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EFFECT OF APPLICATION OF THE BACTERIAL-MINERAL-VITAMIN PREPARATION 

IN THE PROCESS OF SILAGING OF MEADOW COVER ON MILK QUALITY  
IN ECOLOGICAL FARMS  

Summary 
 

The effect of the application of the bacterial-mineral-vitamin preparation on the chemical composition and quality of ensi-
lages made from meadow cover, and on inhibition of mildew development in the silaging process has been examined. The 
starter culture of the preparation comprised the selected bacterial strains of the species: Lactobacillus plantarum, Lactoba-
cillus buchneri and Lactobacillus brevis, the mineral and vitamin part comprised compounds of calcium, phosphorus, man-
ganese, magnesium and zinc as well as beta-carotene (authorised for application in the ecologic production). The trial ensi-
lages of meadow cover made with the addition of the tested preparation were characterised by a very good quality, higher 
protein contents, extended oxygen stability (up to 11 days) and by the number of mildews c.f.u per 1 g of ensilage one hun-
dred times lower than the ensilages made without this addition. In the autumn and winter seasons the feeding of dairy cows 
with control and test ensilages was monitored. The feeding package comprised, apart from the ensilage constituting 62,5%, 
the following fodders: hay, barley straw and ground grain mix. The milk coming from the cows fed with the ensilages with 
the addition of the preparation was characterised by higher protein content by 0,3 percentage unit, higher fat content by 0,6 
percentage unit and twice lower number of microorganisms and somatic cells as compared to the milk coming from the 
cows fed with control ensilages, without the bacterial-mineral-vitamin preparation. 
 
 

WPŁYW STOSOWANIA PREPARATU BAKTERYJNO-MINERALNO-WITAMINOWEGO 
W PROCESIE KISZENIA RUNI Ł�KOWEJ NA JAKO�� MLEKA W GOSPODARSTWACH 

EKOLOGICZNYCH 

Streszczenie 
 

Badano wpływ stosowania preparatu bakteryjno-mineralno-witaminowego na zawarto�� składników pokarmowych i jako�� 
kiszonek z runi ł�kowej oraz hamowanie rozwoju ple�ni w procesie kiszenia. W skład kultury starterowej preparatu 
wchodziły wyselekcjonowane szczepy bakterii z gatunków: Lactobacillus plantarum, Lactobacillus buchneri i Lactobacillus 
brevis, w skład cz��ci mineralno-witaminowej wchodziły zwi�zki wapnia, fosforu, manganu, magnezu i cynku oraz beta-
karoten (dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej). Kiszonki do�wiadczalne z runi ł�kowej, wykonane z 
dodatkiem badanego preparatu, charakteryzowały si� bardzo dobr� jako�ci�, wy�sz� zawarto�ci� białka, wydłu�on� 
stabilno�ci� tlenow� (do 11 dni) oraz sto razy ni�sz� liczb� j.t.k ple�ni/g kiszonki w stosunku do kiszonek wykonanych bez 
jego dodatku. �ywienie krów mlecznych kiszonkami kontrolnymi i do�wiadczalnymi prowadzono w okresie jesienno-
zimowym. W skład dawki pokarmowej oprócz kiszonek, stanowi�cych 62,5%, wchodziły nast�puj�ce pasze: siano, słoma 
j�czmienna i mieszanka �rut zbo�owych. Mleko pochodz�ce od krów �ywionych kiszonkami z dodatkiem preparatu 
charakteryzowało si� wy�sz� zawarto�ci� białka o 0,3 jednostki procentowej, wy�sz� zawarto�ci� tłuszczu o 0,6 jednostki 
procentowej oraz ni�sz� dwukrotnie liczb� drobnoustrojów ogółem i komórek somatycznych, w stosunku do mleka 
pochodz�cego od krów �ywionych kiszonkami kontrolnymi. 
 
