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Plantago lanceolata sward participation and its effect on pasture sward

yields and quality

Abstract. Studies were conducted between 2009 and 2011 on a two-component plot, established
in the Notec Valley, on a renewed pasture for milk cows located on highly mineralized
organogenic soil. Plantago lanceolata comprised 20 or 40% (5 or 10 kg seeds per hectare respec-
tively) in grass-legume mixtures containing Lolium perenne or Dactylis glomerata as the domi-
nant species. During the first year, the growth of Plantago lanceolata was limited more by Lolium

perenne than by Dactylis gomerata. In the following years, Plantago lanceolata receded from the
pasture, mostly due to competition from Dactylis glomerata, better accustomed to the habitat and
transient humidity deficiency. However, its participation in the sward was always higher than that
of Trifolium repens, comprising 20% of the sowing mixture. During the three year study period,
the dry mass yields of the control mixtures (grass-legume) with a 20 or 40% participation of
Plantago lanceolata, fertilized with 90 kg N, 100 kg K and 44 kg P, were largely similar. On aver-
age, mixtures containing Dactylis glomerata gave slightly higher yields (~10.0 t ha–1) than those
containing Lolium perenne (~9.5 t ha–1). Plantago lanceolata contained more dry mass than
Trifolium repens and other dicotyledonous plants. In comparison to both primary grasses it con-
tained less crude fibre, more water-soluble sugars as well as more phosphorus and calcium.

K e y w o r d s: pasture, mixtures, Plantago lanceolata, botanical composition, yield,
quality of the sward

1. Wstêp

Plantago lanceolata jest jedn¹ z najwartoœciowszych roœlin dwuliœciennych okreœla-
nych mianem zió³ pastewnych o dzia³aniu bakteriostatycznym, przeciwzapalnym,
wykrztuœnym, œci¹gaj¹cym i przyspieszaj¹cym gojenie ran (FILIPEK, 1973; KO£ODZIEJ,
2006). Jej rozetowy pokrój i ³atwoœæ wielokrotnego odrastania po defoliacji predyspo-
nuj¹ j¹ do u¿ytkowania pastwiskowego. Dobrze zbilansowany sk³ad chemiczny masy
nadziemnej, wynikaj¹cy miêdzy innymi z wysokiej koncentracji wapnia i magnezu,
a tak¿e dobrze oceniana smakowitoœæ ¿ywych roœlin, szczególnie uzasadniaj¹ jej udzia³
w mieszankach na pastwiska dla krów (STEWARD, 1996). Wykazuje ponadto w³aœciwo-
œci fitosanitarne w stosunku do nicieni, zatem mo¿e korzystnie wp³ywaæ na ograniczenie
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ich na pastwiskach (MEYER i WSP., 2006). Jako roœlina tolerancyjna na okresowe niedo-
bory wilgoci, wystêpuj¹ce na s³abszych kompleksach gleb mineralnych i silnie minerali-
zowanych gleb organogenicznych, mo¿e okazaæ siê trwa³ym i wartoœciowym kompo-
nentem runi.

Jest gatunkiem charakterystycznym dla klasy Molinio-Arrhenatheretea, który har-
monijnie rozwija siê w towarzystwie najwartoœciowszych gatunków traw i roœlin motyl-
kowatych. Szczególnie licznie i powszechnie wystêpuje w zwi¹zku Cynosurion (KRY-

SZAK, 2001; RATYÑSKA, 2001). Z tego wzglêdu wydaje siê przydatna do stosowania
w wielogatunkowych mieszankach na pastwiska w gospodarstwach ekologicznych jak
i w szeroko rozumianym rolnictwie ekstensywnym i zrównowa¿onym. Dziêki produkcji
nasion jest gatunkiem o stosunkowo du¿ej prze¿ywalnoœci w ró¿nych zbiorowiskach,
w tym równie¿ ruderalnych (MAJDA i WSP., 2007). Produkcja nasion do celów zielar-
skich stwarza mo¿liwoœæ wprowadzania Plantago lanceolata równie¿ do mieszanek na
pastwiska w celu urozmaicenia sk³adu florystycznego runi i sprawdzenia efektów pro-
dukcyjnych mieszanek z jej udzia³em. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e wartoœæ u¿ytkowa, wy-
korzystywanych w krajowym zielarstwie wyselekcjonowanych ekotypów, jest porów-
nywalna z odmianami hodowlanymi testowanymi poza granicami kraju (STEWARD,
1996; AL-MAMUN i WSP., 2008).

