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Abstract. In 2007–2009 the study on effect of some chemical and mechanical methods of
Taraxacum officinale control on the acid detergent lignin content in the feed obtained from the
permanent meadow was carried out. In the experiment the following combinations were used:
control, Rancho 242 EC, Bofix 260 EC, Starane 250 EC, Mniszek 540 SL, mechanical mowing,
mechanical drawing. The lowest acid detergent lignin content and the best feed digestibility were
obtained from the meadows, where used chemical methods of common dandelion control. In this
regard the most effective was the Rancho 242 EC herbicide. From mechanical methods, weeds
pulling from the soil effected more favorably on the feed digestibility than mechanical mowing.
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1. Wstêp

W naszym kraju trwa³e u¿ytki zielone stanowi¹ istotny sk³adnik ogólnej powierzchni
u¿ytków rolnych. Tereny te na skutek ró¿nych zaniedbañ, miêdzy innymi braku zabie-
gów pielêgnacyjnych czy niew³aœciwego u¿ytkowania, podlegaj¹ procesowi degradacji
(BADOWSKI i SEKUTOWSKI, 2007). Wi¹¿e siê ona z wypieraniem z runi szlachetnych
gatunków traw uprawnych i zastêpowaniu ich przez niepo¿¹dane gatunki roœlin,
a zw³aszcza chwasty (BADOWSKI i ROLA, 2003; ZASTAWNY, 2002). W takiej sytuacji
coraz wiêksze obszary ³¹k i pastwisk s¹ opanowywane przez gatunki chwastów, silnie
konkuruj¹cych ze szlachetnymi gatunkami traw uprawnych (JANKOWSKA-HUFLEJT

i DOMAÑSKI, 2008). Do takich roœlin dwuliœciennych z jednej strony uznawanych za
po¿¹dany element runi z racji cennego sk³adu chemicznego, du¿ej smakowitoœci i chêt-
nego wyjadania przez zwierzêta nale¿y mniszek pospolity. Z drugiej strony jest on
roœlin¹ agresywn¹ i w skrajnych wypadkach mo¿e zdominowaæ sk³ad runi, zajmuj¹c
prawie ca³¹ powierzchniê u¿ytku zielonego (JANKOWSKA-HUFLEJT i WRÓBEL, 2009).
Eliminuje on tym samym cenne gatunki traw, znacznie obni¿a plon i jakoœæ zielonki.
U¿ytki zielone s¹ jednak podstaw¹ do zapewnienia paszy bogatej w sk³adniki pokar-
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mowe, zawieraj¹cej bia³ko, makro- i mikroelementy oraz odpowiedniej iloœci w³ókna
surowego, które jest wa¿nym elementem prawid³owego funkcjonowania przewodu
pokarmowego prze¿uwaczy (BADOWSKI i SADOWSKI, 2007). Trawy porastaj¹ce trwa³e
u¿ytki zielone, w porównaniu z innymi roœlinami, odznaczaj¹ siê znacz¹cym udzia³em
celulozy, hemiceluloz oraz lignin, a wiêc zwi¹zków ograniczaj¹cych strawnoœæ paszy
(KOZ£OWSKI i WSP., 1996). Szczególnie istotny jest ujemny wp³yw ligniny na t¹ cechê.
Stanowi ona bowiem barierê fizyczn¹ i chemiczn¹ dla bakterii, utrudniaj¹c im do³¹cza-
nie siê do œcian komórkowych i w efekcie ogranicza trawienie (KOWALSKI, 2006). Para-
metrem okreœlaj¹cym niestrawne sk³adniki œcian komórkowych paszy jest lignina kwa-
œno-detergentowa (ADL). W literaturze brakuje danych na temat zawartoœci ligniny
kwaœno-detergentowej w paszy uzyskanej z runi ³¹kowej, na której zastosowano ró¿ne
metody zwalczania chwastów.

Celem pracy by³o zbadanie i porównanie wp³ywu chemicznych i mechanicznych
metod zwalczania mniszka pospolitego na zawartoœæ ligniny kwaœno-detergentowej
w runi ³¹kowej.

