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Abstract. The aim of this paper was to estimate influence of different mixtures utility to
overdrilling of degraded meadow sward. The studies were carried out in 2004–2007 in Sosnowica
(the Wieprz-Krzna Channel region) on peat-muck soil. Investigations were carried out on
meadow complex which was characterized by the high share of Poa pratensis as well as herbs and
weeds. In 2004, there was applied overdrilling of degraded meadow sward with use of different
simplified mixtures. Applied overdrilling were not influenced on mean yields of dry matter, but
there were noted substantial changes in species composition of meadow sward.
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1. Wstêp

W siedliskach pobagiennych, zw³aszcza na glebach torfowo-murszowych nastêpuje
szybkie upraszczanie sk³adu gatunkowego zbiorowisk trawiastych. Zmiany te s¹ szcze-
gólnie du¿e w runi ³¹kowej. Po kilkuletnim okresie u¿ytkowania koœnego gatunkami
dominuj¹cymi w tych zbiorowiskach s¹ roœliny dwuliœcienne oraz Poa pratensis, która
zwiêksza swój udzia³ po ustêpuj¹cych roœlinach motylkowatych oraz luŸnokêpkowych
trawach wysokich (KOWALCZYK, 1973; BAUER, 1981; £ÊKAWSKA, 1989; BAUER i wsp.,
1990; BARY£A, 2001b; KAMIÑSKI, 2002). G³ównymi czynnikami powoduj¹cymi
upraszczanie sk³adu gatunkowego runi s¹ zmiany w³aœciwoœci fizyko-wodnych
wierzchnich warstw profilu gleb organicznych po ich odwodnieniu. W wyniku procesów
murszotwórczych, po³¹czonych z rozk³adem i mineralizacj¹ substancji organicznej
nastêpuje zmiana struktury wierzchnicy glebowej oraz pogorszenie siê warunków wod-
nych w strefie korzeniowej i podkorzeniowej dla roœlinnoœci trawiastej (CHURSKI

i CHURSKA, 1995). Zmniejsza siê bowiem pojemnoœæ wodna oraz tempo podsi¹ku kapi-
larnego. Du¿y wp³yw na zmiany sk³adu gatunkowego tych zbiorowisk w siedliskach
pobagiennych maj¹ równie¿ warunki termiczne, zw³aszcza du¿e spadki temperatur
w okresach bezœnie¿nych zim oraz wiosn¹. Powoduj¹ one czêsto uszkodzenia mrozowe,
zarówno w okresie spoczynku zimowego roœlin, jak i po rozpoczêciu wegetacji (£ÊKAW-

SKA, 1989; BARY£A i WARDA, 1999; BARY£A, 2006). Zachodzi wiêc czêsto koniecznoœæ
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przeprowadzenia regeneracji zdegradowanych lub uproszczonych z ró¿nych przyczyn
zbiorowisk trawiastych. Jedn¹ z metod poprawy sk³adu gatunkowego runi jest podsiew
(TILEY i FRAME, 1991; GRABOWSKI, 1992; BARY£A, 2001a; 2001b; KAMIÑSKI, 2002;
WOLSKI i wsp., 2006).

Celem badañ by³o okreœlenie wp³ywu podsiewu zdegradowanej runi ³¹kowej uprosz-
czonymi mieszankami na jej plonowanie i sk³ad gatunkowy.

2. Materia³ i metody

Badania przeprowadzono w latach 2004–2007 w Sosnowicy (rejon Kana³u
Wieprz-Krzna) na kompleksie ³¹kowym. W 2003 roku w runi ³¹kowej dominowa³a Poa

pratensis (oko³o 60% masy plonu) oraz gatunki z grupy zió³ i chwastów (oko³o 17%
masy plonu). Wiosn¹ 2004 roku zastosowano podsiew uproszczonymi mieszankami
traw (Phleum pratense + Lolium perenne; Festuca arundinacea + Lolium perenne;
Festulolium braunii + Lolium perenne; Dactylis glomerata + Lolium perenne; Phleum

pratense + Dactylis glomerata + Festuca arundinacea) oraz uwzglêdniono obiekt kon-
trolny – bez podsiewu (tab. 1).