Dotychczasowe doniesienia wskazuj¹, ¿e babka lancetowata jest potencjalnie warto-
œciowym komponentem runi pastwiskowej. Istnieje jednak potrzeba zweryfikowania tej
teorii w krajowych warunkach produkcyjnych. Z badañ zagranicznych wynika, ¿e sta-
nowi cenny komponent pastwisk dla byd³a, owiec, a nawet koni (STEWARD 1996). Pol-
skie badania dotycz¹ce mieszanek ¿ycicy trwa³ej lub kostrzewy ³¹kowej z Plantago lan-

ceolata prowadzone by³y w wazonach (GRZEGORCZYK i GO£ÊBIEWSKA, 2004).
PóŸniejsze badania tych autorów odnosz¹ siê do wp³ywu udzia³u Plantago lanceolata na
parametry runi u¿ytkowanej koœnie (GRZEGORCZYK i GO£ÊBIEWSKA, 2008). Ze
wzglêdu na zalety ¿ywieniowe ¿ywych roœlin nale¿y sprawdziæ w warunkach œcis³ego
doœwiadczenia pastwiskowego, jaki udzia³ Plantago lanceolata w mieszankach o cha-
rakterze pastwiskowym bêdzie sprzyja³ optymalizacji plonowania i jakoœci runi.

Podjête badania maj¹ daæ odpowiedŸ czy stosowanie 20 lub 40% dodatku babki lan-
cetowatej do mieszanek trawiasto-motylkowatych wp³ynie korzystnie na podstawowe
parametry runi pastwiskowej takie jak trwa³oœæ i zadarnienie, odpornoœæ na zachwasz-
czenie, poziom plonowania i jego rozk³ad w sezonie wegetacyjnym oraz sk³ad che-
miczny runi.

2. Materia³ i metody

Badania prowadzono w dwuczynnikowym doœwiadczeniu œcis³ym, za³o¿onym
w uk³adzie losowanych podbloków w trzech powtórzeniach, na silnie zmineralizowanej
glebie organogenicznej w dolinie Kana³u Noteckiego, we wsi Nowe D¹bie, na odnowio-
nej kwaterze pastwiska stanowi¹cego bazê letniego ¿ywienia stada 38 krów mlecznych.
Powierzchnia poletek wynosi³a 36 m2. Odczyn w miejscu za³o¿enia doœwiadczenia by³
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zbli¿ony do obojêtnego (6,6–6,8 pH), zawartoœæ fosforu (3,40 mg P 100g–1) i potasu
(2,44 mg K 100g–1) by³a niska, a magnezu wysoka (2,74 mg Mg 100g–1).

Ocenie poddano 6 mieszanek ró¿ni¹cych siê dominuj¹cym gatunkiem trawy i iloœci¹
Plantago lanceolata. Pierwszym czynnikiem badawczym by³ udzia³ jednej z dwóch
traw dominuj¹cych: Dactylis glomerata lub Lolium perenne, drugim – udzia³ Plantago

lanceolata w proporcji: 0 – obiekt kontrolny, 20 i 40%. Gatunkami uzupe³niaj¹cymi by³y
dwie trawy niskie: Poa pratensis i Festuca rubra oraz Trifolium repens stanowi¹ca zaw-
sze 20% mieszanki (tab. 1).

Tabela 1. Procentowy udzia³ komponentów w mieszankach
Table 1. Percentage of components in mixtures

Komponenty mieszanek
Components of mixtu-

res

Odmiana
Cultivar

Normy
wysiewu
Standard
seeding
(kg ha–1)

Czynnik – Factor A1 Czynnik – Factor A2

Mieszanki z – Mixtures
with Dactylis glomerata

(D)

Mieszanki z – Mixtures
with Lolium perenne (L)

