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KRÓTKI PRZEGLĄD WYNIKÓW NIEKTÓRYCH PRAC 
NAD NOSTRZYKIEM BIAŁYM (MELILOTUS ALBUS) 

EDMUND STUCZYŃSKI 

Problem zwiększenia żyzności gleb uprawnych w ogóle a gleb lekkich 

w szczególności, jest zagadnieniem pilnym choć nie łatwym do rozwią- 

zania. W rozwiązaniu tego zagadnienia jak wiadomo poważną rolę od- 

grywać winny nawozy zielone. Dobór roślin na te cele był i jest zawsze 

jeszcze szczupły, a jednak wydaje się, że nostrzyk biały może mieć tu 

poważne znaczenie. 

Cenną i bezsprzeczną zaletą tej rośliny jest stosunkowo wysoki plon 

zielonej masy na glebach piaszczystych, na których szereg innych roślin 

motylkowych jest mniej wydajnych. 

Ponadto nostrzyk — przynajmniej w Polsce — w porównaniu z in- 

nymi roślinami motylkowymi posiada bardzo wysoki współczynnik roz- 

mnażania i w związku z tym pozyskanie nasion nie nastręcza trudności. 

W pełni zadowalające rezultaty uzyskuje się przy uprawie w plonie 

głównym. Uprawa w formie wsiewki, zarówno przy wysiewach jesien- 

nych w żyto jak również na wiosnę w zboża jare względnie ozime, do 

chwili obecnej nie dała w naszych warunkach dobrych wyników praw- 

dopodobnie dlatego, że nostrzyk biały jest rośliną światłolubną i zacie- 

nianie przez roślinę ochronną odbija się ujemnie na jego rozwoju. 

Może tu mieć również duże znaczenie zagadnienie wilgotności. Wy- 

daje się, że nostrzyk jako wsiewka, a w szczególności jako wsiewka 

w żyto na glebach lekkich mógłby odegrać poważną rolę odnośnie po- 

prawy żyzności gleby, a ponadto stanowić doskonały przedplon zarówno 

pod okopowe jak i zboża jare. 

Rozwiązania tego zagadnienia należy szukać na drodze zarówno odpo- 

wiedniej agrotechniki jak i hodowli odmian mniej wrażliwych na za- 

cienianie przez rośliny ochronne. 

Zadowalające wyniki uzyskano przy uprawie nostrzyku jako poplonu 

wysianego tak po mieszankach ozimych jak i jarych sprzątanych na 

zieloną paszę oraz w siewach po sprzęcie żyta ozimego. 

Przeprowadzone doświadczenie na glebie lekkiej nad wpływem na- 

stępczym pod ziemniaki różnych poplonów ilustruje tabela 1.
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Tabela 1 

Porównanie wpływu następczego różnych poplonów na plon 

ziemniaków i zawartość skrobi (średnio za 2 lata) 

Vergleich des Einflusses verschiedener Stoppelfruchtvor- 

friichte auf den Ertrag der Kartoffeln und Starkegehalt 

(durchschnittlich fiir 2 Jahre) 

Plon kłębów 

  

    
  

L. p. Kombinacje ziemniaczan. | % skrobi 

w qlha 

1 Peluszka + wyka jara 162 17,5 

Łubin żółty 165 18,1 

3 Nostrzyk biały 220 18,4 

Przedział ufności P = 0,95 24 

Powyżej przytoczone wyniki wskazują na wyraźną przewagę no- 

strzyku nad pozostałymi roślinami jako przedplonu pod ziemniaki, przy 

czym nostrzyk wpływa nie tylko na wzrost ogólnego plonu ziemniaków, 

ale również na podniesienie procentowej zawartości skrobi w kłębach, 

oraz ich zdrowotność. 

Wytłumaczenia tego zjawiska należy szukać niewątpliwie w wiaści- 

wościach biologicznych porównywanych roślin, a co za tym idzie i w róż- 

nym wpływie tych roślin na samą glebę. 