2. Materia³ i metody

Badania wykonano w oparciu o doœwiadczenie za³o¿one na ³¹ce trwa³ej w ¯elkowie
pod Siedlcami (wspó³rzêdne geograficzne: 52°08’ N i 22°11’ E) metod¹ losowanych
bloków w 3 powtórzeniach. Obejmowa³o ono 21 poletek doœwiadczalnych, ka¿de o po-
wierzchni 9 m2. Okres pe³nego, trzykoœnego u¿ytkowania obiektów doœwiadczalnych
przypada³ na lata 2007–2009. W doœwiadczeniu zastosowano cztery herbicydy (Rancho
242 EC, Bofix 260 EC, Starane 250 EC i Mniszek 540 SL) i dwie mechaniczne metody
zwalczania polegaj¹ce na wyci¹ganiu i wykaszaniu mniszka pospolitego. W doœwiad-
czeniu zastosowano nastêpuj¹ce kombinacje: 0 – kontrola, R – Rancho 242 EC (florasu-
lam 2 g l–1; trichlopyr 240 g l–1) w dawce 2 l ha–1, B – Bofix 260 EC (fluroksypyr 40 g l–1;
chlopyralid 20 g l–1) w dawce 4 l ha–1, S – Starane 250 EC (fluroksypyr w formie estru
1-metylo heptylowego 50 g l–1) w dawce 1,2 l ha–1, M – Mniszek 540 SL (300 g l–1 kwasu
mekoprop; 200 g l–1 kwasu MCPA) w dawce 3 l ha–1, K – mechaniczne wykaszanie, W –
mechaniczne wyci¹ganie.

W ka¿dym okresie wegetacyjnym zbierano po trzy pokosy. Na obiekcie kontrolnym
nie stosowano ¿adnych metod zwalczania mniszka pospolitego. W ka¿dym roku na
pocz¹tku wegetacji w fazie pojawienia siê 3–5 liœci mniszka pospolitego przeprowadzano
opryskiwanie herbicydami przy u¿yciu opryskiwacza Sprayer o wydatku cieczy 300 l ha–1.
Mechaniczne wyci¹ganie mniszka z obiektów przeprowadzano przy u¿yciu specjalnej
rurko-³opatki, a wykaszanie przy u¿yciu podkaszarki BG-ET 3725. Bezpoœrednio po sko-
szeniu wa¿ono zielonkê i pobierano 0,5 kg próby zielonej masy, w celu dokonania analizy
botaniczno-wagowej, a nastêpnie wysuszono i poddano analizie chemicznej. W badanym
materiale roœlinnym okreœlono zawartoœæ ligniny kwaœno-detergentowej metod¹ VAN

SOEST’A (1991). Wyniki badañ poddano ocenie statystycznej, wykonuj¹c analizê warian-
cji dla doœwiadczeñ dwuczynnikowych (TRÊTOWSKI i WÓJCIK, 1991). Zró¿nicowanie
œrednich zweryfikowano testem Tukey’a przy poziomie istotnoœci p � 0,05.
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Na podstawie analizy chemicznej, której dokonano w Okrêgowej Stacji Chemicznej
w Weso³ej stwierdzono, ¿e gleba by³a œrednio zasobna w fosfor (187 mg P2O5 kg gleby)
oraz mia³a bardzo wysok¹ zawartoœæ potasu (230 mg K20 kg gleby). Ponadto gleba ta
by³a ma³o zasobna w takie mikroelementy jak mangan, cynk oraz miedŸ.

Dane meteorologiczne dotycz¹ce obszaru prowadzenia badañ uzyskano ze Stacji
Hydrologiczno-Meteorologicznej w Siedlcach. W celu okreœlenia czasowej i przestrzen-
nej zmiennoœci elementów meteorologicznych oraz ich wp³ywu na przebieg wegetacji
roœlin, obliczono wspó³czynnik hydrotermiczny Sielianinowa (BAC i WSP., 1993).