Czynnik – Factor B Czynnik – Factor B

Udzia³ – Participation of
Plantago lanceolata

Udzia³ – Participation of
Plantago lanceolata

D+0 D+20 D+40 L+0 L+20 L+40

Plantago lanceolata – 27 0 20 40 0 20 40

Dactylis glomerata (D) Maja 31 40 40 20 – – –

Lolium perenne (L) Nera 21 – – – 40 40 20

Poa pratensis Skiz 24 20 10 10 20 10 10

Festuca rubra Reda 39 20 10 10 20 10 10

Trifolium repens Haifa 19 20 20 20 20 20 20

Iloœæ wysiewu traw i Trifolium repens ustalono na podstawie ogólnie przyjêtych
norm. W celu zapewnienia porównywalnej obsady Plantago lanceolata i Trifolium

repens wyliczono, i¿ w czystym siewie na 1 ha nale¿y wysiaæ 27 kg nasion babki o MTO
= 1,5 g. W zaokr¹gleniu iloœæ wysiewu Plantago lanceolata w mieszankach wynios³a
5 i 10 kg ha–1, proporcjonalnie do zak³adanego 20 lub 40% jej udzia³u. Wartoœæ ta doty-
czy³a nasion o 100% zdolnoœci kie³kowania u¿ytych do za³o¿enia doœwiadczenia. Mie-
szanki wysiano 9 wrzeœnia 2008 roku. Przed zim¹ zadarnienie wszystkich obiektów by³o
zadowalaj¹ce, pomimo ma³ej iloœci opadów (wrzesieñ – 37,6 mm, paŸdziernik – 19,9
mm) i nieco ni¿szych ni¿ przeciêtnie temperatur powietrza.

Corocznie stosowano 90 kg N w trzech równych dawkach, 100 kg K w dwóch daw-
kach i jednorazowo 44 kg P na hektar. W 2009 roku ruñ spasano szeœæ razy, w dwóch
nastêpnych latach piêciokrotnie. Sk³ad florystyczny okreœlano metod¹ bota-
niczno-wagow¹ z podaniem udzia³u komponentów w % powietrznie suchej masy
i zamieszczono w pracy jako œredni z trzech odrostów (drugiego, trzeciego i czwartego).
Podstaw¹ do okreœlenia plonów by³y próby zielonki pobierane z powierzchni 2 m2.
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3. Wyniki i dyskusja

Wzrost i trwa³oœæ roœlin na silnie zmineralizowanych glebach murszastych, zalicza-
nych do V klasy bonitacyjnej, w znacznym stopniu zale¿ne s¹ od poziomu i rozk³adu
opadów oraz temperatur powietrza. Ma³a pojemnoœæ wodna powoduje, ¿e nawet kilku-
dniowe niedobory wilgoci wp³ywaj¹ na sk³ad botaniczny runi ograniczaj¹c udzia³ gatun-
ków o wiêkszych wymaganiach. W pierwszym roku badañ, szczególnie niedoborowe
opady oraz wysokie temperatury powietrza, wyst¹pi³y na pocz¹tku okresu wegetacji
oraz w sierpniu i wrzeœniu (tab. 2). W tym okresie proporcje pomiêdzy komponentami
runi na obiektach kontrolnych, bez Plantago lanceolata, kszta³towa³y siê podobnie dla
obu dominuj¹cych gatunków traw. Szybciej rozwijaj¹ca siê po wysiewie ¿ycica w nieco
wiêkszym stopniu wyhamowywa³a rozwój Trifolium repens i gatunków zachwasz-
czaj¹cych, g³ównie roœlin dwuliœciennych (ryc. 1).

Tabela 2. Warunki meteorologiczne w latach 2009–2010
Table 2. Weather conditions in years 2009–2011

Miesi¹ce
Months

Opady – Precipitation (mm) Temperatury – Temperatures (°C)

2009 2010 2011 1996–2008 2009 2010 2011 1996–2008

I 14,2 22,0 33,3 27,2 –3,4 –7,8 –0,6 –1,9

II 19,4 20,1 14,5 27,1 –0,8 –2,7 –4,7 –0,6

III 43,7 28,6 11,7 34,9 2,3 2,4 2,2 1,9

I–III 77,3 70,7 59,5 89,2 –0,6 –2,7 –1,0 –0,2

IV 0,4 33,8 13,5 32,1 9,8 7,8 10,5 7,7

V 85,3 92,6 38,4 58,7 12,2 11,5 13,5 13,1

VI 57,4 18,1 100,8 46,5 14,5 16,7 17,7 16,3

VII 118,0 107,4 132,5 80,5 18,6 21,6 17,5 18,3

VIII 17,6 150,7 67,7 66,3 18,2 18,4 17,7 17,8

IX 34,4 74,7 37,0 44,9 13,7 12,2 14,3 13,0

IV–IX 313,1 477,3 389,9 329,0 14,5 14,7 15,2 14,4

X 66,2 2,3 13,2 38,3 7,2 5,5 8,4 8,0

XI 40,4 115,0 9,0 27,9 5,2 4,1 2,7 2,9

XII 35,4 39,9 46,2 34,0 –1,1 –6,7 2,7 –0,6

IX–XII 142,0 157,2 68,4 100,2 3,8 1,0 4,6 3,4

I–XII 532,4 705,2 517,8 518,4 8,0 6,9 8,5 8,0

W pocz¹tkowym okresie badañ stwierdzano tylko œladowe iloœci obu traw niskich
stanowi¹cych komponenty mieszanek oraz pojedyncze egzemplarze Holcus lanatus.