Tabela 1. Sk³ad gatunkowy mieszanek
Table 1. Species composition of mixtures

Obiekty
Objects

Gatunek (odmiana)
Species (cultivar)

Udzia³ – Share (%)
Wysiew – Seed rate

(kg ha–1)

1 kontrola – control – –

2
Phleum pratense (Promesse)
Lolium perenne (Solen)

60
40

4,8
6,2

3
Festuca arundinacea (Odys)
Lolium perenne (Solen)

60
40

12,3
6,2

4
Festulolium braunii (Sulino)
Lolium perenne (Solen)

60
40

8,0
6,2

5
Dactylis glomerata (Berta)
Lolium perenne (Solen)

60
40

6,3
6,2

6
Phleum pratense (Promesse)
Dactylis glomerata (Berta)
Festuca arundinacea (Odys)

40
40
20

3,2
4,2
4,1

Podsiew wykonano bezpoœrednio w star¹ darñ siewnikiem typu Hassia. Corocznie
stosowano nawo¿enie w iloœci: N – 70, P – 35 i K – 100 kg ha–1. W 2004 roku skoszono
jeden odrost, natomiast w latach 2005–2007 ruñ ³¹kow¹ koszono trzykrotnie. W trakcie
koszenia oceniano plon z powierzchni 7,5 m2 (w 4 powtórzeniach) oraz pobierano próby
zielonej masy w celu okreœlenia wspó³czynnika dosuszania i sk³adu gatunkowego runi
metod¹ analizy botaniczno-wagowej.

Doœwiadczenie zlokalizowano na glebie torfowo-murszowej (Mt II), wytworzonej
z torfu turzycowiskowego na torfie szuwarowym, g³êbokim. Gleba charakteryzowa³a siê
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kwaœnym odczynem (pH = 4,9) oraz nisk¹ zawartoœci¹ sk³adników pokarmowych.
Poziom wody gruntowej by³ znacznie zró¿nicowany w okresie wegetacyjnym w latach
badañ i uzale¿niony od rozk³adu i sum opadów. Wiosn¹ by³ on najczêœciej wysoki
(26–55 cm) i obni¿a³ siê w kolejnych miesi¹cach do oko³o 60–80 cm, a w latach o ni¿-
szej sumie opadów – poni¿ej 85 cm (ryc. 1).

3. Wyniki i dyskusja

3.1. Plony suchej masy

Œrednie plony suchej masy za okres pe³nego u¿ytkowania (2005–2007) waha³y siê
w granicach 8,52 – 9,93 t ha–1. Najni¿ej plonowa³a ruñ podsiana mieszank¹ Phleum pra-

tense z Lolium perenne, a najwy¿ej ruñ z obiektu kontrolnego, ale plony nie by³y istotnie
zró¿nicowane (ryc. 2). Znajduje to potwierdzenie w wynikach innych badañ przeprowa-
dzonych w warunkach gleb torfowo-murszowych, gdzie podsiew starej darni, niezale-
¿nie od jej wyjœciowego sk³adu gatunkowego nie powodowa³ najczêœciej udowodnio-
nego statystycznie wzrostu plonów (BARY£A, 2001a). Brak istotnoœci zró¿nicowania
uzyskanych plonów by³ spowodowany du¿¹ zdolnoœci¹ regeneracyjn¹ gatunków starej
darni oraz dynamicznego rozwoju Poa pratensis. Œwiadcz¹ o tym wysokie plony
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Ryc. 1. Œrednie miesiêczne temperatury powietrza, sumy opadów oraz poziom wody gruntowej
w okresie wegetacyjnym w latach 2003–2007

Fig. 1. Mean monthly temperatures, total of precipitations and ground water level in growing
season in 2003–2007



z obiektu kontrolnego, jakie uzyskano w pierwszym i drugim roku u¿ytkowania (ryc. 2).
Zastosowany podsiew wp³yn¹³ natomiast na istotne ró¿nice w plonowaniu testowanych
mieszanek w latach 2006–2007. Wiêksze istotne zró¿nicowanie zaobserwowano w 2006
roku, który charakteryzowa³ siê zmiennymi warunkami pogodowymi w okresie letnim,
zw³aszcza iloœci¹ i rozk³adem opadów (ryc. 1). Istotnie najni¿szym plonowaniem w tym
roku odznacza³a siê ruñ mieszanki Festuca arundinacea z Lolium perenne (obiekt 3),
natomiast najwy¿szym obiekt kontrolny, ruñ podsiana mieszank¹ trójsk³adnikow¹
(obiekt 6) oraz mieszank¹ Festulolium braunii z Lolium perenne (obiekt 4). Natomiast
w 2007 roku istotnie wy¿szym plonowaniem charakteryzowa³a siê ruñ podsiana mie-
szank¹ Festuca arundinacea z Lolium perenne (obiekt 3) w porównaniu z runi¹ mie-
szanki Phleum pratense z Lolium perenne (obiekt 2) (ryc. 2).

