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Ki szonka z kukury dzy j e st naj cz ę ś c i ej sto s owaną w
chowie bydła pasząobjętościową o charakterze ęnęT-
geĘcznym. Po otwarciu zbiomika rozpoczyna się pro-
ces tlenowego rozkładu kiszonki, a zawarte w niej
składniki pokarmowe (białko ogólne, cukry proste,
kwasy or ganiczne) mo gą stanowić wówcz as do skona-
łą pożywkę dla rozwoju drożdży i pleśni (grzybow z
rodzaju Fusarium, Aspergillus, Penici]]ium i in,). Na
roślinach kukurydzy często stwierdza się obecność
grzybow, przede wszystkim z rodzajow Fusarium,
A sp ergi l l u s, P e n i c i ] ] i um. które mo gą wytw ar zac m.in.
aflatoksyny, ochratoksynę A, a także trichoteceny, w
tym zearalenon, T 2 toksynę, deoksyniwalenol (DON)
oraz dtacetoksyscirpenol (DAS) (2).

Skarmianie kiszonek i innych pasz, na których
stwierdzono obecność pleśni, wtĘe się nie tylko znlż-
szym ich pobraniem, ale również może prowadzić do
szeregu chorob, wywoływanych m.in. przęzmikotok-
syny, a w szczególnychprzypadkach nawet do upad-
ków młodych zwierząt (3, 6). Z uwagi na możliwość
przechodzenia mikotoksyn do produktów pochodze-
nla zw ier zęc e go, zwłas zcza mleka i j e go przetworów,
skarmianie paszzawierających te substancje moze sta-
nowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów (8). Po-
rażenię pasz przezpleśnie nie j est j edn ak równoznacz-
ne z obecnościąw nich mikotoksyn, często zdarzasię
sytuacja odwrotna - mikotoksyny wykrywane są w
paszach, na których nie występują(przynajmniej wi-
zualnie) pleśnie (22).

Stosowanie dodatków kiszonkarski ch zawlerających
krótkołańcuchowe kwasy organiczne i ich estry lub
sole, a także mieszaniny tych zwtązków korzystnie
wpływa na skład chemiczny kiszonek. Wyniki badań
nad wpływem tych preparatów na liczebnośc drożdży
i pleśni są bardzo zrożnicowane. Większość autorów
(15, 16, 19,20)lważa, ze redukująone ich liczbę, ale
istnieją sugestie, ze dodatek preparatów chemicznych,
zaw ier aj ących kwasy or ganiczne, może p owo dow ac
intensywniejszy wzrost grzybów lub wzmożone wy-
firyarzanje mikotoksyn, jako reakcję pleśni na stres śro-
dowiskowy (7 ,22). Ponadto proces kiszenia paszmoże
zapobiec powstawaniu mikotoksyn, ale nie unieczyn-
nia wytworzonych już wcześniej, w watunkach polo-
wych (1).

W Polsce, jak dotąd, rzadko wykrywano obecność
mikotoksyn w rodzimych paszach, głównie z uwagr
na warunki mikroklińatyczne i temperatury charakte-
rystyczne dla strefy umiarkowanej, jednak badantata-
kie prowadzone są na niewielkąskalę, głównie zuwagi
na niedostatecznę zaplecze laboratoryjne pozwalaj ące
na ich oznaczęnie,bądź wysokie koszty takich anallz.
Ponieważ jednak kiszonki nie zawszę zabezpieczone
są całkowicie przed infiltracją powietrza w okresie
przechowyrvania (zwłas zcza w pryzmach, w warstwie
zewnęfiznej), aprzede wszystkim w okresie skarmia-
nia, zbiomiki kiszonkarskie stanowią de facto rodzaj
inkubatora, zlwagi na panującąw nich wysokątem-
perafu rę i wi 1 gotno ś c, sNv ar zą ące go do skonałe warun-



ki dla rozwoj u gr zyb ow p l e śniowych wytw ar zających
toksyny, uzasadnione wydaje się więc podjęcie badai
nad możliwością skażenia mikotoksynami kiszonki z
kukurydzy i sposobem zmniejszenia występowania
tegoryzyka.

Celem badań było określenie wp§,wu chemiczne-
go,zawierającego kwasy organiczne, na stabilnośó tle-
nowąkiszonki z kukurydzy, obecność drożdży i grzy-
bów, a takżena ewentualny poziom mikotoksyn, mo-
gących powstawać w trakcie ekspozycji tlenowej.