W pierwszym roku u¿ytkowania pastwiska, Lolium perenne okaza³a siê bardziej konku-
rencyjna w stosunku do Plantago lanceolata, ni¿ Dactylis glomerata. Œredni udzia³
Plantago lanceolata w plonie suchej masy mieszanek z Lolium perenne wyniós³ oko³o
15 i 33%, a zatem nie osi¹gn¹³ planowanych 20 lub 40%. Nieco wolniejszy rozwój,
mniej konkurencyjnej, zw³aszcza w pierwszych miesi¹cach, Dactylis glomerata

w mniejszym stopniu ogranicza³ pocz¹tkowy wzrost babki, której udzia³ w runi w zale-
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¿noœci od mieszanki osi¹gn¹³ œrednio oko³o 31 i 43%. Pomimo bardzo umiarkowanego
nawo¿enia azotowego Trifolium repens, œrednio na wszystkich obiektach, stanowi³a od
3,3 do 5,1%. Silniej zachwaszczone by³y mieszanki z Dactylis glomerata (8,6–9,8%),
ni¿ z Lolium perenne (5,9–6,9%). Niedobór opadów pod koniec 2009 roku, mroŸna zima
oraz bardzo suchy pocz¹tek lata spowodowa³y ustêpowanie Lolium perenne i tylko nie-
znaczne os³abienie Dactylis glomerata, która jako gatunek wy¿szy i silniej zacieniaj¹cy
sta³a siê konkurencyjna zarówno dla babki jak i koniczyny. W efekcie odsetek Plantago

lanceolata w mieszankach z kupkówk¹ zmala³ o po³owê i wyniós³, odpowiednio do ilo-
œci wysiewu, 13,8 i 23,6%. W mieszankach z ¿ycic¹ stwierdzono wiêksze iloœci babki –
odpowiednio 17,3 i 29,8%. Podobn¹ tendencjê odnotowano równie¿ w iloœci Trifolium

repens. Dalsze ustêpowanie babki z runi zdominowanej przez mniej wra¿liw¹ na odno-
towane wiosn¹ 2011 roku okresy posuszne Dactylis glomerata spowodowa³o, ¿e podob-
nie jak Trifolium repens, sta³a siê ona ma³o znacz¹cym komponentem runi. W mniej-
szym stopniu Plantago lanceolata ust¹pi³a z mieszanek z ¿ycic¹. Rozpatruj¹c
wystêpowanie obu zastosowanych w mieszankach gatunków roœlin dwuliœciennych
nale¿y podkreœliæ, ¿e w trzyletnim okresie badañ stwierdzono znacznie wiêksze iloœci
Plantago lanceolata ni¿ Trifolium repens.

Jednym z czynników wp³ywaj¹cych na pobieranie zielonki przez byd³o jest zawar-
toœæ suchej masy. Maksymalne pokrycie potrzeb prze¿uwaczy zielonk¹ pastwiskow¹
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jest mo¿liwe tylko przy odpowiedniej koncentracji suchej masy, która dla typowej doj-
rza³oœci pastwiskowej wynosi oko³o 150 g kg–1 (ANTONIEWICZ i ¯EBROWSKA, 1997;
STRZETELSKI i WSP., 1997). Jak wynika z tabeli 3 koncentracja suchej masy w podstawo-
wych komponentach runi by³a mniejsza.