Tabela 1. Wartoœæ wspó³czynnika Sielianinowa (K) w poszczególnych miesi¹cach okresu wegeta-
cyjnego i latach u¿ytkowania

Table 1. Value of hydrometrical index of Sielianinow (K) in individual months of vegetation
period and study years

Rok badañ
Study year

Miesi¹c – Month

IV V VI VII VIII IX X

2007 0,85 1,30 1,10 1,22 0,52 1,72 0,67

2008 0,82 1,34 1,08 1,23 0,54 0,69 1,72

2009 1,03 2,24 1,03 1,26 1,36 1,01 1,73

K < 0,5 silna posucha – hight drought; 0,51÷0,69 posucha – drought; 0,70÷0,99 s³aba posucha –
week drought; K >1 brak posuchy – no drought

Najkorzystniejsze warunki opadowo-termiczne wyst¹pi³y w 2009 roku (tab. 1).
W roku tym okres wegetacyjny roœlin charakteryzowa³ siê najkorzystniejszym rozk³a-
dem i wielkoœci¹ opadów przy optymalnych temperaturach powietrza. Posuchy zaobser-
wowano w sierpniu i paŸdzierniku w 2007 roku oraz w sierpniu i we wrzeœniu w 2008
roku, a s³abe posuchy wyst¹pi³y w kwietniu w dwóch pierwszych latach prowadzenia
eksperymentu. Z kolei w ostatnim roku prowadzenia badañ (2009) nie wyst¹pi³y mie-
si¹ce posuszne.

3. Wyniki i dyskusja

Trwa³e u¿ytki zielone s¹ podstawowym Ÿród³em zielonki dla prze¿uwaczy. Dobr¹
jakoœciowo paszê mo¿na z nich uzyskaæ, pod warunkiem, ¿e ich ruñ zawiera trawy,
roœliny motylkowate oraz niewielk¹ iloœæ (do 10%) roœlin zaliczanych zwykle do zió³.
Czêsto zdarza siê, ¿e na trwa³ych u¿ytkach zielonych wystêpuj¹ w nadmiernej iloœci
roœliny dwuliœcienne, wykszta³caj¹ce g³êboki system korzeniowy, powoduj¹c wypiera-
nie z runi gatunków szlachetnych. Do takich roœlin mo¿emy zaliczyæ mniszka pospoli-
tego, który jest roœlin¹ bardzo agresywn¹. Najskuteczniej mo¿na go zwalczaæ stosuj¹c
odpowiednie herbicydy, które z jednej strony eliminuj¹ chwasty, natomiast z drugiej
strony wp³ywaj¹ tak¿e na zmianê sk³adu botanicznego runi.
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Tabela 2. Efekt oddzia³ywania zastosowanych metod zwalczania mniszka pospolitego na
wybrane grupy roœlin (œrednia z lat)

Table 2. Effect of used control methods of common dandelion on some plant groups (mean from
years)

Metoda zwalczania
mniszka pospolitego

Method of the common
dandelion control

Grupy roœlin
Groups of plants

Mniszek pospolity (%)
Common dandelion (%)

Trawy (%)
Grasses (%)

Inne (%)
Others (%)

2007 2009 2007 2009 2007 2009

Kontrola – Control 75 35 12 56 13 9

Rancho 242 EC 5 0 89 92 6 8

Bofix 260 EC 4 0 80 95 16 5

Starane 250 EC 3 0 82 88 15 12

Mniszek 540 SL 22 0 52 90 26 10

Mechaniczne wykaszanie
Mechanical mowing

80 10 8 82 12 8

Mechaniczne wyci¹ganie
Mechanical pulling

4 0 77 65 19 35

Analizuj¹c dane dotycz¹ce sk³adu botanicznego runi w badanym okresie mo¿na
stwierdziæ bardzo du¿¹ skutecznoœæ oddzia³ywania wszystkich zastosowanych herbicy-
dów oraz jednej metody mechanicznej polegaj¹cej na wyci¹ganiu roœlin na wystêpowa-
nie mniszka pospolitego (tab. 2). Zmieni³a siê tak¿e korzystnie ruñ pod k¹tem wystêpo-
wania traw na badanych obiektach. Sk³ad botaniczny uzyskanej runi ³¹kowej by³ œciœle
zwi¹zany z wartoœci¹ pokarmow¹ paszy produkowanej na tych u¿ytkach zielonych
(NOWAK i WSP., 2008).