Materiał imetody
Badania przeprowadzono na kiszonce z kukurydzy od-

miany Celux typ SC (FAO 220). Zielonkę zakonsetwowa-
no w silosie przejazdowym o wymiarach 50 x 15 x 5 m i
pojemności 2,5 tysiąca ton. Silos podzielony zostałwzdłuż
na dwie części; w pierwszej zakiszono zielonkę bez dodat-
ku konserwantu chemicznego (kiszonka kontrolna), a w
drugiej zielonkę zakonserwowano z dodatkiem preparatu

._chemicznego. Zastosowany w ilości 4 l/t dodatek kiszon-
}<arski zawl,erał 5 5 % kwasu mrówkoweg o, 24oń mrów cza-
nu amonu oraz 90ń kwasu propionowe go. 50ń kwasu ben-
zoesowego i Joń ęstru kwasu benzoesowego.

Po upływie 90 dni od momentu zamknięcia zbiornika
pobrano próbki kiszonki z głębokości ok. 60-90 cm, Pod-
dano je analizom chemicznym i rnikrobiologicznym, a tak-
ze testowi stabilności tlenowej, trwającemu 7 dni. Test ten
jest obecnie powszechnie stosowany w kiszonkarstwie, w
celu określenia odpomości kiszonki na procesy rozkładu
tlenowego w okresie jej skarmiania (.tz:w. fazie feed out).
W próbach bezpośrednio po pobran7u oraz po 7-dniowej
ekspozycj i tlenowej przeprowad zono analtzy toksykolo-
giczne w celu ewentualnego wykrycia mikotoksyn.

Analizy mikrobiologiczne polegały na oznaczeniu 7iczeb-
ności bakterli Escherichia co]ii CJostrl'dium oraz drożdży t
grzybow pleśniowych. Liczebność E. co]i określano na
podłożu Fluorocult" LMX Broth modified acc. to Manofi
and OSSMER firmy Merck, zestalonym dodatkowo aga-
rem fitmy DIFCO. Posiewu dokonano zrozcieńczęnia l03
,ra płytkach Petriego, które inkubowano przęz 24 godziny
w temperaturze3JoC. Do określenia liczebnoścl bakterii z
rodzaju CJostridiun uzyto gotowego podłoza TSC Agrar
firmy Merck. Posiewu dokonano metodą płytkową z roz-
cieńczęnta 105. Płytki inkubowano w temperaturze 3J"C
przez 24 godziny przy podwyższonym stęzeniu COr. Jako
podłoże do określania liczebności drożdży posłuzył agar
na br zeczc e, pro dukowany przez B TL Spółka z o . o. Zakład
Enzymów i Peptonów w Łodzi. Posiewu dokonano z roz-
cieńczęnia 105 na płytkach Petriego. Płytki inkubowano w
temperaturze 24" C przez 48 godzin. Liczebność pleśni okre-
ślano na podłożu Martina (17). Posiewu dokonano z roz-
cieńczenia 10a na płytkach Petriego, inkubowanych w tem-
peraturze 24"Cprzez okres 5 dni, a 1iczebność pleśni okre-
ślono, doliczając kolonie wyrosłe w 7 dniu.

Stab ilno ś ó tlenową ki sz onek oznaczono przy uĘciu elek-
tronic zne go ur ządzenla pomiarowe go S quinel (fi rmy Grant
Instruments Cambridge Ltd.) w następujący sposób: prób-
ki o masie 2 kg umieszczono w perforowanych foliowych
workach, a te w styropianowych pudełkach z otworami,
umoźliwiającyni dostęp powietrza. Wewnątrz każdej prób-

ki umieszczono elektrodę połączoną zurządzeniem pomia-
rowym, rejestrującym temperaturę próbek co godzinęprzez
7 dni. Ternperatura otoczenia wynosiła 1SoC. Następnie
dane poddano analizie statystycznej i graficznej, pTzy po-
mocy programu Squirrelwise oraz Microsoft Excel 7.0.
Wyliczono średnie dobowe zmian temperatury i przedsta-
wiono je na wykresie.