Tabela 3. Œrednia zawartoœæ suchej masy w komponentach runi w 2009 roku w g kg–1 powietrznie
suchej masy

Table 3. Average dry matter content in the components of the sward in 2009 in g kg–1 air-dry
weight

Mieszanki
Mixtures

Dactylis

glomerata

Lolium

perenne

Plantago

lanceolata

Trifolium

repens
Inne – Other

D+0 135 – – 71 65

D+20 138 – 70 56 66

D+40 142 – 71 50 53

Œrednio – Mean 138 – 70 59 62

L+0 – 116 – 63 70

L+20 – 118 67 61 62

L+40 – 128 75 58 57

Œrednio – Mean – 121 71 61 63

Trawy zawiera³y oko³o dwukrotnie wiêcej suchej masy ni¿ gatunki dwuliœcienne.
Œrednio w pierwszym roku wypasu, koncentracja suchej masy w Dactylis glomerata

by³a o 17 g kg–1 wiêksza ni¿ w Lolium perenne. Z norm ¿ywienia wynika, ¿e w pierw-
szym roku ¿ycica charakteryzuje siê wiêksz¹ zawartoœci¹ suchej masy w fazie doj-
rza³oœci pastwiskowej ni¿ kupkówka, a w kolejnych latach ró¿nice te zanikaj¹ (ANTO-

NIEWICZ i ¯EBROWSKA, 1997). Plantago lanceolata zawiera³a oko³o 70 g kg–1 suchej
masy, œrednio o 10 g kg–1 wiêcej ni¿ Trifolium repens i inne roœliny dwuliœcienne. Nale¿y
je traktowaæ jako komponenty zwiêkszaj¹ce soczystoœæ zielonki, a tym samym ograni-
czaj¹ce iloœæ pobieranej suchej masy z pastwiska. W okresach wysokich temperatur
zwierzêta poszukuj¹ jednak runi soczystej, czêœciowo pokrywaj¹cej zapotrzebowanie na
wodê. Wed³ug KOSTUCHA (2000), woda jest wa¿nym elementem gospodarki pastwisko-
wej wp³ywaj¹cym na produkcjê zwierzêc¹, zatem ponadnormatywna zawartoœæ wody
w zielone mo¿e korzystnie wp³ywaæ na efektywnoœæ ¿ywienia pastwiskowego, szcze-
gólnie w okresach wysokich temperatur powietrza. Porównuj¹c ró¿nice w zawartoœci
suchej masy pomiêdzy mieszankami ró¿ni¹cymi siê udzia³em Plantago lanceolata

zaznacza siê tendencja wiêkszej koncentracji suchej masy w obu trawach na obiektach
z du¿ym udzia³em babki.

Plony zielonej masy w znacznym stopniu by³y pochodn¹ sk³adu botanicznego i ró¿-
nic w koncentracji suchej masy w komponentach runi. Z tego powodu, w kolejnych
latach, jak i œrednio w trzyletnim okresie badañ wy¿sze plony zapewnia³y mieszanki
z babk¹, zw³aszcza z wiêkszym jej udzia³em (tab. 4). W pierwszych dwóch latach
poziom plonów zwi¹zany by³ z rozwojem dominuj¹cych traw. Szybszy rozwój Lolium

perenne zapewnia³ wy¿sze plony mieszanek z jej udzia³em w 2009 roku. W kolejnym
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roku lepiej plonowa³y mieszanki z Dactylis glomerata. Tendencja ta utrzyma³a siê rów-
nie¿ w trzecim roku wypasu.

Tabela 4. Plony zielonki pastwiskowej w t ha–1

Table 4. Yields of green pasture in t ha–1

Mieszanki
Mixtures

Lata – Years Œrednio
Mean2009 2010 2011

A1

D+0 82,7 60,6 58,9 67,4

D+20 89,8 66,8 57,6 71,4

D+40 99,4 74,2 66,5 80,0

Œrednio – Mean 90,7 67,2 61,0 72,9

A2

L+0 86,3 62,5 53,9 67,6

L+20 98,2 62,3 52,8 71,1

L+40 97,3 70,7 57,6 75,2

Œrednio – Mean 94,0 65,1 54,8 71,3

B

D/L+0 84,5 61,6 56,4 67,5

D/L+20 94,0 64,5 55,2 71,2

D/L +40 98,4 72,4 62,0 77,6

Œrednio – Mean 92,3 66,2 57,9 72,1

NIR0,05

LSD0.05

A 2,74 1,05 n.i. n.i.

B 4,57 5,12 4,82 4,02

B/A 6,47 n.i. n.i. n.i.

A/B 7,80 n.i. n.i. n.i.