Zdaniem KOWALSKIEGO (2006) strawnoœæ masy organicznej jest tym mniejsza, im
wiêkszy jest udzia³ w masie roœlinnej œcian komórkowych. Szczególnie istotny jest tutaj
ujemny wp³yw na tê cechê sk³adników inkrustuj¹cych, a zw³aszcza ligniny. Stanowi ona
bowiem barierê fizyczn¹ i chemiczn¹ dla bakterii, utrudniaj¹c im do³¹czanie do œcian
komórkowych i w efekcie ogranicza trawienie.

W badanym materiale roœlinnym zawartoœæ ligniny kwaœno-detergentowej (tab. 3)
w sposób istotny zale¿a³a od zastosowanych metod zwalczania mniszka pospolitego,
natomiast nie wykazano istotnego wp³ywu lat badañ na badan¹ cechê. Niezale¿nie od lat
badañ najwy¿sza jej zawartoœæ (45,4 g kg–1) wyst¹pi³a na obiektach kontrolnych.
Uwzglêdniaj¹c zastosowane metody zwalczania mniszka pospolitego mo¿na stwierdziæ,
¿e najwy¿sza zawartoœæ ligniny kwaœno-detergentowej (44,7 g kg–1) wyst¹pi³a w paszy
na obiektach, na których zastosowano mechaniczne wykaszanie tej roœliny, a najni¿sza
(41,3 g kg–1) na obiektach, na których przeprowadzono opryskiwanie herbicydem Ran-
cho 242 EC. Ni¿sza zawartoœæ ADL œwiadczy o lepszej strawnoœci paszy (KOTLARZ i
WSP., 2010). W 2007 i 2009 roku dotyczy³o to obiektów, na których zastosowano che-
miczne metody zwalczania mniszka pospolitego. W pierwszym przypadku niskie zawar-
toœci ligniny kwaœno-detergentowej (39,9 g kg–1) wyst¹pi³y w wyniku zastosowania
Rancho 242 EC, a w drugim przypadku (42,2 g kg–1) po zastosowaniu herbicydu Mni-
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szek 540 SL. Jedynie w 2008 roku najni¿sze zawartoœci ADL stwierdzono na obiektach,
na których zastosowano mechaniczne wyci¹ganie mniszka pospolitego. Badania prowa-
dzone przez NAYDENOWA i WSP. (2008) nad zawartoœci¹ ADL wystêpuj¹c¹ w trawach
wykaza³y najmniejsz¹ œredni¹ jej zawartoœæ w Lolium perenne – 36,4 g kg–1 i najwiêksz¹
w Festuca arundinacea – 48,4 g kg–1. Wyniki te s¹ zbli¿one do uzyskanych w badaniach
w³asnych, chocia¿ dotycz¹ one tylko traw bez roœlin dwuliœciennych,

Uwzglêdniaj¹c pokosy (tab. 4) mo¿na stwierdziæ istotne ró¿nice w zawartoœci
ligniny kwaœno-detergentowej miêdzy pasz¹ pochodz¹c¹ z pierwszego pokosu, a pasz¹ z
drugiego i trzeciego odrostu. Niezale¿nie od lat badañ najwy¿sze jej wartoœci we wszyst-
kich pokosach wyst¹pi³y w paszy na obiektach kontrolnych. Natomiast wœród zastoso-
wanych metod zwalczania mniszka pospolitego najwy¿sze zawartoœci ligniny kwaœno-
-detergentowej we wszystkich pokosach wyst¹pi³y na obiektach, na których zastoso-
wano mechaniczny sposób usuwania tego chwastu przez wykaszanie i jedynie nieznacz-
nie osi¹ga³y ni¿sze wartoœci od tych, które wystêpowa³y na obiektach kontrolnych.
Wyniki te œwiadcz¹ o tym, ¿e metoda mechanicznego wykaszania mniszka pospolitego
mimo jego eliminacji z runi ³¹kowej, nie wp³ynê³a zasadniczo na zmniejszenie zawarto-
œci ligniny kwaœno-detergentowej, czyli na poprawê wartoœci pokarmowej tej paszy.
Mo¿e to byæ spowodowane nieca³kowitym wyeliminowaniem z runi mniszka pospoli-
tego. Najni¿sze jej wartoœci wyst¹pi³y w pierwszym pokosie (35,7 g kg–1) na obiektach,