W próbkach kiszonek oznaczono zawatl.ośc trichotecen
oraz ochratoksyny A. Trichoteceny grupy A (T2, DAS) były
ana]izowane jako pochodne kwasu trichlorooctowego
(TFAA), natomiast trichoteceny grupy B (DON, NIV) jako
pochodne sililowe, przy użyciu chromotografu gazowego
sprzęzonego ze spektrometrem masowym (GC/MC Hew-
lett Packard 6B90 Series). Identyfikację toksyn fuzaryjnych
prowadzono na podstawie porównania czasu retencji ba-
danej substancji z czasem retencji standardu toksyny, ana-
lizowanego w tych samych waruŃach. Niezależnie odcza-
su retencji, o pozytywnej identyfikacji danej toksyny de-
cydowała głownie obecność jonów charakterystycznych dla
fragmentacj i danej cząsteczki (.23).

Ochratoksyn ę A oznaczono natomiast metodą chromato-
grafii cienkowarstwowej (TLC), przy wykorzystaniu płytek
firmy Merck (Alufolien Kleselgel 60), Układ rozwijający
stanowiła m teszanina r ozp uszczal ników : toluen octan ety-
1u9Ooń kwas mrówkowy (6 : 3 : 1). Stężenie ochratoksyny
A oznaczan o porównuj ąc intensyłvnośc fluorescencj i i wiel -

kość plamy standardu z analogicznymi parametrami plamy
pochodzącej od mikotoksyny obecnej w ekstrakcie (23).

Wynikii omówienie

Tabela 1 ilustruje jakość higieniczną kiszonki po
otwarc iu zbi ornika, D o datek kons erwan tu o gr aniczył
liczebno ść poszcze góInych grup mikroorgan lzmów.
Naj silniej sz e działanie dodatku kiszonkarskiego stwier-
dzono w odniesieniu do grzybów pleśniowych, gdyż
w kiszonce sporządzonej z jego dodatkiem ntę zano-
towano ich obecności. Zawartość drożdży w kiszonce
z dodatkiem konserwantu była niższa o 20%o w po-
równaniu z kiszonką bez dodatku. Również w przy-
padku bakterii C]ostridium i E. co]i stwierdzono wy-
rażne zmns.ejszenie ich liczebności pod wpłyrvem do-
datku kiszonkarskiego.

Zmiany temperatury w warunkach tlenowychprzez
okres 7 dni przedstawia ryc. 1. Ternperatura kiszonki
z dodatkiem konserwantu w porównaniu z kiszonką
kontrolnąbyław poszczęgóInych dniach niższa o kil-
ka stopni; maksymaln a rożnica wynosiła 6oC.

Kiszonki po teście na stabilność tlenową poddano
ponownej analiztę mikrobiolo glcznej fia zawartość
gr zyb ów p 1 e śni owych or az analizom maj ącym na c e lu
ustalenie ilości mikotoksyn. Srednią liczebność kolo-
nii grzybów pleśniowych (Penicillium sp., Aspergil-
lus sp., Fusarium sp,) w gramie suchej masy po 7
dniach ekspozycji tlenowej określono w kiszonce bez
dodatku na 15,33 x 10a, natomiast w kiszonce z do-
datkiem konserwantu n a 6,98 x 1 0a. W badanych prób-
kach nie wykazano obecności mikotoksyn.

Rozkład temperatur w okresie ekspozycji tlenowej
był podobny w obu badanych kiszonkach, jakkolwiek
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Tab. 1. Zawartość niektórych grup mikroorganizmów w ki-
szonkach z kukurydzy

1234567
Dzień

Ryc. 1. Zmiany temperatury kiszonki w trakcie testu na sta-
bilność tlenową

maksymalna temperatura w kiszonce z dodatkiem kon-
serwantu była nieco niższa (32"C vs 3SoC w kiszonce
kontrolnej ). Stosunkowo niewielki wzrost temperatu-

ry obu kiszonek w okresie ekspozycji tlenowej był
spowodowany prawdopodobnie także dość niskątem-
peraturą otoczenia (18'C), która jednak zdaniem au-
torów niniejszej pracy jest odzwierciedleniem warun-
ków termicznych, jakl,e najczęściej występują w wa-
runkach polowych, a jednocześnie jest zbltżona do
warunków, w jakich były przeprowadzanę doświad-
czenia innych autorów (5, 9). Ograniczenie intensyw-
ności procesów rozkładu tlenowego substancji orga-
nicznej, przejawiające się niższą maksymalną tempe-
raturąw okresie ekspozycji tlenowej, jest charaktery-
styczne dla kiszoneksporządzanych z dodatkiem kwa-
sów organicznych, zwłaszcza propionowego i mrów-
kowego, co potwierdzająwyniki badań innych auto-
rów (14, 15,24).

