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EVALUATION OF POTENTIALLY PATHOGENIC BACTERIA PRESENCE  
IN SILAGES FROM MEADOW SWARD 

 

Summary 
 

Meadow sward and silages made from it can be valuable roughages for whole-year feeding of beef cattle and dairy cattle. 
In organic farming, in which meadow and grown back sward are fertilized with often not totally fermented liquid manure, 
there is a real risk of forage and silage contamination with faecal bacteria, which are potentially pathogenic. The aim of 
this study was to evaluate the degree of contamination with pathogens in silages from meadow sward derived from 
grasslands intensively fertilized with manure and liquid manure to determine the effect of the bacterial-mineral-vitamin 
preparation to reduce or eliminate the bacteria of the genus Salmonella, coliform bacteria and Escherichia coli in the 
process of stimulated lactic acid fermentation. There were detected bacteria Salmonella sp. and Escherichia coli 
accompanied with a high number of coliform bacteria in the silages prepared without the addition of the preparation and 
made from meadow sward from forage fertilized with slurry in the spring and then fertilized when it grew back. The 
experimental silages made with addition of the bacterial preparation were characterized by a high microbiological quality 
and there were not present any bacteria of the genus Salmonella, while the number of coliform bacteria and Escherichia 
coli was approximately 100-fold lower in comparison with the silages prepared without the additive. As a result of the 
bacterial-mineral-vitamin preparation addition to the silage a slowdown in growth of pathogenic bacteria was achieved. 
Silages made with the addition of preparation were characterized by a high chemical and microbiological quality. 
Key words: meadow sward; grasslands; fertilization; manure; liquid manure; silages; bacteria; Salmonella; coli; Es-
cherichia coli; contamination; bacterial-mineral-vitamin preparation; organic farming; field experimentation 
 
 

OCENA STOPNIA SKA�ENIA BAKTERIAMI POTENCJALNIE PATOGENNYMI  
KISZONEK Z RUNI ��KOWEJ 

 

Streszczenie 
 

Ru� ��kowa i wyprodukowane z niej kiszonki s� warto�ciowymi paszami obj�to�ciowym do stosowania w ca�orocznym �y-
wieniu byd�a mi�snego i mlecznego. W gospodarstwach ekologicznych, w których do nawo�enia ��k i odrastaj�cej runi sto-
sowane s� cz�sto nieprzefermentowane p�ynne nawozy naturalne, istnieje realne zagro�enie ska�enia zielonek, a w nast�p-
stwie kiszonek bakteriami fekalnymi - potencjalnie chorobotwórczymi. Celem bada� by�a ocena stopnia ska�enia patogena-
mi kiszonek z runi ��kowej pochodz�cej z u�ytków zielonych intensywnie nawo�onych gnojówk� i gnojowic� oraz okre�lenie 
wp�ywu dzia�ania preparatu bakteryjno-mineralno-witaminowego na obni�enie lub wyeliminowanie bakterii z rodzaju Sal-
monella, bakterii z grupy coli i Escherichia coli w procesie stymulowanej fermentacji mlekowej. W kiszonkach bez dodatku 
preparatu sporz�dzonych z runi ��kowej pochodz�cej z u�ytków zielonych nawo�onych gnojówk� na wiosn� i nast�pnie na 
odrastaj�ce ro�liny oraz nawo�onych gnojowic� wykryto obecno�� bakterii z rodzaju Salmonella i bakterii Escherichia coli 
oraz wysok� liczb� bakterii z grupy coli. Kiszonki do�wiadczalne wytworzone z dodatkiem preparatu charakteryzowa�y si� 
wysok� czysto�ci� mikrobiologiczn�, nie stwierdzono w nich obecno�ci bakterii z rodzaju Salmonella, natomiast liczba bak-
terii z grupy coli i bakterii Escherichia coli by�a oko�o 100-krotnie ni�sza, w stosunku do zawartej w kiszonkach bez jego 
dodatku. W efekcie dzia�ania preparatu bakteryjno-mineralno-witaminowego nast�pi�o zahamowanie rozwoju bakterii pa-
togennych. Kiszonki z preparatem charakteryzowa�y si� wysok� jako�ci� chemiczn� i mikrobiologiczn�. 
S�owa kluczowe: ru� ��kowa; u�ytki zielone; nawo�enie; gnojówka; gnojowica; kiszonki; bakterie; Salmonella; coli; Esche-
richia coli; ska�enie; preparat bakteryjno-mineralno-witaminowy; gospodarstwo ekologiczne; badania polowe 
 