 
1. Wprowadzenie 
 
 W Unii Europejskiej stale zwi�ksza si� zapotrzebowanie 
konsumentów na �ywno�� ekologiczn�, co wywołuje 
potrzeb� stosowania odpowiednich metod jej wytwarzania. 
Produkcja ekologicznego mi�sa i mleka wymaga �ywienia 
bydła mi�snego i krów mlecznych paszami pochodz�cymi 
z upraw ekologicznych. Pasze obj�to�ciowe pochodz�ce 
z u�ytków zielonych, stosowane w postaci zielonek, 
kiszonek lub siana, stanowi� w gospodarstwach 
ekologicznych podstaw� �ywienia zwierz�t prze�uwaj�cych 
i powinny charakteryzowa� si� wysok� jako�ci� 
�ywieniow� i czysto�ci� mikrobiologiczn�, a tak�e musz� 
by� wolne od mikotoksyn [1, 5, 12, 14, 15]. 
 Wyprodukowanie kiszonek o wysokiej jako�ci i 
trwało�ci tlenowej jest zale�ne od stosowanej technologii 
kiszenia, stopnia ugniecenia ro�lin, ich rodzaju i składu 
chemicznego oraz stosowania dodatków stymuluj�cych 
proces fermentacji mlekowej. Stymulowanie procesu 
kiszenia pasz obj�to�ciowych, w tym runi ł�kowej, 

dodatkiem kultur starterowych bakterii fermentacji 
mlekowej, zawieraj�cych wyselekcjonowane szczepy 
homo- i heterofermentatywne z rodzaju Lactobacillus, 
przyczynia si� do zwi�kszenia jako�ci i stabilno�ci tlenowej 
kiszonek, poprzez hamowanie rozwoju mikroorganizmów 
tlenowych: bakterii, dro�d�y i ple�ni [6, 7, 11, 13]. Kwas 
mlekowy, wytwarzany przez bakterie w procesie kiszenia, 
powoduje obni�enie pH �rodowiska do warto�ci, w której 
zahamowane zostaj� procesy rozkładu białek, wywołane 
działaniem mikroorganizmów tlenowych i enzymów 
tkankowych ro�lin [12, 13]. 
 Na podstawie danych z literatury i bada� własnych, 
prowadzonych w latach 2004 i 2005, stwierdzono �e ru� 
ł�kowa pochodz�ca z u�ytków zielonych w gospodarstwach 
ekologicznych, charakteryzuje si� nisk� zawarto�ci� 
niektórych makro- i mikroelementów, a zwłaszcza wapnia, 
fosforu, magnezu i cynku [2, 16, 17]. 
 W celu poprawy jako�ci i warto�ci �ywieniowej 
kiszonych ro�lin opracowano preparat bakteryjno-
mineralno-witaminowy, przeznaczony do stosowania w 
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gospodarstwach ekologicznych. W skład preparatu wchodzi 
koncentrat bakterii wyselekcjonowanych szczepów z 
gatunków Lactobacillus plantarum i Lactobacillus 
buchneri, oraz mieszanka mineralno-witaminowa 
zawieraj�ca zwi�zki organiczne i nieorganiczne: 
sproszkowany wapie�, kredy fosforanowo-magnezowe, 
glukonian wapnia i beta-karoten z marchwi. Pochodzenie 
surowców jest zgodne z Rozporz�dzeniem Rady 
2092/91/EWG, w sprawie wytycznych dla gospodarstw 
ekologicznych [16]. 
 Kiszonki i sianokiszonki, wyprodukowane w 
gospodarstwach do�wiadczalnych z dodatkiem tego 
preparatu w latach 2005-2006, charakteryzowały si� bardzo 
wysok� jako�ci� (95-100 punktów w skali Fliega-
Zimmera), wy�sz� o około 30% zawarto�ci� makro- i 
mikroelementów oraz wydłu�on� o 7 dni stabilno�ci� 
tlenow�, w porównaniu z kiszonkami wytworzonymi bez 
dodatku preparatu [17, 18]. 
 W wyniku bada�, prowadzonych w 2007 roku, nad 
wpływem preparatu bakteryjnego-mineralno-witaminowe-
go na hamowanie rozwoju zarodników ple�ni w czasie 
kiszenia runi ł�kowej, a zatem obni�enie stopnia ska�enia 
kiszonek ple�niami, w tym ple�niami toksynotwórczymi 
stwierdzono, �e zastosowanie preparatu bakteryjnego 
spowodowało stukrotne obni�enie liczby ple�ni w j.t.k./g 
kiszonek do�wiadczalnych, w stosunku do ich zawarto�ci w 
kiszonkach kontrolnych [18]. Wyizolowane z kiszonek 
kontrolnych ple�nie zidentyfikowano, na podstawie ich 
cech morfologicznych, jako nale��ce do gatunku 
Aspergillus flavus, o zdolno�ci do wytwarzania aflatoksyn 
[3, 4, 18]. 
 