Ró¿nice w plonach suchej masy pomiêdzy porównywanymi mieszankami by³y zde-
cydowanie mniejsze, a iloœæ udowodnionych ró¿nic znikoma (tab. 5). Œrednio w okresie
badañ wiêksze plony zapewnia³y mieszanki z Dactylis glomerata. Ró¿nica wynios³a
niespe³na 0,6 t·ha–1, by³y to jednak mieszanki wykazuj¹ce wiêksz¹ trwa³oœæ i równo-
mierny rozk³ad plonowania w sezonie wegetacyjnym, w tym równie¿ w okresach niedo-
borów opadów. Mo¿na stwierdziæ, ¿e udzia³ babki lancetowatej nie wp³ywa³ znacz¹co
na plony suchej masy. Pomimo znacznego jej udzia³u, ma³a koncentracja suchej masy
zniwelowa³a wp³yw na plony roczne.

Z analiz sk³adu chemicznego, wykonanych na materiale roœlinnym z drugiego
i czwartego odrostu w pierwszym roku wypasu wynika, ¿e Plantago lanceolata by³a
komponentem poprawiaj¹cym walory ¿ywieniowe runi pastwiskowej (tab. 6). W drugim
odroœcie zawiera³a wiêcej sk³adników popielnych ni¿ trawy. Wp³ywa³a równie¿ na kon-
centracjê bia³ka ogólnego w runi. W pocz¹tkowym okresie wegetacji zawiera³a mniej
bia³ka ni¿ bogate w ten sk³adnik trawy, a w czwartym odroœcie wiêcej, podnosz¹c jego
koncentracjê w pobieranej zielonce. W obu odrostach by³a roœlin¹ o mniejszej iloœci
w³ókna i wy¿szym poziomie cukrów rozpuszczalnych. Zapewne te parametry paszy, jak
i dobre walory smakowe oraz pionowo ustawione liœcie u³atwiaj¹ce pobieranie kêsów
przez zwierzêta sprawia³y, ¿e krowy pobiera³y j¹ bardzo chêtnie. Dodatkowym powo-
dem móg³ byæ brak tego gatunku na pozosta³ej czêœci kwatery, na której za³o¿ono
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Tabela 5. Plony suchej masy w t ha–1

Table 5. Field of dry matter in t ha–1

Mieszanki
Mixtures

Lata – Years Œrednio
Mean2009 2010 2011

A1

D+0 10,14 10,08 9,73 9,98

D+20 9,69 9,98 9,80 9,82

D+40 9,89 10,37 10,56 10,27

Œrednio – Mean 9,91 10,14 10,03 10,03

A2

L+0 9,52 9,32 9,32 9,39

L+20 10,08 9,01 9,01 9,37

L+40 9,48 9,71 9,71 9,63

Œrednio – Mean 9,69 9,35 9,35 9,46

B

D/L+0 9,83 9,70 9,52 9,68

D/L+20 9,89 9,50 9,41 9,60

D/L +40 9,69 10,04 10,14 9,95

Œrednio – Mean 9,80 9,75 9,69 9,74

NIR0,05

LSD0.05

A n.i. 0,216 n.i. 0,492

B n.i. n.i. 0,619 n.i.

B/A 0,609 n.i. n.i. n.i.

A/B n.i. n.i. n.i. n.i.

Tabela 6. Porównanie sk³adu chemicznego podstawowych komponentów mieszanek w 2009 roku
w g kg–1

Table 6. Comparison of the chemical composition of the basic components of mixtures in g kg–1

(in 2009 year)