 
1. Wprowadzenie 
 

Rozwój produkcji ekologicznej �ywno�ci wymaga 
wprowadzenia re�imów technologicznych i mikrobiolo-
gicznych dotycz�cych produkcji ekologicznych pasz dla 
zwierz�t. We wdro�onym do praktyki Krajowym Planie 
Kontroli Pasz przewidziano regularne ich badanie w kie-
runku obecno�ci bakterii chorobotwórczych, poniewa� 
w Polsce g�ównym �ród�em zaka�e� ludzi pa�eczkami Sal-
monella jest spo�ywanie ska�onej �ywno�ci pochodzenia 
zwierz�cego [7]. 

U�ytki zielone s� �ród�em tanich, naturalnych i warto-
�ciowych pasz obj�to�ciowych stosowanych w ekologicz-
nym chowie zwierz�t. Nawozy naturalne s� tradycyjnie sto-

sowane w rolnictwie ekologicznym do nawo�enia gleb, 
jednocze�nie taka praktyka stanowi prosty sposób utylizacji 
i zagospodarowania odchodów zwierz�cych [2]. W gospo-
darstwach ekologicznych, obok sta�ych nawozów natural-
nych takich jak obornik i kompost, w nawo�eniu u�ytków 
zielonych stosowane s� cz�sto nawozy p�ynne jak gnojów-
ka i gnojowica, które ze wzgl�du na aktywno�	 mikrobio-
logiczn� mog� stanowi	 zagro�enie ska�enia: gleby, ro�lin i 
gotowych pasz [3, 8], a w nast�pstwie produktów zwierz�-
cych, potencjalnie chorobotwórcz� mikroflor� obecn� w nie 
zawsze do ko�ca przefermentowanym moczu i kale zwie-
rz�t [4, 6, 10, 14]. 

Rozporz�dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Eu-
ropy nr 2160/2003 oraz uzupe�niaj�ce Rozporz�dzenie Mi-
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nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ustawy  
o nawozach i nawo�eniu okre�laj� parametry jako�ciowe 
dla nawozów naturalnych, w których nie mog� wyst�powa	 
bakterie z rodzaju Salmonella w 25 g lub 25 ml, a liczba 
bakterii z rodziny Enteriobacteriacae nie mo�e przekracza	 
1000 j.t.k./g lub ml [3,10]. Nale�y mie	 na uwadze fakt, �e 
bakterie fekalne, w tym tak�e szczepy chorobotwórcze, 
mog� by	 obecne w niedostatecznie przefermentowanym 
moczu i kale zwierz�t, zw�aszcza w tym pochodz�cym od 
zwierz�t z chorobami uk�adu pokarmowego, przebiegaj�-
cych pocz�tkowo bez wyra�nych objawów. Po wprowadze-
niu takich nawozów do gleby i na odrost ��kowy, bakterie 
potencjalnie chorobotwórcze mog� prze�y	 wiele miesi�cy 
[8,9]. Czas prze�ycia pa�eczek Salmonella w glebie wynosi 
oko�o 9 miesi�cy a bakterii Escherichia coli do 21 miesi�-
cy. Szybko�	 redukcji bakterii fekalnych w glebie zale�y od 
pH, typu i wilgotno�ci gleby, pory roku oraz obecno�ci 
w glebie mikroflory antagonistycznej w stosunku do pato-
genów [5,6,9,12]. Bakterie patogenne mog� równie� infe-
kowa	 rosn�ce ro�liny i rozwija	 si� dalej, nawet w proce-
sie ich kiszenia [1]. 