Ciekawe wyniki uzyskano także w doświadczeniach nad wpływem 
następczym różnych kombinacji resztek pożniwnych nostrzyku i łubinu 

na plon owsa. Omawiane doświadczenie zostało założone na glebie pias- 

kowej słabogliniastej przy pH w KC] 5,8 o zawartości 9 mg P+O5 i około 

15 м; К.О м 100 g gleby. Przedplon stanowiło żyto zasiane po ziemnia- 

kach na około 250 q/ha obornika. Nawożenie średnio wynosiło: 36 kg 

P+O5 w superfosfacie, 60 kg K;O w 40% soli potasowej. Wyniki omawia- 
nego doświadczenia ilustruje tabela 2. 

Na podstawie wyników tego doświadczenia widać, że nostrzyk biały 

w czystym siewie działał lepiej w porównaniu z innymi kombinacjami, 

a w szczególności w porównaniu do kombinacji nostrzyku z kostrzewą 

łąkową i to zarówno na plon ziarna jak i słomy owsa. 

Dodatni wpływ następczy nostrzyku utrzymywał się również w dru- 

gim i w trzecim roku po doświadczeniu. . 

Dodatnie rezultaty uzyskano również w innym doświadczeniu mikro- 

poletkowym przeprowadzonym na różnych typach gleb. Wykazało ono, 

że nostrzyk działał lepiej niż inne rośliny motylkowe szczególnie 
w pierwszym roku badania wpływów następczych. Niższy plon nasion 

gorczycy po mieszance z nostrzykiem na torfie jest wynikiem nadmiaru 

azotu i spowodowanego tym wylegnięcie roślin w stanie kwitnienia. Na-
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Tabela ż 

Porównanie wpływu następczego łubinu żółtego i nostrzyku 

białego w czystym siewie i w mieszankach z trawami na 

plon owsa (średnio za 4 lata) 

Vergleich des nachwirkenden Einflusses der Erntestiickstan- 

de gelber Lupine und Weissteinklees in reiner Aussaat und 

in Grassgemenge auf den Ertrag des Hafers 

(durchschnittlich fir 3 Jahre) 
  

  

      

Wpływ następczy 

Lp. Kombinacje — Na PRES 
ziarno słoma 

w qlha w qlha 

1 | Nostrzyk biały + kupkówka 30,4 38 

2 | Nostrzyk biały + stokłosa bezostna 29,3 32,5 

3 | Nostrzyk biały + owsik wyniosły 31,4 36,2 

4 | Nostrzyk biały + kostrzewa łąkowa| 27,6 29,5 

5 | Nostrzyk biały 33,2 39,0 

6 | Łubn żółty 29,5 33,6 

Przedział ufności P = 0,95 1,98 

tomiast w dalszych latach różnice w plonach były niewielkie, jednak 

z wyraźną tendencją na korzyść nostrzyku. 

Tabela 3 

Plony nasion gorczycy po mieszankach roślin motylkowych 

z nostrzykiem na różnych typach gleb w gramach z jednego 
m2 

Der Ernteertrag von Senfsamen nach Hiilsenfruchtpflanzen 

mit Steinklee auf verschiedenen Bodenarten in g/m? 
    
  

  

        

Po Po Po Po 

mieszance| mieszance| mieszance| mieszance 

'z nostrzy-| z espar- | z komo- |z nostrzy- 

kiem cetą nicą kiem 

Piasek 26 17 65 85 

Żwir 27 30 50 75 

Bielica 27 41 47 126 

Glina 16 20 26 126 

Mada 25 42 54 141 

Torf 189 164 195 132 

Przedział ufności 28,6 

Z uwagi na ograniczoną objętość referatu nie omawiam całego sze- 

regu innych wyników z doświadczeń nad wpływem następczym no- 

strzyku na pozostałe rośliny uprawne. Pragnę tylko dodać, że w oparciu 

zarówno o wyniki z przytoczonych doświadczeń jak również na podsta- 

wie wyników i obserwacji z innych doświadczeń można powiedzieć, że 

nostrzyk biały jest rośliną, której wpływ na podniesienie plonów roślin 

następczych można uważać za korzystny. Dla bliższego poznania systemu
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korzeniowego nostrzyku białego prowadzone są w Gorzowie Wlkp. od 

szeregu już lat obserwacje w korzeniówkach. 