Mikrobiolo giczna analiza obu kiszonek również
potwierdza hamujący wpĘrv konserwantu na intensyw-
no ś c pro ce s ow rozkładu tlenowe go p opr zez o gr an|cze -
nie rozwoju drożdży i pleśni. Liczebnośc drożdży
zmntejszyła się o 20%o,natomiast liczba pleśni została
zredukowana o I00oń.W znaczącym stopniu ograni-
czone zostały także populacje bakterlt E. co]i i C]o-
stridium (odpowiednio o ok. 60 i 16%). Poprawę ja-
kości higienicznej kiszonek poprzęz zmniejszenie li-
czebności niepożądanych mikroorganizmów pod wpły-
wem preparatu zawierającego kwasy organiczne, głów-
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nie propionowy i mrówkowy, stwierdzili rownrez tnnr
autorzy (l 6. l 9. 20).

W probkach kiszonek z kukurydzy, będących przed-
miotem niniejszych badań nie stwierdzono obecności
ani mikotoksyn fuzaryjnych, ani ochratoksyny A, a
więc mikotoksyn najczęściej spotykanych w Polsce w
tego Ępu paszach. Nie przeprowadzono analizna obec-
ność zearalenonu ani aflatoksyn w kiszonkach, jed-
nak oba terodzaje toksyn, choć często występująna
ziarnię kukurydzy, są charakterystyczne dla pasz pro-
dukowanych w warunkach klimaty czny ch cechuj ących
się wysoką temperaturą i wilgotnością powietrza.
Wprawdzie zdanięm innych autorów (4) i stniej ą mo ż -

liwości wytwarzania aflatoksyn w rodzimych paszach,
takich jak zagrzana ztęIonka lub wilgotne siano, jed-
nak wedŁug Juszkiewicza (1,3) w Polsce nie stwier-
dzono obecności aflatoksyn, sterigmatocystyny ani
zearalenonu. W paszach będących przedmiotem ba-
dań Juszkiewicza wykryto natomiast ochratoksynę A
w 9,60ń prób, w ilościach od25 do I25 mg/kg, pod-
czas gdy przepisy WHO/FAO dopuszczają nie więk-
szą ich zaw artość ntż 5 mglkg. Obecnie przyj muj e się,
że ochratoksyna A nie jest zagtożentem dla przeżu-
waczy,ponieważ pod wpływem enzymów mikroflory
(karboksypeptydaza) ulega ona w żwaczu rozpadowi
do fenyloalaniny i nieszkodliwej ochratoksyny a, na-
wet w przypadku pasz bardzo silnie skażonych, za-
wierających do 12 mg/kg tego związku. Wyniki badań
Hóhlera i wsp. (10) wskazująjednak, żęnawetzawar
tośc 2 mg/kg paszy nie j est w pełni degradowan a pTzęz
mikroorganizmy żw acza owiec, zatęm uzasadnione
wydaje się dążenie do ograniczania ilości tej substan-
cjt, także w paszach przeznaczonych dla przeżuwa-
czy.

D o naj gt oźniej szych toksyn fuzary jny ch nazyw a-
nych trichotecenami, nalezą womitotoksyna czyli de-
oksyniwalenol (DON), diaetoksyscirpenol (DAS) oraz
toksyna T2. Deoksyniwalenol jest wytwarzany ju,ż

podczas uplawy kukurydzy na polu, przez grzyby roz,
wrjające się również w klimacie umiarkowanym, przy
czym niewiele jest informacji na temat zanieczyszcze-
niapasz i żyrvności tątoksynąw Polsce. Inne trichote-
ceny, takie jak DAS i T2, występują wprawdzie rza-
dziej, sąjednak charakterystyczne dla krajow o chłod-
nym klimacie, a równocześnie należą do najsilniej
działaj ący ch mikotoksyn. P o dkre ś leni a wymaga rów-
nteż fakt, że związki te mogą przedostać się do orga-
nizmów zwl,ęTzęcych nie tylko drogąpokarmową ale
rownteż przęz płuca, z wdychanym pyłem lub przez
kontakt z powierzchnią ciała, a także mają zdolność
do synergistycznego dziaŁanta z bakteriami chorobo-
twórczymi (11).