Wyniki bada� Instytutu Biotechnologii Przemys�u Rol-
no-Spo�ywczego przedstawione na konferencji w Puszczy-
kowie w 2011 r. dotyczy�y stopnia ska�enia gleb i runi ��-
kowej w gospodarstwach ekologicznych, przy stosowaniu 
nawo�enia u�ytków zielonych i odrastaj�cej runi ��kowej 
gnojówk� i gnojowic�. Nawo�enie wzrastaj�cymi dawkami 
p�ynnych nawozów naturalnych powodowa�o wzrost stop-
nia ska�enia gleby i ro�lin bakteriami fekalnymi, potencjal-
nie patogennymi [14]. 

Skutki skarmiania pasz pochodz�cych z u�ytków zielo-
nych ska�onych bakteriami patogennymi s� gro�ne dla 
zdrowia zwierz�t, a w nast�pstwie dla zdrowia ludzi, spo-
�ywaj�cych produkty pochodzenia zwierz�cego[4, 7]. 

W celu poprawy jako�ci mikrobiologicznej kiszonek 
produkowanych ze ska�onej bakteriami fekalnymi runi ��-
kowej opracowano i wdro�ono w wybranych gospodar-
stwach ekologicznych, po�o�onych w województwie ma-
zowieckim, stosowanie preparatu bakteryjno-mineralno-
witaminowego.  

Wyniki wcze�niejszych bada� autorów dotycz�ce zdol-
no�ci wymienionych szczepów bakterii do hamowania 
rozwoju w procesach fermentacji mlekowej bakterii z ro-
dzaju Salmonella i bakterii Escherichia coli by�y inspiracj� 
do podj�cia bada� nad wp�ywem preparatu na popraw� sta-
nu higieny kiszonek wytworzonych z zainfekowanej tymi 
bakteriami runi ��kowej [11, 13, 15]. 
 
2. Cel bada� 
 

Celem bada� by�a ocena stopnia ska�enia kiszonek 
z runi ��kowej bakteriami potencjalnie patogennymi oraz 
okre�lenie wp�ywu preparatu bakteryjno-mineralno-
witaminowego na hamowanie rozwoju i eliminacj� bakterii 
z rodzaju Salmonella, bakterii z grupy coli i bakterii Esche-
richia coli w procesie kiszenia ska�onych ro�lin. 
 
3. Materia� i metody bada� 
 

Badania prowadzono w wybranych ekologicznych go-
spodarstwach rolnych z terenu województwa mazowieckie-
go. W dwóch z nich trwa�e u�ytki zielone nie by�y nawo�o-
ne [A]; w czterech kolejnych gleba nawo�ona by�a p�yn-
nymi nawozami naturalnymi: gnojówk� rozcie�czon� wod� 

1:1, stosowan� wiosn� w ilo�ci 15 m3
ha-1; [B]; gnojówk� 
rozcie�czon� wod� 1:1, stosowan� wiosn� i po kolejnych 
pokosach runi ��kowej w ilo�ci 30 m3
ha-1 [C] oraz gnojo-
wic� stosowan� jesieni� i po ka�dym pokosie runi ��kowej 
w ilo�ci 24 m3
ha-1 [D]. 

Preparat bakteryjno-mineralno-witaminowy z�o�ony jest 
z wyselekcjonowanych szczepów bakterii fermentacji mle-
kowej o zdolno�ciach do hamowania rozwoju bakterii pato-
gennych oraz kompozycji wybranych makro- i mikroele-
mentów niezb�dnych w �ywieniu zwierz�t, dopuszczonych 
do stosowania w gospodarstwach ekologicznych [14]. 

W sk�ad kultury starterowej preparatu wchodz� nast�pu-
j�ce szczepy bakterii: Lactobacillus plantarum K 
KKP/593/p, Lactobacillus plantarum C KKP/788/p, Lacto-
bacillus brevis KKP 839 i Lactobacillus buchneri KKP 907 
[13, 14, 15]. 

Kiszonki, z zebranej i podsuszonej runi ��kowej pocho-
dz�cej z ��k o ró�nych wariantach nawo�enia, sporz�dzono 
w postaci bel cylindrycznych o masie oko�o 900 kg, ki-
szonki kontrolne [K] bez stosowania preparatu bakteryjno-
mineralno-witaminowego i kiszonki do�wiadczalne [Do] 
z dodatkiem preparatu w dawce 5 g granulatu bakterii i 200 g 
mieszanki mineralno-witaminowej na ton� kiszonych ro-
�lin. Czas kiszenia zielonki wynosi� 2 miesi�ce. 