Wypas
Pastu-
rage

Gatunek
Species

Popió³
surowy
Crude

ash

Bia³ko
surowe
Crude
protein

T³uszcz
surowy
Crude

fat

W³ókno
surowe
Crude
fibre

Cukry
rozpusz-
czalne
Sugar

soluble

P Ca

II

Dactylis glomerata 75,3 250,9 33,4 161 108 4,44 16,5

Lolium perenne 74,8 258,3 32,5 161 109 4,65 17,4

Plantago lanceolata 90,8 234,6 35,3 124 113 5,10 23,9

Œrednio – Mean 80,3 247,9 33,7 149 110 4,73 19,3

IV

Dactylis glomerata 77,7 209,3 33,0 165 92 4,21 16,0

Lolium perenne 80,1 214,1 34,6 156 103 4,50 17,6

Plantago lanceolata 76,6 286,5 32,7 141 114 4,94 19,8

Œrednio – Mean 78,1 236,6 33,4 154 103 4,55 17,8

Œrednio
Mean
II–IV

Dactylis glomerata 76,5 233,8 33,2 163 100 4,33 16,3

Lolium perenne 77,5 232,5 33,6 158 106 4,58 17,5

Plantago lanceolata 83,7 260,6 34,0 132 113 5,02 21,9

Œrednio – Mean 79,2 242,3 33,6 151 106 4,64 18,5



doœwiadczenie. RUMBALL i WSP. (1997) podkreœlaj¹, ¿e oprócz wielu wa¿nych zalet
¿ywieniowych babka jest wartoœciowym gatunkiem urozmaicaj¹cym dietê, zw³aszcza
w rejonach o ma³ej iloœci opadów. Ze wzglêdu na wysokie zapotrzebowanie krów na fos-
for i wapñ, babka stanowi cenny komponent zwiêkszaj¹cy poziom pobieranych pier-
wiastków. Wed³ug norm INRA na wyprodukowanie 1 kg mleka krowa powinna pobraæ
3,5 g Ca i 1,7 g P (STRZETELSKI i WSP., 1997). Równie¿ KOSTUCH (2000) w syntezie
wyników krajowych osi¹gniêæ w gospodarce pastwiskowej zwraca uwagê na niezwykle
wa¿n¹ rolê fosforu w ¿ywieniu zwierz¹t. Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e udzia³ babki w runi
pastwiska potencjalnie jest czynnikiem zwiêkszaj¹cym poziom produkcji krów mlecz-
nych.

Oznaczenia zawartoœci podstawowych sk³adników pokarmowych w runi pastwisko-
wej wskazuj¹ na korzystny wp³yw udzia³u Plantago lanceolata na parametry ¿ywie-
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Tabela 7. Sk³ad chemiczny runi pastwiskowej w g kg–1 w 2009 roku
Table 7. The chemical composition of pasture sward in g kg–1 in 2009 year

Wypas
Pastu-
rage

Mieszanki
Mixtures

Popió³
surowy
Crude

ash

Bia³ko
surowe
Crude
protein

T³uszcz
surowy
Crude

fat

W³ókno
surowe
Crude
fibre

Cukry
rozpusz-
czalne
Sugar

soluble

P Ca

II

D+0 78,0 263 30,7 174 123 4,75 17,8

D+20 77,4 253 32,0 168 119 4,51 17,7

D+40 85,0 259 33,4 154 123 4,93 20,0

Œrednio – Mean 80,1 258 32,0 165 122 4,73 18,5

L+0 75,5 286 33,3 141 111 4,81 18,9

L+20 76,8 274 32,7 147 112 4,90 19,4

L+40 77,6 299 32,0 135 117 5,10 20,9

Œrednio – Mean 76,6 286 32,7 141 113 4,94 19,7

IV

D+0 80,4 226 33,8 159 91 4,35 16,3

D+20 82,3 203 33,8 161 96 4,42 17,1

D+40 81,9 237 34,0 143 97 4,82 19,3

Œrednio – Mean 81,5 222 33,9 154 95 4,53 17,6

L+0 77,4 245 36,3 138 106 5,04 18,1

L+20 81,5 220 34,0 150 104 4,73 18,4

L+40 83,6 237 36,9 139 104 4,75 18,4

Œrednio – Mean 80,8 234 35,7 142 105 4,84 18,3

Œrednio
Mean
II–IV

D+0 79,2 244 32,3 166 107 4,55 17,1

D+20 79,9 228 32,9 165 108 4,47 17,4

D+40 83,5 248 33,7 149 110 4,88 19,7

Œrednio – Mean 80,8 240 33,0 160 108 4,63 18,0

L+0 76,5 266 34,8 140 108 4,93 18,5

L+20 79,2 247 33,4 148 108 4,82 18,9

L+40 80,6 268 34,5 137 111 4,93 19,7

Œrednio – Mean 78,7 260 34,2 142 109 4,89 19,0



niowe (tab. 7). W 2009 roku, ruñ z babk¹, w stosunku do typowej trawiasto-motylkowa-
tej, charakteryzowa³a siê wiêkszym udzia³em substancji popielnej i mniejszym w³ókna
surowego. Lepsze walory ¿ywieniowe wynika³y tak¿e z nieco wiêkszej koncentracji
cukrów rozpuszczalnych oraz bardziej znacz¹cej fosforu i wapnia, zw³aszcza w runi
z drugiego odrostu. O poziomie bia³ka ogólnego w du¿ym stopniu decydowa³y terminy
zbiorów i ró¿nice pomiêdzy dominuj¹cymi trawami. W mieszankach z Lolium perenne

koncentracja bia³ka by³a o 20 g kg–1 wiêksza ni¿ w analogicznych z Dactylis glomerata.