2. Cel bada� 
 
 Celem bada� była ocena wpływu dodatku preparatu 
bakteryjno-mineralno-witaminowego do zakiszanych 
zielonek z runi ł�kowej na jako�� mleka pochodz�cego od 
krów �ywionych tymi kiszonkami. 
 
3. Zało�enia metodyczne 
 
 W wybranych do bada� dwóch gospodarstwach 
ekologicznych ru� ł�kowa do produkcji kiszonek 
pochodziła z u�ytków zielonych, na których nie stosowano 
wapnowania i nawo�enia mineralnego. Kiszonki z runi 
ł�kowej drugiego pokosu, po podsuszeniu na ł�ce do 
�redniej zawarto�ci suchej masy 36%, sporz�dzono przy 
zastosowaniu maszyn zgniataj�cych i zwijaj�cych firmy 
Sipma, w postaci balotów o ci��arze 400 kg, bez 
stosowania preparatu oraz z dodatkiem preparatu 
bakteryjno-mineralno-witaminowego. 
 Dwuskładnikowy preparat, składaj�cy si� z kultury 
starterowej bakterii oraz z mieszanki mineralno-
witaminowej, stosowano w postaci oprysku bezpo�rednio 
na zielonk�, w ilo�ci odpowiednio 5 g i 500 g/ton� zielonki, 
po uprzednim rozpuszczeniu w wodzie. 
 Surowiec - podsuszon� ru� ł�kow� oraz otrzymane 
z niej kiszonki, wykonane bez i z dodatkiem preparatu - 
poddano analizom chemicznym, obejmuj�cym oznaczanie 
zawarto�ci suchej masy, białka ogólnego, włókna i tłuszczu 
surowego, metod� analizy w bliskiej podczerwieni, 
z zastosowaniem aparatu Infratec, wykalibrowanego 
odpowiednio do analizowanego surowca. 

 Zawarto�� zwi�zków karotenoidowych w zielonkach 
i kiszonkach oznaczano metod� kolorymetryczn� opisan� 
w normie PN-90/A-75101/12. 
 Analiz� zawarto�ci makro- i mikroelementów: wapnia, 
fosforu magnezu, manganu i cynku wykonano metod� 
spektrometrii absorpcji atomowej z zastosowaniem aparatu 
Perkin - Elmer 1100 [16]. 
 Jako�� kiszonek oceniano zgodnie ze skal� Fliega-
Zimmera, na podstawie wyników analizy zawarto�ci 
kwasów: mlekowego, octowego i masłowego, z 
zastosowaniem testów enzymatycznych do ich oznaczania 
[8, 9, 10]. 
 Oznaczenie liczby jednostek tworz�cych kolonie ple�ni 
(j.t.k.) w kiszonkach wykonywano metod� płytkow�, 
zgodnie z norm� PN-ISO 7954:1999. Stabilno�� tlenow� 
kiszonek po otwarciu balotów oceniano na podstawie zmian 
temperatury i pH, w czasie przechowania ich w warunkach 
tlenowych, w temperaturze pokojowej [16]. 
 W czasie prowadzenia do�wiadcze� krowy mleczne 
podzielono na dwie grupy �ywione kiszonkami bez i z 
dodatkiem preparatu bakteryjno-mineralno-witaminowego. 
W dziennych dawkach �ywieniowych kiszonki z runi 
ł�kowej stanowiły pasz� podstawow� (25 kg/sztuk�); 
oprócz kiszonki krowom podawano siano i słom� 
j�czmienn� (12 kg/ sztuk�) oraz mieszank� �rut zbo�owych 
(3 kg/sztuk�). 
 Skarmianie kiszonek rozpocz�to po upływie sze�ciu 
tygodni od ich zakiszenia. Obserwacje krów mlecznych 
�ywionych kiszonkami kontrolnymi i do�wiadczalnymi 
prowadzono w dwóch wybranych do�wiadczalnych 
gospodarstwach ekologicznych, w których areał u�ytków 
zielonych wynosił około 12 ha. Krowy mleczne podzielono 
na dwie grupy, 5 sztuk w grupie kontrolnej - �ywionej 
kiszonkami bez dodatku preparatu jako podstawow� pasz� 
oraz 5 sztuk w grupie do�wiadczalnej - �ywionej 
kiszonkami z dodatkiem preparatu jako podstawow� pasz�. 
Po upływie wst�pnego miesi�cznego okresu �ywienia, w 
ci�gu nast�pnych trzech miesi�cy wła�ciwego 
do�wiadczenia, laboratoria przy mleczarniach wykonywały 
analizy mleka. Jako�� mleka oceniana była na podstawie 
parametrów jako�ciowych, okre�lonych w normie PN-A-
86002 „Mleko surowe do skupu”. 
 