�rednie próbki skoszonego materia�u ro�linnego i ki-
szonek poddane zosta�y analizie fizykochemicznej i mikro-
biologicznej. W reprezentatywnych próbkach oznaczano: 
zawarto�	 suchej masy metod� termograwimetryczn�, pH 
metod� potencjometryczn�, zawarto�	 kwasów: mlekowe-
go, octowego i hydroksymas�owego metodami enzyma-
tycznymi, przy u�yciu testów Boehringer Mannheim. 

Analiza mikrobiologiczna próbek obejmowa�a oznacza-
nie liczby j.t.k. bakterii: z rodzaju Salmonella z zastosowa-
niem specjalistycznego pod�o�a agarowego Rambach firmy 
Merck (Niemcy, Darmstadt) z przygotowaniem próbki we-
d�ug normy PN-EN ISO 6579:2003 oraz normy PN-EN 
ISO 6785:2009; bakterii Escherichia coli oraz bakterii z 
grupy coli z zastosowaniem pod�o�y Petrifilm Select E. coli 
oraz Petrifilm coliform/E. coli firmy 3M Heath Care Com-
pany (USA, Loughborough). 
 
4. Wyniki bada� i dyskusja 
 

W wyniku prowadzonych bada� dotycz�cych wdro�enia 
opracowanego w Instytucie preparatu bakteryjno-
mineralno-witaminowego, stymuluj�cego fermentacj� mle-
kow� runi ��kowej i jednocze�nie wzbogacaj�cego kiszonki 
w makro i mikroelementy niezb�dne dla �ywienia zwierz�t 
stwierdzono, �e preparat spe�nia nie tylko wa�n� rol� w po-
prawie jako�ci kiszonek, ale tak�e poprawia ich czysto�	 
mikrobiologiczn�. 

W tabeli 1 przedstawiono wyniki bada� jako�ci kiszo-
nek wyprodukowanych z runi ��kowej w sze�ciu gospodar-
stwach ekologicznych, w których rolnicy stosowali lub nie 
stosowali nawo�enia ��k p�ynnymi nawozami naturalnymi. 
W ka�dym gospodarstwie, niezale�nie od sposobu nawo�e-
nia u�ytków zielonych, kiszonki z runi ��kowej produko-
wane by�y bez dodatku [K] lub z dodatkiem preparatu bak-
teryjno-mineralno-witaminowego [Do]. 

Kiszonki kontrolne [K] charakteryzowa�y si� �redni� 
zawarto�ci� suchej masy 50%, warto�ci� pH 5,7, zawarto-
�ci� kwasu mlekowego 0,28% i zale�nie od poziomu za-
warto�ci kwasu hydroksymas�owego jako�ci� zadawalaj�c� 
lub dobr�. 
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Tab. 1. Ocena jako�ci kiszonek z runi ��kowej, sporz�dzonych bez i z dodatkiem preparatu bakteryjno-
mineralno-witaminowego 
Table 1. Evaluation of quality of silages from meadow sward prepared without or with the bacterial-mineral-vitamin prepa-
ration 
 

Zawarto�	 kwasów organicznych, % Gospodar-
stwo 

ekologiczne 

Kiszonka: 
bez preparatu [K], 
z preparatem [Do] 

Sucha masa, 
% pH mlekowy Octowy hydroksy-

mas�owy 

Ocena jako�ci 
kiszonek 

K 44,8 5,9 0,21 0,13 0,11 zadawalaj�ca 1A Do 46,7 5,0 0,98 0,16 brak bardzo dobra 
K 44,1 4,9 0,22 0,09 0,05 dobra 2A Do 44,6 4,6 1,05 0,17 brak bardzo dobra 
K 51,3 5,6 0,21 0,10 0,12 zadawalaj�ca 3B Do 52,8 5,0 0,94 0,18 brak bardzo dobra 
K 51,2 5,5 0,43 0,21 0,12 dobra 4C Do 52,9 5,1 0,97 0,20 �lady bardzo dobra 
K 56,9 5,2 0,51 0,25 0,12 dobra 5C Do 57,1 4,9 0,99 0,16 brak bardzo dobra 
K 51,9 5,6 0,36 0,15 brak dobra 6 D Do 49,1 5,0 1,19 0,18 brak bardzo dobra 