Wielu autorów podkreśla fakt, że ujemny wynik
analiz na obecność mikotoksyn nie jest dowodem na
to, żepasze sąw pełni bezpieczne i wolne od możliwo-
ści późniejszego pojawienia się Ęchzwtązków (2, 11)"

Ne gatywne wyniki analtz mo gą być także skutkiem
problemów z wykryciem mikotoksyn w warunkach
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laboratoryjnych, w przypadku, gdy przedmiotem ba-
dań są próby porazone grzybami, ale pobrane zbyt
wcześnie, by mogĘ się w nich pojawic mikotoksyny.
Wprawdzie Gotlieb (cyt. za24) podaje, że grzyby są
zdolne do wytwarzania mikotoksyn przy zachowaniu,
trzech podstawowych wymogów: temperafury przel<ra,
czającej punkt zamarzania, wilgotności powyżej 200
glkg oraz dostępu tlenu, jednak Itczne doświadczenia
dowiodły istotnego wpływu także innych czynników,
takich jak pH (19), światło (I2,2I) orazzab:egi tech-
nologiczne, zwlązane z produkcją mieszanek pełno-
porcjowych (11). Seglar i Johnston (22) podkłeślają
żegrzybywytwarzająmikotoksyny jakoreakcjęobron-
nąna stres wlłvołany czynnikami środowiskowymi lub
j ako broń bio chemiczną w walc e z inny mt mikro orga-
ntzmamt o składniki pokarmowe.

Fakt, że w badanych kiszonkach nie stwierdzono
obecności mikotoksyn zarówno po otwarciu zbiorni-
ka, jak i ekspozycji tlenowej ptzez J dni, z praktycz-

- oego punktu widzenia należy uznaó za wynik pozy,
Ęwny. Nieobecność toksyn fuzaryjnychi est dowodem,
że zakiszona kukurydzanię zostałaporażona na polu
grzybami Fusarium, ponieważ tenrodzaj rozwija się
na roślinach jeszcze w okresie wegetacji. Podstawo-
we warunkt ftzyczne (temperatura, dostęp tlenu, wil-
gotność kiszonek) zaistniŃe w trakcie doświadczenia
umożliwiĘ natomiast r ozw oj gr zyb ow prze chowalni-
czych z rodzajów Penici]]ium i Aspergillus. Wpraw-
dzie temp erafu ra wyno sząc a 1 8 

o C j est niższa o d uzna-
wanej za opĘmalną dla rozwoju grzybów (2 5 " C), j ed-
nak mogą one rozwijac się i produkowac toksyny w
ntższy chtemperafur ach (2). Czynnikiem, którego brak
mo gł zahamować pro dukcj ę mikotoksyn w trakc i e pro -

cesu kiszenta, a także podczas ekspozycji tlenowej,
było niewątpliwie światło. Wystawientę na działanię
tlenu prób zamkniętych w pojemnikach, pomimo ich
perforacji uniemożliwiło dostęp do nich światła. Byó
możę w warunkach terenowych staranne okrywanie
kiszonek w trakcie ich wybieranta z silosu również
zap obte ga Iub przy najmniej o gr anicza wytw ar zanie
mikotoksyn, Wykazano też, że mikotoksyny nie po-
wstały w badanych kiszonkach do momenfu, gdy po-
brano próby, czyli po 3 miesiącach od chwili zamknię-
cia silosu, jednak wyniki licznychbadan dowodzą że
stopień porażenia pasz zarowno pleśniami, jak i ich
metabolitami za\eży w znacznym stopniu od pory roku
czy czas|Lprzechowywania paszy (2, II).

podsumowanie

Zastosowany do sporządzenia kiszonki preparat
chemiczny, zawierający kwasy oTganlczrrę i ich po-
chodne, w niewielkim stopniu wpĘnilna trwałość tle-
nową ki szo nki v,ryr ażającą si ę wzro stem temp eratury
natomiast wyraźnie ograniczył liczebność drożdży i
pleśni oruzbakterIi z rodzajow C]ostridium t E. co]i.
W badanych kiszonkach nie wykazano obecności mi-
kotoksyn zarówno po otwarciu zbiornika, jak i po 7-
dniowym okresie dostępu tlenu. Możliwośc wystąpie-

nia mikotoksyn w kiszonce zkukurydzy powinna stać
się przedmiotem dalszych badań, ze szczegóInym
uwzględnieniem roli czynników środowiskowych, ta-
kich jak dostęp światła w trakcie skarmiania oraz dŁu-
gość okresu przechowywania kiszonek.
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