 
4. Wyniki 
 
 Zielonki z drugiego pokosu, podsuszone po skoszeniu, 
do zawarto�ci 35,2-37,3% suchej masy zawierały w suchej 
masie: 15,8-16,3% białka, 22,8-23,4% włókna surowego i 
2,8-3,1% tłuszczu surowego. Kiszonki uzyskane bez 
dodatku preparatu odznaczały si� zbli�on� zawarto�ci� 
białka, włókna i tłuszczu w suchej masie, przy ni�szej 
zawarto�ci suchej masy �rednio o 3,8%. 
 W efekcie rozwoju bakterii wprowadzonych z 
preparatem, w czasie procesu kiszenia wzrosła nieznacznie 
obni�yła si� zawarto�� włókna surowego - �rednio o 5%, w 
stosunku do materiału wyj�ciowego. 
 Wyniki analizy podstawowych składników w 
zielonkach i kiszonkach w ekologicznych gospodarstwach 
do�wiadczalnych przedstawiono w tab. 1. 
 Kiszonki bez dodatku preparatu charakteryzowały si�: pH 
– 5,2-5,4, jako�ci� zadowalaj�c� lub dobr�, ska�eniem 
ple�niami na poziomie od 2 x 104 do 4 x 104 j.t.k./g oraz 
stabilno�ci� tlenow� do 4 dni. 
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 Działanie preparatu bakteryjno-mineralno-witaminowe-
go, spowodowało w procesie kiszenia runi ł�kowej 
obni�enie pH do warto�ci 4,4-4,6, wzrost zawarto�ci kwasu 
mlekowego od 34,5 do 46,7%, zahamowanie fermentacji 
masłowej i wydłu�enie stabilno�ci tlenowej kiszonek o 7 
dni, w stosunku do kiszonek kontrolnych, 
wyprodukowanych bez dodatku preparatu. Kiszonki 
do�wiadczalne w obu gospodarstwach uzyskały ocen� 
bardzo dobr�. Wyniki analizy jako�ci kiszonek zestawiono 
w tab. 2. 
 Zawarto�� makro i mikroelementów w suchej masie 
runi ł�kowej w dwóch gospodarstwach wynosiła 
odpowiednio: wapnia 0,83-0,88%, fosforu 0,26-0,27%, 
magnezu 0,17-0,20%, manganu 113-117 mg/kg oraz cynku 
29,3-30,1 mg/kg, a zwi�zków karotenoidowych 12,7-13,0 
mg/kg. W efekcie wprowadzenia do zakiszanej runi 
ł�kowej preparatu bakteryjno-mineralno-witaminowego w 
kiszonkach zwi�kszyły si� zawarto�ci: wapnia 1,10-1,12%, 
fosforu 0,36-0,38%, magnezu 0,24-0,28%, manganu 138,9-

153,5 mg/kg oraz cynku 38,5-39,2 mg/kg suchej masy 
kiszonek. Zawarto�� zwi�zków karotenoidowych nie 
ulegała istotnym zmianom w czasie kiszenia runi ł�kowej z 
dodatkiem preparatu. 
 Wyniki dotycz�ce zmian zawarto�ci makro- i 
mikroelementów oraz zwi�zków karotenoidowych w 
kiszonkach kontrolnych i do�wiadczalnych przedstawiono 
na rys. 1-4. 
 