U�ytki zielone: 
A - nienawo�one, 
B - nawo�one gnojówk� stosowan� wiosn�, 
C - gnojówk� stosowan� wiosn� i po kolejnych pokosach runi ��kowej, 
D - gnojowic� stosowan� jesieni� i po ka�dym pokosie runi ��kowej, 
K - kiszonki kontrolne bez dodatku preparatu, 
Do - kiszonki do�wiadczalne z dodatkiem preparatu bakteryjno-mineralno-witaminowego. 
 
 
Tab. 2. Liczba bakterii patogennych w runi ��kowej oraz w kiszonkach bez i z dodatkiem preparatu bakteryjno-mineralno-
witaminowego przy ró�nych sposobach nawo�enia organicznego u�ytków zielonych. 
Table 2. Number of pathogenic bacteria in meadow sward and silages prepared without or with the bacterial starter culture 
with different sorts of grasslands fertilization 
 

Liczba bakterii, log j.t.k.	g-1 

Salmonella sp. Escherichia coli Bakterie 
z grupy coli 

Kiszonki Kiszonki Kiszonki 

Sposób nawo�enia 
trwa�ych u�ytków 

zielonych Ru� 
��kowa K Do 

Ru� 
��kowa K Do 

Ru� 
��kowa K Do 

A brak brak brak brak 1,30 Brak 4,00 2,00 brak 

B 1,00 brak brak brak 1,00 Brak 5,70 2,30 brak 

C 1,30 1,30 brak brak 2,48 Brak 5,70 2,60 brak 

D 1,30 2,60 brak brak 3,00 1,00 5,90 3,00 1,00 
U�ytki zielone: 
A - nienawo�one,  
B - nawo�one gnojówk� stosowan� wiosn�, 
C - gnojówk� stosowan� wiosn� i po kolejnych pokosach runi ��kowej, 
D - gnojowic� stosowan� jesieni� i po ka�dym pokosie runi ��kowej, 
K - kiszonki kontrolne bez dodatku preparatu; 
Do - kiszonki do�wiadczalne z dodatkiem preparatu bakteryjno-mineralno-witaminowego. 

 
Kiszonki do�wiadczalne [Do] wyprodukowane z dodat-

kiem preparatu, przy porównywalnej zawarto�ci suchej ma-
sy charakteryzowa�y si� ni�szym pH - poni�ej warto�ci 5,0, 
znacznie wy�sz� zawarto�ci� kwasu mlekowego oko�o 1% 
i brakiem kwasu hydroksymas�owego, a zatem jako�ci� 
bardzo dobr�. 

Oceniono czysto�	 mikrobiologiczn� runi ��kowej po-
chodz�cej z gospodarstw nie stosuj�cych lub stosuj�cych 
nawo�enie gnojówk� i gnojowic�, a nast�pnie czysto�	 mi-
krobiologiczn� wyprodukowanych z niej kiszonek, jak 
równie� oceniono wp�yw kultury starterowej bakterii fer-
mentacji mlekowej w procesie kiszenia runi ��kowej na stan 
higieny kiszonek. Wyniki przedstawiono w tab. 2 oraz na 
rys. 1 i 2. 