Obserwacje te pozwalają na określenie ogólnej charakterystyki systemu 

korzeniowego nostrzyku i stwierdzenie, że jest on silniejszy albo rów- 

nie silny jak u innych roślin motylkowych wieloletnich. 

Przy wysokich stanach wody gruntowej korzenie ulegają skróceniu, 

natomiast na glebie o niskim stanie wody gruntowej rzecz przedstawia 

się odwrotnie. 

Celem bliższego poznania gospodarki wodnej nostrzyku przeprowa- 

dzono badania nad wpływem różnych wilgotności gleby na wzrost, roz- 

wój i plonowanie nostrzyku oraz porównanie go w tych warunkach z in- 

nymi roślinami motylkowymi jedno-, dwu- i wieloletnimi. 

Badania zostały podzielone na trzy okresy i kontynuowane w latach 

1955—1957. Wszystkie doświadczenia były prowadzone w wazonach. 

W pierwszym roku badań obserwowano nostrzyk na glebie zawierającej 

od 20 aż do 80% wilgotności względnej. W drugim roku nostrzyk rosnący 

na glebie o 60% wilgotności poddawany był działaniu okresowej suszy, 

a w trzecim roku badań na glebie o trzech różnych zawartościach wilgoci 

(20, 40 i 60%) porównywano ze sobą nostrzyk biały, lucernę mieszań- 
cową, koniczynę czerwoną, komonicę rożkową i łubin żółty. 

Doświadczenia w 1955 i 1956 roku założone były na bardzo lekkiej, 

natomiast w 1957 roku — na nieco cięższej glebie. 

W ciągu wszystkich trzech lat określano za pomocą pomiarów prze- 

bieg wzrostu roślin, a po sprzęcie ciężar zielonej i suchej masy sprzą- 

tanych plonów, procentowy udział liści w plonie oraz ilość wody zużytej 

na wyprodukowanie 1 kg suchej masy. Ponadto w 1955 i 1957 roku 

oznaczono wagę suchej masy resztek pożniwnych. 

Uzyskany z doświadczeń materiał analizowano pod względem che- 

micznym oznaczając zawartość podstawowych składników organicznych 

(białko, włóknik, aminokwasy, kumaryna) i mineralnych (N P K Ca). 

Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają na wyciągnięcie nastę- 

pujących wniosków: 

Niedostatek wody w glebie powodował spadek plonów zielonej i su- 

chej masy nostrzyku, jednak wielkość tego spadku była z wyjątkiem 

komonicy mniejsza od innych badanych roślin. Wzrost wilgotności gleby 

dawał w efekcie bujniejszy i szybszy wzrost oraz przyspieszał rozwój 

generatywny. Najwyższe plony uzyskano zależnie od żyzności gleby 

w granicach między 40 a 60% całkowitej pojemności wodnej gleby. Nad- 

miar wilgoci powodował spadek plonów nostrzyku. Wyniki tego do- 

świadczenia: obrazuje tabela: 4 i 5.
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Tabela 4 

Wpływ wilgotności gleby na plon roślin motylkowych (relatywnie) 

Der Einfluss des Bodenfeuchtigkeitgehaltes auf den Ertrag von Leguminosenpflanzen 

    

  

(relativ) 

al ey ości Nostrzyk Lucerna Koniczyna Komonica Łubin 

JP ы biały mieszańc. czerwona różkowa żółty 
wodnej . 