 W wybranych do bada� gospodarstwach ekologicznych 
krowy produkowały rocznie 4500 l mleka, którego 
parametry mie�ciły si� w klasie Extra, jednak zawarto�� 
ogólnej liczby drobnoustrojów w mleku wynosiła �rednio w 
okresie rocznym ponad 90 tysi�cy/ml, czyli blisko górnej 
granicy okre�lonej norm� jako�ciow� dla tej klasy. 
 
 Dzienny procentowy skład dawki pokarmowej dla krów 
przedstawiono na rys. 5. 

 
Tab. 1. Skład chemiczny zielonki oraz kiszonek wyprodukowanych bez i z dodatkiem preparatu bakteryjno-mineralno-
witaminowego 
Table 1. Chemical composition of green fodder and silages made without and with additives of bacterial-mineral-vitamin 
preparation 
 

�rednia zawarto�� w suchej masie, %  Pasze Gospodarstwa 
 ekologiczne 

�rednia zawarto��  
suchej masy, %  białka ogólnego włókna surowego tłuszczu surowego 

1 35,2 
 

16,1 
 

 
23,4 

 

 
2,8 

 Z 

2 37,1 
 

15,8 
 

 
22,8 

 

 
3,1 

 

1 34,2 
 

16,0 
 

 
23,0 

 

 
2,7 

 A 

2 35,6 
 

15,6 
 

 
22,2 

 

 
3,0 

 

1 35,0 
 

17,7 
 

22,2 2,6 

B 

2 37,0 
 

17,4 
 

21,6 3,0 

Z - Podsuszone zielonki z runi ł�kowej, A - Kiszonki bez dodatku preparatu, B - Kiszonki z dodatkiem preparatu bakteryjno-
mineralno-witaminowego 
 
 
Tab. 2. Ocena jako�ci kiszonek z runi ł�kowej wyprodukowanych bez i z dodatkiem preparatu bakteryjno-mineralno-
witaminowego 
Table 2. Quality evaluation of meadow cover silages made without and with additives of bacterial-mineral-vitamin prepara-
tion 
 

Zawarto�� kwasów organicznych,%  
Kiszonka 

  pH 
mlekowego octowego masłowego 

Ocena jako�ci 
kiszonki, wg 
skali Fliega-

Zimmera 

Liczba  
j.t.k. 

ple�ni/g 
kiszonki 

Stabilno�� 
tlenowa, 

dni  

Gospodarstwo nr 1 
A 5,2 0,95 0,42 0,14 zadawalaj�ca  2 x 104 4 
B 4,4 1,45 0,38 brak bardzo dobra 1 x 102 11 

Gospodarstwo nr 2 
A 5,4 1,00 0,38 0,12 dobra 4 x 104 4 
B 4,6 1,88 0,40 0,01 bardzo dobra 2 x 102 11 

A - Kiszonki bez dodatku preparatu, B - Kiszonki z dodatkiem preparatu bakteryjno-mineralno-witaminowego 
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Rys. 1. �rednia zawarto�� wapnia, fosforu i magnezu w 
zielonkach i kiszonkach, w przeliczeniu na such� mas� 
(gospodarstwo nr 1) 
Fig. 1. Average calcium, phosphorus and magnesium contents 
in the dry mass of green fodders and ensilages (Farm No. 1) 
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Rys. 2. �rednia zawarto�� wapnia, fosforu i magnezu w 
zielonkach i kiszonkach, w przeliczeniu na such� mas� 
(gospodarstwo nr 2) 
Fig. 2. Average calcium, phosphorus and magnesium contents 
in the dry mass of green fodders and ensilages (Farm No. 2) 
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Rys. 3. �rednia zawarto�� cynku, manganu i karotenoidów w 
zielonkach i kiszonkach, w przeliczeniu na such� mas� 
(gospodarstwo nr 1) 
Fig. 3. Average zinc, manganese and carotenoids contents in 
the dry mass of green fodders and ensilages (Farm No. 1) 
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Rys. 4. �rednia zawarto�� cynku, manganu i karotenoidów w 
zielonkach i kiszonkach, w przeliczeniu na such� mas� 
(gospodarstwo nr 2) 
Fig. 4. Average zinc, manganese and carotenoids contents in 
the dry mass of green fodders and ensilages (Farm No. 2) 
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Rys. 5. Udział pasz w dawkach pokarmowych dla krów 
mlecznych, w okresie do�wiadcze� 
Fig. 5. Average daily fodder dose for dairy (milking) cows in 
the trial period 
 
