISZaNIE luCERNy
Kiszenie lucerny jest jednym z najbardziej racjonalnych sposobów konserwacji i przechowywania. 

Zielonka z samej lucerny zakisza się nieco trudniej niż jej mieszanka z trawami, ponieważ zawiera za 
dużo białka w stosunku do węglowodanów, szczególnie kiedy rośliny zawierają mniej niż 30% suchej 
masy. Zielonkę z lucerny zakisza się w pryzmach naziemnych w silosach otwartych i półotwartych, 
w rękawach foliowych oraz belach zwijanych. Najlepszym sposobem uzyskania dobrej paszy jest 
zakiszanie przewiędniętej lucerny zebranej prasą lub kombajnem do zbioru traw. Zebrana zielonka 
powinna być rozdrobniona nożami zamontowanymi w maszynie. Otrzymuje się wtedy sianokiszonkę, 
która jest produktem wysokiej jakości, a straty są bardzo małe.

kISZENIE MłóTa bROWaRNIaNEgO
Młóto browarniane, czyli produkt uboczny przy produkcji piwa, jest znakomitą paszą białkową, bar-

dzo chętnie pobieraną przez krowy. Młóto jest surowcem, który słabo się zakisza, dlatego decydując 
się na zakiszanie, należy przeprowadzić ten proces bardzo starannie. W niewłaściwie przechowywa-
nym młócie w okresie letnim straty mogą wynosić nawet 50%. Najlepiej zakisić młóto w rękawach 
foliowych, bo wtedy straty są minimalne. Zakiszanie w rękaw jest dość drogie, ale zapewnia warunki 
beztlenowe podczas zakiszania i gwarantuje prawidłowy przebieg procesów zakiszania. Aby zwięk-
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szyć ilość suchej masy, można dodać do zakiszonego młóta wysłodki buraczane suszone, śruty zbo-
żowe lub otręby pszenne w ilości 100 kg na tonę. Młóto łatwiej się zakisza po dodaniu węglowodanów. 

ZakISZaNIE gNIECIONEgO ZIaRNa
W sytuacjach, kiedy żniwa odbywają się w niekorzystnych warunkach pogodowych, trudno jest 

uzyskać wilgotność ziarna w granicach 14% i trzeba ponieść duże koszty na dosuszanie zboża, warto 
rozważyć zbiór wilgotnego ziarna. Takie ziarno należy pognieść oraz zapakować do hermetycznego 
rękawa foliowego. Można wykorzystać różne dodatki kiszonkarskie dostępne na rynku. W ten sposób 
zakiszone ziarno jest gotową do skarmiania wysokiej jakości paszą. 

6. SuSZENIE

Skoszone świeże rośliny zielone zawierają od 70-80% wilgotności, natomiast wysuszone siano 
powinno mieć 16-18% wody. W czasie suszenia ścięte rośliny tracą wodę, zmienia się ich wartość po-
karmowa (zmniejsza się zawartość składników pokarmowych i strawność paszy). Straty składników 
pokarmowych roślin suszonych na polu mogą dochodzić do 25-30%, a w niesprzyjających warunkach 
pogodowych nawet do 50% początkowej wartości pokarmowej. Sposobem na obniżenie strat jest jak 
najszybsze wysuszenie skoszonych roślin. Najprostszym i powszechnym sposobem suszenia siana 
jest suszenie roślin bezpośrednio na ziemi.
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