3.2. Sk³ad gatunkowy runi

Zastosowany podsiew ró¿nymi mieszankami spowodowa³ znaczne zmiany
w sk³adzie gatunkowym runi w stosunku do obiektu kontrolnego (stara darñ bez pod-
siewu). W starej darni du¿y udzia³ mia³a Poa pratensis, która zdominowa³a ruñ po prze-
marzniêciu jej podstawowych gatunków (Lolium perenne i Dactylis glomerata).
Ponadto odnotowano znaczny udzia³ roœlin z grupy zió³ i chwastów (oko³o 20%),
a dominuj¹cymi gatunkami w tej grupie by³y Ranunculus repens, Rumex acetosa, Cera-

stium caespitosum i Polygonum hydropiper. W ci¹gu kolejnych 3 lat sk³ad gatunkowy
starej darni nie uleg³ wiêkszym zmianom. Obni¿y³ siê nieco udzia³ Lolium perenne

i Dactylis glomerata, natomiast zwiêkszy³ Poa pratensis (ryc. 3). Udzia³ podsianych
gatunków w runi w 2004 roku wzrós³ o oko³o 44–63% w stosunku do udzia³u tych
gatunków w starej darni. W pierwszym okresie badañ (2004–2005) najwiêkszym
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Ryc. 2. Plonowanie runi ³¹kowej w zale¿noœci od wysianej mieszanki
Fig. 2. Yielding of meadow sward in dependence on sown mixture



udzia³em w runi charakteryzowa³a siê Lolium perenne (oko³o 59–75%). Udzia³ pozo-
sta³ych podsianych gatunków wynosi³ 2,8–34,5%. Najni¿szym udzia³em w tej grupie
odznacza³a siê Phleum pratense i Festuca arundinacea, natomiast najwy¿szym – Dacty-

lis glomerata (rys. 3). W kolejnych latach u¿ytkowania (2006–2007) zaobserwowano
znaczne zmiany w sk³adzie gatunkowym.
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1–6 – obiekty (objects)
Ryc. 3. Zmiany sk³adu gatunkowego runi ³¹kowej w latach 2004–2007

Fig. 3. Changes of species composition of meadow sward in 2004–2007



Z runi ustêpowa³a Lolium perenne, zw³aszcza w mieszance z Dactylis glomerata,
która z kolei charakteryzowa³a siê najbardziej stabilnym udzia³em w ca³ym okresie
badañ (17–51%). Ni¿szy udzia³ tego gatunku zaobserwowano tylko w pierwszym okre-
sie badañ w mieszance z Lolium perenne, która jest gatunkiem agresywnym i szybko
rozwijaj¹cym siê w roku siewu (KULIK, 2005; BARY£A, 2006). Stosunkowo du¿ym
udzia³em w runi charakteryzowa³o siê Festulolium braunii, zarówno w roku siewu
(26,2%), jak i w roku nastêpnym (34,2–48,0%), co œwiadczy o szybkim tempie wzrostu
i rozwoju tego mieszañca po zasiewie (KULIK, 2005). W trzecim odroœcie 2006 roku
zanotowano znaczne zmniejszenie udzia³u tego gatunku w runi ³¹kowej do 11,7%.
Wyniki innych badañ wskazuj¹ na przydatnoœæ Festulolium braunii do podsiewu zde-
gradowanej runi ³¹kowej, zw³aszcza na glebach organicznych (BARY£A i KULIK, 2006).
W pocz¹tkowym okresie badañ niskim udzia³em w runi charakteryzowa³a siê Festuca

arundinacea (2,5–9,2%). Dopiero w 2007 roku zanotowano nieco wy¿szy udzia³ tego
gatunku (14,1–16,4%) (ryc. 3). Jest to bowiem trawa, która systematycznie zwiêksza
swój udzia³ w runi ³¹kowej w siedlisku pobagiennym (BAUER, 1981; BARY£A, 2006).
Ponadto Festuca arundinacea jest gatunkiem odpornym na niesprzyjaj¹ce warunki kli-
matyczne (KULIK i BARY£A, 2007). Niskim udzia³em w runi odznacza³a siê równie¿
Phleum pratense (0,1–12,9%), z wyj¹tkiem znacznego udzia³u w runi obiektu 2 w 2007
roku (21,6–32,5%) (ryc. 3). Nisk¹ trwa³oœæ tego gatunku w siedlisku pobagiennym
potwierdzaj¹ równie¿ inne badania (KULIK, 2005).