 W okresie prowadzenia do�wiadcze� analizowano 
jako�� mleka, charakteryzowan� nast�puj�cymi 
parametrami: zawarto�ci� białka i tłuszczu oraz ogóln� 
liczb� drobnoustrojów i liczb� komórek somatycznych w 1 
ml.  
 �rednie wyniki z trzech miesi�cy wła�ciwego 
do�wiadczenia, dotycz�ce zmian jako�ci mleka w czasie 
�ywienia krów kiszonkami bez i z dodatkiem preparatu 
bakteryjno-mineralno-witaminowego, przedstawiono w tab. 
3. 
 Mleko pochodz�ce od krów �ywionych w okresie 
do�wiadcze� kiszonkami bez dodatku badanego preparatu, 
jako pasz� podstawow�, charakteryzowało si� zawarto�ci� 
białka 2,9-3,2%, tłuszczu 3,5-3,8%, ogóln� liczb� 
drobnoustrojów: 98-90 tys./ml i liczb� komórek 
somatycznych: 162-148 tys/ml. 
 W wyniku �ywienia krów kiszonkami o wy�szej jako�ci 
i warto�ci pokarmowej na skutek dodatku preparatu 
uzyskano popraw� jako�ci mleka, wyra�aj�c� si� wzrostem 
zawarto�ci białka �rednio o 0,3 jednostki procentowej, 
tłuszczu o 0,6 jednostki procentowej oraz dwukrotne 
obni�enie liczby drobnoustrojów i liczby komórek 
somatycznych w ml mleka. 
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Tab. 3. Wpływ �ywienia krów kiszonkami bez i z dodatkiem preparatu bakteryjno-mineralno-witaminowego na jako�� 
mleka 
Table 3. Effect of feeding cows with ensilages with and without added bacterial-mineral-vitamin preparation  
on milk quality 
 

Gospodarstwo 
ekologiczne 

Liczba komórek 
somatycznych, w 

tys./ml mleka 

Ogólna liczba 
drobnoustrojów, w 

tys./ ml mleka  

Zawarto�� tłuszczu 
w mleku,%  

Zawarto�� białka w 
mleku,% 

�ywienie krów kiszonkami bez dodatku preparatu 

1 160-148 98-95 3,5-3,7 3,0-3,2 

2 162-156 94-90 3,6-3,8 2,9-3,0 

�ywienie krów kiszonkami z dodatkiem preparatu bakteryjno-mineralno-witaminowego 

1 82-72 53-48 4,3-4,2 3,3-3,5 

2 78-70 50-47 4,1-4,2 3,2-3,3 

Wymagania normy PN-A-86002 „Mleko surowe do skupu”w klasie Extra wynosz�: 
��liczba komórek somatycznych w 1 ml mniej ni� 400.000, 
��ogólna liczba drobnoustrojów w 1 ml mniej ni� 100.000. 

 
 