© PT£, Grassland Science in Poland, 15, 2012

Wp³yw wybranych metod zwalczania mniszka pospolitego na zawartoœæ ligniny... 71

Tabela 3. Zawartoœæ ligniny kwaœno-detergentowej (g kg–1) w zale¿noœci od metody zwalczania
mniszka pospolitego w poszczególnych latach badañ

Table 3. Acid detergent lignin content in the feed in various years of study depending on the con-
trol method of common dandelion (g kg–1DM)

Metoda zwalczania
mniszka pospolitego (B)
Method of the common
dandelion control (B)

Lata badañ (A)
Study years (A)

2007 2008 2009
Œrednia
Mean

Kontrola – Control 47,0 44,8 44,2 45,4

Rancho 242 EC 39,9 41,7 42,4 41,3

Bofix 260 EC 40,7 41,4 42,8 41,6

Starane 250 EC 41,7 44,0 44,1 43,3

Mniszek 540 SL 41,0 41,8 42,2 41,6

Mechaniczne wykaszanie
Mechanical mowing

47,4 43,4 43,3 44,7

Mechaniczne wyci¹ganie
Mechanical pulling

41,4 40,9 44,5 42,3

Œrednia – Mean 42,7 42,6 43,4

NIR 0,05 dla – LSD0.05 for:
Lata badañ – Study year (A) – r.n.
Metoda zwalczania – Control method (B) – 3,3
Interakcje – Interaction:
(A x B) – 6,6

r.n. – ró¿nica nieistotna – difference not significant.



gdzie zastosowano opryskiwanie runi ³¹kowej herbicydem Rancho 242 EC, a w drugim
(42,8 g kg–1) i trzecim odroœcie (43,3 g kg–1) w materiale roœlinnym zebranym z obiek-
tów, na których u¿yto herbicydu Bofix 260 EC. Analizuj¹c zawartoœæ ligniny kwaœno-
-detergentowej w poszczególnych odrostach stwierdzono, ¿e najni¿sza jej œrednia
zawartoœæ w paszy wyst¹pi³a w pierwszym pokosie (38,6 g kg–1) i jej wartoœci wzrasta³y
w kolejnych odrostach (w drugim 45,0 g kg–1 ) i w trzecim (45,1 g kg–1). Wyniki przepro-
wadzonych badañ wskazuj¹ na pogarszaj¹c¹ siê strawnoœæ paszy pochodz¹cej z kolej-
nych odrostów. Zbli¿one zawartoœci ADL uzyskali JANKOWSKA-HUFLEJT i WSP. (2009)
zarówno w pierwszym odroœcie (37,9 g kg–1) jak i drugim (44,7 g kg–1) w runi ³¹kowej
nawo¿onej nawozami mineralnymi. Badania prowadzone przez MARKOVICA i WSP.
(2008) nad zawartoœci¹ ligniny kwaœno-detergentowej w liœciach i ³odygach lucerny
wykaza³y podobn¹ zale¿noœæ jej zawartoœci w kolejnych odrostach. Uzyskane przez
nich zawartoœci ADL w liœciach lucerny wynios³y w kolejnych odrostach odpowiednio:
w pierwszym odroœcie (41,1 g kg–1), w drugim ( 46,3 g kg–1) i w trzecim (46,5 g kg–1).
Podobne wyniki uzyskano w badaniach w³asnych.

We wszystkich latach badañ najni¿sza zawartoœæ ADL wyst¹pi³a w paszy z pierw-
szych odrostów, a spoœród nich najkorzystniejsz¹ strawnoœci¹ charakteryzowa³a siê
pasza z 2009 roku (37,7 g kg–1). Zawartoœæ ADL z pierwszego pokosu ró¿ni³a siê istotnie
od wartoœci tej cechy zarówno z drugiego jak i trzeciego odrostu, natomiast miêdzy dru-
gim i trzecim odrostem ró¿nice te nie by³y istotne.
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Tabela 4. Zawartoœæ ligniny kwaœno-detergentowej (g kg–1) w poszczególnych pokosach w zale-
¿noœci od metody zwalczania mniszka pospolitego (œrednia dla lat)