20 54,5 40,0 49,1 55,0 39,0 

40 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

60 92,2 119,5 80,9 91.1 96,0 

Tabela 5 

Plon suchej masy korzeni roślin motylkowych na glebie o różnej wilgotności 

w g/wazon 

Ertrag an Trockensubstanz der Wurzel von Leguminosenpflanzen auf Boden mit 

verschiedener Feuchtigkeit in g pro Versuchstopf 

  

Wwigółnożć gleby м. 5 Nostrzyk Lucerna Koniczyna Komonica Łubin 
całkowitej pojemności . . , . . 

i biały mieszańce. czerwona różkowa żółty 
wodnej 

20 33,8 28,1 16,9 12,0 6,5 

40 42,4 44,0 19,1 13,5 11,6 

60 29,1 32,5 16,0 9,3 10,0 

Występująca w czasie wegetacji susza wpływała hamująco na wzrost 

roślin i przyrost masy, przy czym ujemne działanie suszy zaznaczało się 

tym wyraźniej im dłużej ona trwała i im w późniejszym okresie wy- 

stąpiła. 

W porównaniu z innymi roślinami dwu- i wieloletnimi nostrzyk roz- 
wijał się szybciej i dał najwyższy ze wszystkich obserwowanych roślin 

plon w I pokosie. Jednak odrastanie nostrzyku po sprzęcie I pokosu było 

bardzo powolne, tak że nostrzyk dał tylko dwa pokosy w ciągu roku, 

podczas gdy lucerna, koniczyna i komonica dały 3 pokosy. Na glebie 

o 20% wilgotności w sumarycznych plonach suchej masy z całego roku 
nostrzyk zajął drugie miejsce po koniczynie, natomiast na glebach o więk- 

szej zawartości wody wyprzedzał jedynie komonicę. 

Pod względem wartości pokarmowej i ilości wyprodukowanego białka 

nie ustępował nostrzyk innym roślinom pastewnym, a w I pokosie zie- 

lonki wyróżniał się około 25% wyższą zawartością białka, a około 30'v 
niższą zawartością włóknika od innych badanych roślin. Przy uprawie 

na suchej glebie miał obfitsze ulistnienie, wyższą zawartość białka i mniej 

włóknika, aniżeli w optymalnych warunkach wilgotności. 

Masa resztek pożniwnych nostrzyku na glebie suchej znacznie prze- 

wyższała odpowiednią frakcję u innych roślin, natomiast na glebie o wyż- 

szej zawartości wody nostrzyk ustąpił pierwszego miejsca lucernie. 

x 

22 — Zeszyty problemowe nr 21
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Zużycie wody przypadające na wyprodukowanie 1 kg suchej masy 

wzrastało na ogół przy jednakowej wilgotności gleby w miarę przedłu- 

żających się okresów suszy. 

Nostrzyk potrzebował więcej wody od koniczyny na wyprodukowanie 

1 kg suchej masy, jednak na glebie o tej samej wilgotności dał w I po- 

kosie plon znacznie wyższy od koniczyny. Zawartość kumaryny zmie- 

niała się pod wpływem wilgotności, jednak wahania te nie wykazywały 

wyraźnej tendencji. Ujemną cechą nostrzyku było bardzo powolne od- 

rastanie po pokosie, co charakteryzuje go jako roślinę ekstensywną, nie- 

kulturalną, wymagającą uszlachetnienia na drodze hodowli i selekcji. 

Nostrzyk, jako roślina pastewna z powodu zawartej w nim kumaryny, 

a ściślej mówiąc różnego rodzaju kumaryn, stanowi odrębne zagadnie- 

nie. W związku z tym rozpoczęto badania nad wpływem różnych za- 

biegów agrotechnicznych na wartość pastewną nostrzyku jak również 

zawartość kumaryny. 

Spośród badanych w doświadczeniach czynników agrotechnicznych 

ilości wysiewu i rozstawy rzędów wywierały bardzo nieznaczny wpływ 

na wysokość i jakość plonów. Natomiast wyraźnie zaznaczał się wpływ 

terminu sprzętu zarówno co do ilości sprzątanej masy jak i zawartości 

kumaryny, przy czym istniała odwrotna korelacja między tymi dwoma 

czynnikami. 

Analizy chemiczne nie wykazały wyraźnej korelacji między ilością 

wysiewu i rozstawami a zawartością kumaryny w nostrzyku. Uwidacz- 

niały się jednak z reguły pewne tendencje zwiększenia się kumaryny 

w miarę poszerzania rozstawy rzędów. 