W runi ��kowej zebranej z u�ytków zielonych nawo�o-

nych gnojówk� i gnojowic� stwierdzono obecno�	 pa�eczek 
Salmonella sp. w liczbie od 1,00 do 1,30 log j.t.k.
g-1. Nie-
zale�nie od rodzaju nawo�enia ��k nie stwierdzono 
w zielonce obecno�ci Escherichia coli, przy wysokim po-
ziomie bakterii z grupy coli od 5,70 do 5,90 log j.t.k.
g-1. 
W runi ��kowej zbieranej z nienawo�onych ��k nie wykry-
wano obecno�ci bakterii z rodzaju Salmonella oraz Esche-
richia coli, natomiast liczba bakterii z grupy coli wynosi�a 
4,00 log j.t.k.
g-1 zielonki. 
 W kiszonkach sporz�dzonych z runi ��kowej pochodz�cej 
z u�ytków zielonych nienawo�onych lub nawo�onych gno-
jówk� na wiosn� [A i B] nie wykryto obecno�ci bakterii z 
rodzaju Salmonella, w pozosta�ych wariantach nawo�enia na 
wiosn� i na odrastaj�ce ro�liny oraz w przypadku nawo�enia 
��k gnojowic� ich liczba  wynosi�a  oko�o  1,00 log j.t.k.
g-1, 
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A-brak nawo�enia , B- gnojówka stosowana wiosn� w ilo�ci 15 m3/ha,  

C- gnojówka stosowana wiosn� i po ka�dym pokosie runi ��kowej w ilo�ci 30 m3/ha,  
D- gnojowica stosowana jesieni� i po ka�dym pokosie runi ��kowej w ilo�ci 24 m3/ha . 

 

Rys. 1. Liczba bakterii patogennych w kiszonkach kontrolnych, bez dodatku preparatu bakteryjno-mineralno-witaminowego 
Fig 1. Number of pathogenic bacteria in control silages, within bacterial-mineral-vitamin preparation 
 

 
A-brak nawo�enia , B- gnojówka stosowana wiosn� w ilo�ci 15 m3/ha,  

C- gnojówka stosowana wiosn� i po ka�dym pokosie runi ��kowej w ilo�ci 30 m3/ha,  
D- gnojowica stosowana jesieni� i po ka�dym pokosie runi ��kowej w ilo�ci 24 m3/ha . 

 

Rys. 2. Liczba bakterii patogennych w kiszonkach do�wiadczalnych, z dodatkiem preparatu bakteryjno-mineralno-
witaminowego 
Fig. 2. Number of pathogenic bacteria in experimental silages, with bacterial-mineral-vitamin preparation 
 
chocia� stwierdzono ich brak w surowcu wyj�ciowym. 
Bakterie Escherichia coli, których obecno�ci nie wykryto w 
runi ��kowej, rozwin��y si� w procesie kiszenia i ich liczba 
w kiszonkach kontrolnych, zale�nie od sposobu nawo�enia, 
wynosi�a od 0 do 3,00 log j.t.k.
g-1 kiszonki. We wszystkich 
kiszonkach kontrolnych, bez dodatku preparatu, obecne by-
�y bakterie z grupy coli, w liczbie od 2,00 do 3,00 log 
j.t.k.
g-1 kiszonki. Wy�szy poziom ska�enia bakteriami pa-
togennymi wyst�powa� w kiszonkach kontrolnych wypro-
dukowanych z runi ��kowej pochodz�cej z u�ytków zielo-
nych nawo�onych kilkakrotnie gnojowic� lub nawo�onych 
gnojówk�. Wyniki przedstawiono w tab. 2 i na rys. 1. 

Ska�enie runi ��kowej patogenami mo�e by	 przyczyn� 
ska�enia produkowanych z niej kiszonek, dlatego badano 
wp�yw preparatu bakteryjno-mineralno-witaminowego na 
eliminacj� bakterii potencjalnie chorobotwórczych w pro-
cesie fermentacji mlekowej prowadzonej przez wyselekcjo-
nowane szczepy bakterii o zdolno�ciach antybakteryjnych 
w stosunku do patogenów. Na podstawie wyników bada� 
dotycz�cych wp�ywu preparatu na jako�	 mikrobiologiczn� 
kiszonek stwierdzono, �e kiszonki do�wiadczalne charakte-

ryzowa�y si� wysok� czysto�ci� mikrobiologiczn�, nie 
stwierdzono w nich obecno�ci bakterii z rodzaju Salmonel-
la., natomiast liczba bakterii z grupy coli i Escherichia coli 
by�a ponad 100-krotnie ni�sza w stosunku do zawartej 
w kiszonkach kontrolnych i wynosi�a oko�o 1,0 log j.t.k.
g-1 
kiszonki (tab. 2 i rys. 2). 