 
5. Podsumowanie i dyskusja 
 
 Wdro�enie w gospodarstwach ekologicznych sposobu 
kiszenia runi ł�kowej, z zastosowaniem najnowszej 
generacji preparatu bakteryjno-mineralno-witaminowego, 
przyczyniło si� do poprawy jako�ci kiszonek oraz do 
wyrównania w nich niedoborów składników mineralnych, 
wyst�puj�cych w ro�linach pochodz�cych z nie 
nawo�onych nawozami mineralnymi u�ytków zielonych. 
 Na podstawie wyników bada�, stwierdzono, �e kiszonki 
z runi ł�kowej, sporz�dzane z dodatkiem badanego 
preparatu, odznaczały si� wi�ksz� zawarto�ci� białka, 
wysok� jako�ci� i przedłu�on� trwało�ci� tlenow�, jak 
równie� wy�sz� zawarto�ci� makro i mikroelementów 
�rednio do 30%, w porównaniu z kiszonkami kontrolnymi 
wykonywanymi bez dodatku preparatu. 
 Oceniono stopie� ska�enia kiszonek ple�niami. 
Kiszonki kontrolne bez dodatku preparatu bakteryjno-
mineralno-witaminowego zawierały �rednio 2-4 x 104 j.t.k. 
ple�ni/g a ich jako��, okre�lono jako zadowalaj�c� lub 
dobr�, według skali Fliega-Zimmera. Kiszonki 
do�wiadczalne z dodatkiem preparatu uzyskały ocen� 
bardzo dobr�, a oznaczona w nich zawarto�� ple�ni była 
stukrotnie ni�sza (1-2 x 10 2 j.t.k./g). 
 Uzyskane wyniki dotycz�ce stosowania kultur 
starterowych bakterii, w procesie kiszenia ro�lin, a 
szczególnie działania antybakteryjnego i antyple�niowego 
szczepów pochodz�cych z gatunków: Lactobacillus 
plantarum i Lactobacillus buchnerii, s� zbie�ne z wynikami 
bada� cytowanych w literaturze. Metabolity, wytwarzane 
przez niektóre szczepy bakterii fermentacji mlekowej z 
wymienionych gatunków, takie jak: kwas mlekowy, octowy 
i propionowy, bakteriocyny, nadtlenek wodoru, glikol 
propylenowy, hamuj� rozwój bakterii tlenowych, bakterii 
patogennych, dro�d�y i ple�ni [6, 7, 11, 17]. 
  Badane szczepy bakterii fermentacji mlekowej homo- 
i heterofermentatywne, wchodz�ce w skład kultury 
starterowej preparatu bakteryjno-mineralno-witaminowego, 
dzi�ki zdolno�ci do hamowania rozwoju ple�ni w procesie 
kiszenia, poprawily w znacz�cy sposób jako�� i stan 
higieniczny zakiszonej runi ł�kowej. 

 W okresie prowadzenia do�wiadcze� krowy mleczne 
�ywiono kiszonkami bez i z dodatkiem preparatu, które 
stanowiły 62,5% dziennych dawek pokarmowych, 
uzupełnianych sianem - 25%, słom� j�czmienn� - 5% oraz 
mieszank� �rut zbo�owych -7,5%. W czasie do�wiadczenie 
wła�ciwego (po miesi�cznym okresie wst�pnego �ywienia) 
analizowano jako�� mleka produkowanego przez krowy 
�ywione kiszonkami wykonanymi bez i z dodatkiem 
preparatu. 

Wpływ preparatu na popraw� jako�ci kiszonek 
przeło�ył si� na wyniki �ywienia krów oraz popraw� 
jako�ci mikrobiologicznej i dwukrotne obni�enie 
zawarto�ci komórek somatycznych w mleku, które mie�ciło 
si� w klasie Extra. 

Wysoka liczba komórek somatycznych w mleku jest 
zwi�zana z chorobami wymion krów, a mo�e by� równie� 
wynikiem skarmiania sple�niałych pasz. Z tych powodów 
zastosowanie w �ywieniu krów kiszonek o wysokiej 
warto�ci higienicznej, z dodatkiem bakterii o działaniu 
hamuj�cym rozwój ple�ni, przyczyniło si� do poprawy 
zdrowia zwierz�t i poprawy jako�ci mleka [6]. 
 
6. Wnioski 
 
 Na podstawie analizy wyników przeprowadzonych 
bada� sformułowano nast�puj�ce wnioski: 
1. Pod wpływem działania preparatu bakteryjno-

mineralno-witaminowego, w procesie kiszenia runi 
ł�kowej, wzrasta warto�� kiszonej paszy, wyra�ona: 
wy�sz� czysto�ci� mikrobiologiczn�, podwy�szonym 
�rednio do 30% poziomem zawarto�ci makro- i 
mikroelementów, w stosunku do kiszonek 
sporz�dzonych bez preparatu oraz podwy�szeniem 
jako�ci do bardzo dobrej według skali Fliega-Zimmera. 

2. Mleko pochodz�ce od krów �ywionych bardzo dobrej 
jako�ci kiszonkami z runi ł�kowej, wytworzonymi z 
dodatkiem preparatu bakteryjno-mineralno-
witaminowe-go, charakteryzowało si�: wy�sz� 
zawarto�ci� białka i tłuszczu, wy�sz� czysto�ci� 
mikrobiologiczn� i dwukrotnie ni�sz� zawarto�ci� 
komórek somatycznych, w porównaniu z parametrami 
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mleka od krów �ywionych kiszonkami z takich samych 
ro�lin, zakiszonych bez dodatku badanego preparatu. 
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