Ruñ drugiego odrostu zawiera³a œrednio o 44 g kg–1 wiêcej bia³ka ni¿ odrostu czwartego.
Podwy¿szona koncentracja bia³ka w Plantago lanceolata w drugiej czêœci sezonu wege-
tacyjnego przyczynia siê wiêc do wyrównywania poziomu tego sk³adnika w sezonie
wegetacyjnym.

4. Wnioski

• Rozwój Plantago lanceolata uzale¿niony by³ od tempa rozwoju g³ównych kom-
ponentów trawiastych. Szybciej krzewi¹ca siê po zasiewie Lolium perenne

w pierwszym roku bardziej ograniczy³a rozwój tego gatunku ni¿ Dactylis glome-

rata. W kolejnych latach Plantago lanceolata ustêpowa³a z pastwiska, g³ównie
pod wp³ywem konkurencyjnego oddzia³ywania lepiej przystosowanej do siedli-
ska i okresowych niedoborów wilgoci Dactylis glomerata.

• Plony suchej masy kontrolnych mieszanek trawiasto-motylkowatych oraz z ró¿-
nym udzia³em babki lancetowatej by³y bardzo zbli¿one. W trzyletnim okresie ruñ
zdominowana przez kupkówkê pospolit¹, plonowa³a na poziomie nieznacznie
przekraczaj¹cym 10 t ha–1, a z udzia³em ¿ycicy trwa³ej nieznacznie poni¿ej
9,5 t ha–1.

• W porównaniu do obu podstawowych traw Plantago lanceolata zawiera³a mniej
w³ókna surowego, wiêcej cukrów rozpuszczalnych w wodzie, fosforu i wapnia.
Jej udzia³ w runi odpowiednio modyfikowa³ sk³ad chemiczny paszy pobieranej
przez zwierzêta.

• Porównuj¹c wystêpowanie, obu zastosowanych w iloœci 20% mieszanek, gatun-
ków roœlin dwuliœciennych nale¿y podkreœliæ, ¿e w trzyletnim okresie badañ
stwierdzono znacznie wiêksze iloœci Plantago lanceolata ni¿ Trifolium repens.
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Plantago lanceolata sward participation and its effect on pasture sward yields

and quality

R. DEMBEK, R. £YSZCZARZ

Department of Grassland Sciences, University of Technology and Life Sciences

in Bydgoszcz

Summary

Studies were conducted between 2009 and 2011 on a two-component plot, established in Sep-
tember 2008 in the Notec Valley, on a renewed pasture for milk cows located on highly minerali-
zed organogenic soil (5th class). Plantago lanceolata comprised 20 or 40% (5 or 10 kg per hectare
respectively) in grass-legume mixtures containing Lolium perenne or Dactylis glomerata as the
dominant species.

The development of Plantago lanceolata was largely dependent on the developmental rate of
the main grass components. During the first year, Plantago lanceolata was more restricted by the
faster spreading Lolium perenne than Dactylis glomerata. In that year, the participation of Plan-
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tago lanceolata in the yield was 15 and 33% for mixtures with Lolium perenne and 31 and 44% for
mixtures containing Dactylis glomerata. In the following years, Plantago lanceolata receded
from the pasture, mostly due to competition from Dactylis glomerata, better accustomed to the
habitat and transient humidity deficiency. However, its participation in the sward was always
higher than that of Trifolium repens, also present in the sowing mixture. The dry mass yields of
control mixtures (grass-legume) and those containing 20 and 40% of Plantago lanceolata were
similar. During the three year period the sward dominated by Dactylis glomerata and Lolium

perenne, fertilized with 90 kg N, 100 kg K and 44 kg P, gave yields slightly above 10 t ha–1 and sli-
ghtly below 9.5 t ha–1 respectively. Plantago lanceolata was the most commonly ingested compo-
nent of the sward. It contained slightly more dry mass than Trifolium repens and other dicotyle-
donous plants. When compared to both dominant grass species, Plantago lanceolata contained
less crude fibre, more water-soluble sugars, phosphorus and calcium. Thus, its participation in the
sward modified the chemical composition of the fodder ingested by animals.
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