Dość pokaźną poprawę wartości pastewnej nostrzyku o znacznej za- 

wartości kumaryny można uzyskać drogą kiszenia. Wyniki jednego 

z przeprowadzonych w Oddziale IUNG w Gorzowie Wlkp. doświadczeń 

nad kiszeniem zielonki nostrzyku ilustruje tabela 6. 
Tabela 6 

Wpływ kiszenia nostrzyku na zawartość kumaryny 

Der Einfluss der Einsiuerung von Weissteinklee auf 

  
      

  

  

  
  

Kumaringehalt 

| zawartość kumaryny wh 

Lp. Sposób kiszenia , w kiszonce 

w zielonce |; 120 dniach 

1 Metodą Virtanena 0,80 0,56 

2 Z dodatkiem cukru 0,90 0,52   

  

Powyżej przytoczone wyniki wskazują na wyraźny spadek procento- 

wej zawartości kumaryny w kiszonce w porównaniu do zielonki. Spadek 

ten był najprawdopodobniej skutkiem częściowego wyługowania kuma- 

ryny podczas kiszenia. Kiszonka miała nie tylko przyjemny zapach wła-
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ściwy dobrym kiszonkom ale również cechy decydujące o wysokiej war- 
tości paszowej. 

Ogólnie można powiedzieć, że dotychczas znane formy nostrzyku, 

z powodu dużej zawartości kumaryny są mało przydatne dla celów pa- 

stewnych. Ponieważ zabiegi agrotechniczne, jak stwierdzono mają ogra- 

niczony wpływ na jej zawartość, dlatego prace nad przydatnością pa- 

stewną nostrzyku skoncentrowane zostały w kierunku uzyskania no- 
wych form na drodze selekcji i hodowli. Z prac selekcyjno-hodowlanych 

na podkreślenie zasługuje uzyskanie przez nas formy nostrzyku białego 

(Mel. albus) o niskiej zawartości kumaryny. Ponadto na drodze selekcji 

wyodrębniono dwie inne formy nostrzyku białego wykazującego pewne 

tendencje mniejszej wrażliwości na zacienianie przez roślinę ochronną. 

Do prac związanych z tym zagadnieniem IUNG w Gorzowie Wlkp. przy- 

wiązuje w chwili obecnej szczególnie duże znaczenie. Jest to niewątpliwie 

trudny problem do rozwiązania. Jednak od tego w dużej mierze jest uza- 

leżnione czy nostrzyk zostanie wykorzystany w płodozmianie w formie 

wsiewek i to zarówno dla celów nawozowych jak i pastewnych. 

W oparciu o dotychczasowe wyniki i poczynione przez nas obserwacje 

stawiamy sobie odnośnie dalszych prac nad nostrzykiem następujące 

wytyczne: 

I. W dziedzinie selekcji i hodowli: 

a) z punktu widzenia potrzeb nawozowych dążyć będziemy do uzy- 

skania typów: 

1) mniej wrażliwych na zacienianie przez roślinę ochronną 

(wsiewki), 

2) szybko rosnących i o większej masie korzeni, 

3) mniej wrażliwych na zakwaszanie gleby, 

b) z punktu widzenia użytkowania nostrzyku na paszę: 

1) o możliwie niskiej zawartości kumaryny nie dążąc jednak do 

jej całkowitego usunięcia, aby nie zachwiać równowagi biolo- 

gicznej, 

2) o delikatniejszych łodygach i obfitszym ulistnieniu, 

3) szybciej odrastających po pokosach. 

II. W zakresie agrotechniki dążyć będziemy do: 

a) ustalenia optymalnych terminów i ilości wysiewu jednorocznego 

nostrzyku białego przy uprawie w plonie głównym, oraz jako 

wsiewki na zielony nawóz, paszę i nasiona, 

b) określenie optymalnych wysiewów na ha przy uprawie poplo- 

nowej, 

c) umiejscowienie nostrzyku w płodozmianie na glebach lekkich, 

%



340 Е. Stuczyński [8] 
  

d) określenie wpływu uprawy nostrzyku na zwiększenie pojemności 

wodnej gleb lekkich, 

e) szybkiego zakończenia badań nad zapotrzebowaniem nostrzyku na 

wodę i jego odpornością na suszę. 