We wcze�niejszych badaniach prowadzonych w gospo-
darstwach ekologicznych wykazano, �e wielokrotne nawo-
�enie trwa�ych u�ytków zielonych w czasie wegetacji ro�lin 
nie do ko�ca przefermentowanymi p�ynnymi nawozami na-
turalnymi powoduje ska�enie gleb fekalnymi grupami drob-
noustrojów, w tym bakteriami Salmonella sp. oraz Escheri-
chia coli. W glebach nawo�onych kilkakrotnie gnojówk� lub 
gnojowic� liczba bakterii Salmonella sp. kszta�towa�a si� na 
poziomie 1,00- 2,30 log j.t.k.
g-1, a liczba bakterii Escheri-
chia coli na poziomie 2,00-3,00 log j.t.k.
g-1 gleby. Na pod-
stawie tych bada�, stwierdzono �e stopie� ska�enia gleby pa-
togenami przek�ada si� cz�sto na stopie� ska�enia runi ��-
kowej [15]. 

Do podobnych wniosków doszli Davies i wspó�pracow-
nicy, którzy badali mikroorganizmy z rodziny Enterobacte-
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riaceae i rodzaju Clostridium wprowadzone do gleby 
z p�ynnymi nawozami naturalnymi, które nast�pnie rozwi-
ja�y si� w zielonkach i wykonanych z nich kiszonkach [1]. 

Przedstawione wyniki bada� potwierdzaj�, �e stosowa-
nie preparatu bakteryjno-mineralno-witaminowego do pro-
dukcji kiszonek jest bardzo wa�ne w gospodarstwach eko-
logicznych, poniewa� nawo�enie nie do ko�ca przefermen-
towan� gnojówk� lub gnojowic� trwa�ych u�ytków zielo-
nych, mo�e by	 przyczyn� ska�enia materia�u ro�linnego 
bakteriami fekalnymi potencjalnie patogennymi dla zwie-
rz�t i ludzi. 
 
5. Wnioski 
 
1. W runi ��kowej zebranej z ekologicznych u�ytków zie-
lonych nawo�onych wielokrotnie gnojówk� a zw�aszcza 
gnojowic� stwierdzono obecno�	 Salmonella sp., a liczba 
tych bakterii wynosi�a od 1,00 do 1,30 log j.t.k.
g-1. Nieza-
le�nie od sposobu nawo�enia nie stwierdzono obecno�ci 
Escherichia coli w runi ��kowej, przy wysokim poziomie 
oznaczonych bakterii z grupy coli, wynosz�cym nawet do 
5,90 log j.t.k.
g-1 zielonki. 
2. W kiszonkach kontrolnych, bez dodatku preparatu, spo-
rz�dzonych z runi ��kowej pochodz�cej z u�ytków zielo-
nych nienawo�onych lub nawo�onych gnojówk� na wiosn�, 
nie stwierdzono obecno�ci bakterii z rodzaju Salmonella, 
natomiast wykryto obecno�	 bakterii z grupy coli w tym 
Escherichia coli dla pozosta�ych wariantów nawo�enia. 
W przypadku nawo�enia ��k gnojowic� liczba bakterii 
z rodzaju Salmonella wynosi�a oko�o1,00 log j.t.k.
g-1 ki-
szonki a liczba bakterii Escherichia coli, zale�nie od po-
ziomu nawo�enia wzrasta�a od 0 do 3,00 log j.t.k.
g-1 ki-
szonki. 
3. Kiszonki do�wiadczalne z dodatkiem preparatu charak-
teryzowa�y si� wysok� czysto�ci� mikrobiologiczn�, nie 
stwierdzono w nich obecno�ci bakterii z rodzaju Salmonella 
sp., natomiast liczba bakterii z grupy coli i Escherichia coli 
by�a ponad 100-krotnie ni�sza, w stosunku do zawartej 
w kiszonkach kontrolnych. 
4. Dzia�anie kultury starterowej preparatu bakteryjno-
mineralno-witaminowego w procesie kiszenia runi ��kowej 
ska�onej bakteriami fekalnymi powoduje hamowanie ich 
rozwoju i w efekcie kiszonki z jego dodatkiem charaktery-
zuj� si� wysok� jako�ci� fizykochemiczn� i mikrobiolo-
giczn�. 
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