Table 4. Acid detergent lignin content for individual cuts depending on the common dandelion
control (mean in years) (g kg–1DM)

Metoda zwalczania mniszka
pospolitego (B)

Method of the common dandelion
control (B)

Pokos (C)
Cut (C)

P1 P2 P3

Kontrola – Control 41,3 47,2 47,6

Rancho 242 EC 35,7 44,5 43,8

Bofix 260 EC 38,8 42,8 43,3

Starane 250 EC 39,4 44,7 45,6

Mniszek 540 SL 37,7 43,7 43,5

Mechaniczne wykaszanie
Mechanical mowing

41,0 47,1 46,0

Mechaniczne wyciaganie
Mechanical pulling

36,2 45,1 45,5

Œrednia – Mean 38,6 45,0 45,1

NIR 0,05 dla – LSD0.05 for:
Pokos – Cut (C) – 6,3
Interakcje – Interaction:
Metoda zwalczania – Control method (B) – 3,3
(B x C) – 3,8



4. Wnioski

• Niezale¿nie od lat badañ najkorzystniejsz¹ paszê pod wzglêdem zawartoœci lig-
niny kwaœno-detergentowej uzyskano z ³¹ki, na której zastosowano chemiczne
metody zwalczania mniszka pospolitego, a najbardziej w wyniku opryskiwania
runi ³¹kowej preparatem Rancho 242 EC.

• Spoœród mechanicznych metod zwalczania mniszka pospolitego lepsz¹ pasz¹
(ni¿sz¹ zawartoœæ ligniny kwaœno-detergentowej) uzyskano w wyniku zastoso-
wania mechanicznego wyci¹gania tego chwastu z gleby ni¿ mechanicznego wy-
kaszania.

• Niezale¿nie od zastosowanej metody zwalczania mniszka pospolitego lepsz¹
paszê w aspekcie zawartoœci w niej ligniny kwaœno-detergentowej, uzyskano w
latach o mniej korzystnych warunkach atmosferycznych (wystêpuj¹ce posuchy)
ni¿ w latach, w których posuchy w ogóle nie mia³y miejsca.

• Pasza pochodz¹ca z pierwszego odrostu niezale¿nie od zastosowanej metody
zwalczania mniszka pospolitego posiada³a lepsz¹ jakoœæ pod k¹tem ni¿szej
zawartoœci ligniny kwaœno-detergentowej (ADL) ni¿ z odrostu drugiego, czy
trzeciego.

• Zastosowane metody zwalczania mniszka pospolitego, a zw³aszcza herbicydy
korzystnie wp³ynê³y na poprawê sk³adu florystycznego runi.
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Ryc. 1. Zawartoœci ligniny kwaœno-detergentowej w poszczególnych pokosach w kolejnych
latach badañ 2007–2009

Fig. 1. Acid detergent lignin content in individual cuts in the subsequent years of research
2007–2009
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content in the meadow sward
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Summary

The effect of some chemical and mechanical methods of Taraxacum officinale F. H. Wigg.
control on the acid detergent lignin content in the feed obtained from the permanent meadow were
studed. The study was conducted in 2007–2009. It was based on field experiment conducted in a
randomized block with three replications. In this experiment the following combinations were
used: control, Rancho 242 EC, Bofix 260 EC, Starane 250 EC, Mniszek 540 SL, mechanical
mowing, mechanical drawing. On the control object no methods were used. On the beginning of
vegetation of each study year in phase of appears 3–5 dandelion leaves the herbicides spraying
was carried out. In each growing season three cuts were harvested. Immediately after cutting
0.5 kg sample of green mass was taken and then was dried and subjected to chemical analysis. In
the investigated plant material acid detergent lignin (ADL) content was specified. The results
were evaluated statistically by using analysis of variance for two factors experiments. Mean diffe-
rentiation was verified by Tukey’s test at significance level p � 0.05. The lowest acid detergent
lignin content and the best feed digestibility were obtained from the meadows, where used chemi-
cal methods of common dandelion control. In this regard the most effective was the Rancho 242
EC herbicide. From mechanical methods, weeds pulling from the soil effected more favorably on
the feed digestibility than mechanical mowing.
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