Część wymienionych zagadnień znajduje się już w trakcie opracowy- 

wania zarówno przez nasz Instytut jak i inne placówki naukowo-badaw- 

cze w Polsce. Jest jednak rzeczą niewątpliwą, że w tej dziedzinie pra- 

cują również placówki naukowo-badawcze innych krajów. Sądzę więc, 

że wymiana poglądów odnośnie uzyskanych dotąd wyników jak i plano- 

wanych na przyszłość prac naukowo-badawczych nad nostrzykiem przy- 

niesie niewątpliwie pozytywne wyniki.



Е. Стучински 

КРАТКИЙ ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ ПО БЕЛОМУ ДОННИКУ 
(MEL. ALBUS) 

Резюме 

Опытные работы касались биологических свойств методов обработ- 

ки и удобрительной ценности белого донника. 

Из проведенных исследований следует, что удобрительная цен- 

ность белого донника, является равной, или даже превышает ценность 

таких однолетних растений, как пелюшка, белый и жёлтый люпины 

или же их смеси; показалось, что в чистом севе белый донник дает 

результаты лучше, чем в смеси с травами. Также по сравнению 

с многолетними бобовыми растениями, влияние донника было лучше. 

При возделывании на почве с разным содержанием воды, донник 
менее страдал от недостатка влаги, чем люцерна, ледвенец рогатый 
или люпин, в условиях же сухой почвы, он образовал более обиль- 

ную корневую массу. Количество высева и ширина междурядий не 
имели более отчетливого влияния ни на количество урожая, ни на 
процентное содержание кумарина. В течение силосования донника 
уменыпалось процентное содержание в нем кумарина. 

Путем возделывания и селекции были обособлены две формы бе- 

лого донника, проявляющие некоторые тенденции меньшей чувстви- 
тельности к затенению покровными растениями. Кроме того было по- 
лучено несколько форм белого донника с низким процентным содер- 

жанием кумарина.
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E. Stuczyński 

KURZER UBERBLICK DER ERGEBNISSE EINIGER ARBEITEN 
UBER WEISSTEINKLEE 

Zusammenfassung 

Die Forschungsarbeiten betrafen die biologischen Eigenschaften, Me- 
thoden des Anbaues und Diingungswert des Weissteinklees. 

Aus den durchgefihrten Versuchen ergibt sich, dass Diingungswert 

des Steinklees gleich oder hóher ist im Vergleich mit anderen ein- 

jahrigen Pflanzen, wie Peluschke, weisse und gelbe Lupine bzw. ihren 

Gemengen, und dass Steinklee in reiner Aussaat bessere Ergebnisse als 

in Grasgemengen gibt. Im Vergleich mit anderen Leguminosenpflanzen 

wirkt er auch besser nach. 

Beim Anbau des Steinklees auf Bóden mit verschiedener Wasser- 

kapazitat leidet er weniger vom Wassermangel als Luzerne, Rottenklee 

und Lupine, und auf trockenen Bóden bildet er gróssere Wurzelmasse. 

Die Aussaatmenge und Reihenabstand hat ganz kleinen Einfluss auf 

Hóhe des Ertrages, sowie auf prozentuellen Kumaringehalt. 

Wahrend der Einsiuerung des Steinklees wird der prozentuelle Ku- 
maringehalt herabgesetzt. 

Auf dem Wege der Ziichtung und Selektion wurden zwei Formen des 
Weissteinklees abgesondert, welche gewisse Tendenz kleinerer Empfin- 

dlichkeit auf Beschattung durch Deckpflanze zeigen. Ausserdem wur- 

den einige Formen des Weissteinklees mit niedrigem Kumaringehalt er- 

reicht,