Podsiew starej darni spowodowa³ znaczne ograniczenie wzrostu i rozwoju Poa pra-

tensis. Udzia³ tego gatunku w roku podsiewu wyniós³ od 2,3% w runi obiektów podsia-
nych mieszank¹ Festulolium braunii z Lolium perenne do 23,1% w runi mieszanki
trójsk³adnikowej. W okresie badañ obserwowano systematyczne zwiêkszanie udzia³u
Poa pratensis, zw³aszcza w runi obiektów podsianych mieszankami z Phleum pratense,
Festulolium braunii i Festuca arundinacea, ³¹cznie z Lolium perenne. Najbardziej sta-
bilny udzia³ tego gatunku stwierdzono w runi podsianej mieszanka trójsk³adnikow¹, co
by³o wynikiem du¿ego udzia³u Dactylis glomerata oraz sukcesywnie zwiêkszaj¹cego siê
udzia³u Festuca arundinacea. Dactylis glomerata jest gatunkiem odpornym na niesprzy-
jaj¹ce warunki klimatyczne i konkurencyjnym, zw³aszcza podczas okresów posusznych
(KULIK, 2005). W 2007 roku udzia³ podsianych gatunków w stosunku do ich udzia³u
w runi obiektu kontrolnego by³ wy¿szy od 17% w mieszance Festulolium braunii z Lolium

perenne do 47% w runi podsianej mieszank¹ trójsk³adnikow¹ (ryc. 3). Ponadto zastoso-
wany podsiew ogranicza³ równie¿ wzrost i rozwój gatunków z grupy zió³ i chwastów, naj-
liczniej reprezentowanych przez Ranunculus repens i Rumex acetosa.

4. Wnioski

• Zastosowany podsiew uproszczonymi mieszankami nie wp³yn¹³ na istotne zró¿-
nicowanie plonów suchej masy za 3-letni okres pe³nego u¿ytkowania.

• Podsiew zdegradowanej runi ³¹kowej wp³yn¹³ na ograniczenie udzia³u Poa pra-

tensis oraz gatunków z grupy zió³ i chwastów.
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• W ostatnim roku udzia³ podsianych gatunków w stosunku do obiektu kontrolnego
by³ wy¿szy od 17% w mieszance Festulolium braunii z Lolium perenne do 47%
w runi podsianej mieszank¹ trójsk³adnikow¹.

• Najbardziej przydatnymi gatunkami do podsiewu runi ³¹kowej w siedlisku poba-
giennym okaza³y siê: Dactylis glomerata (o du¿ej konkurencyjnoœci), Lolium

perenne (szybko rozwijaj¹cy siê w pocz¹tkowym okresie) oraz Festuca arundi-

nacea (sukcesywnie zwiêkszaj¹cy swój udzia³ w kolejnych latach u¿ytkowania).
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Effect of different mixtures utility to overdrilling of degraded meadow sward
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Sciences in Lublin

Summary

The aim of this paper was to estimate influence of different mixtures utility to overdrilling of
degraded meadow sward. The studies were carried out in 2004–2007 in Sosnowica (the
Wieprz-Krzna Channel region) on peat-muck soil. Investigations were carried out on meadow
complex which was characterized by the high share of Poa pratensis as well as herbs and weeds.
In 2004, there was applied overdrilling of degraded meadow sward with use of simplified mixtu-
res (Phleum pratense + Lolium perenne; Festuca arundinacea + Lolium perenne; Festulolium

braunii + Lolium perenne; Dactylis glomerata + Lolium perenne; Phleum pratense + Dactylis glo-

merata + Festuca arundinacea) as well as there were considered control object (without overdril-
ling). In the studies, there was applied control fertilization N – 70 kg ha–1, P – 35 kg ha–1 i K – 100
kg ha–1. Ground water level, total of precipitations and temperatures was varied in a growing
season in particular years of the studies. Applied overdrilling were not influenced on mean yields
of dry matter, but there were noted substantial changes in species composition of meadow sward.
Overdrilling were influenced on limitation of share of Poa pratensis as well as species of herbs
and weeds group. In 2007, share of overdrilled species was higher about 17–47% (mixture Festu-

lolium braunii + Lolium perenne – three-component mixture) in comparison to control object. The
most usefulness species to overdrilling of degraded meadow sward were: Dactylis glomerata

(about big competitiveness), Lolium perenne (about fast development in first period) and Festuca

arundinacea (successive enlarging share in the following years of utilization).
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