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WSTĘP 

Trawy były przedmiotem badań wielu doświadczeń. Stwierdzono, że przy zastoso

waniu nawożenia azotowego można uzyskać z nich pokatne plony paszy [3-5, 9, 12, 14, 

18], że wiele z nich nadaje się do uprawy jako wsiewki poplonowe w zboża[6, 
13, 15,17]. Ustalono również, że zboża ozime sę lepszymi roślinami ochronnymi niż 

zboża jare, że jesienny wysiew traw jest lepszy niż wiosenny [14]. Najwięcej in

formacji o wsiewkach poplonowych z traw pochodzi z doświadczeń, w których zboże 

- roślinę ochronnę uprawiano na ziarno. Niewiele doświadczeń dotyczyło wcześniej

szego zbioru rośliny ochronnej [7, 8]. 

Celem tej pracy było porównanie plonowania wsiewek trzech gatunków traw w za

leżności od terminu zbioru rośliny ochronnej - żyta odmiany Dańkowskie Złote. Oz

naczono też podstawowe wskaźniki decydujęce o jakości paszy uzyskiwanej z traw. 

METODYKA I WARUNKI DOSWIADCZEN 

Doświadczenia polowe wykonano metodę podbloków losowanych w czterech powtórze

niach na glebie kompleksu żytniego dobrego w RZD Lipki koło Stargardu Szczeciń

skiego w latach 1982-1984. Wielkość poletek do zbioru wynosiła 30 m2. 

Badanymi czynnikami były: I - terminy zbioru żyta (1 - poczętek kłoszenia, 2 -

paczę.tek mleczno-woskowej dojrzałości ziarna, 3 - pełna dojrzałość ziarna); II -

gatunki traw (kupkówka, mieszanka kupkówki ze stokłosę uniolowatę i życica wielo

kwiatowa). Poczętek kłoszenia żyta w badanym okresie wypadał między 16 a 24 maja, 

poczętek mleczno-woskowej dojrzałości ziarna - między 27 czerwca a 2 lipca, peł

na dojrzałość ziarna - między 26 lipca a 20 sierpnia. 
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Doświadczenie wykonano po ziemniakach nawożonych obornikiem. Uprawa roli, 

ilość wysiewu, termin siewu, zabiegi pielęgnacyjne - odpowiadały aktualnym zale

ceniom. Nawozy fosforowe i potasowe (BO kg P2o5/ha i 88 kg K20/ha) wysiano pod 

orkę siewną. Nawóz azotowy (po 45 kg N/ha) wysiano przed ruszeniem wegetacji i w 
początku strzelania w źdźbło żyta oraz 90 kg N/ha na trawy po zbiorze żyta. Głów

ny zbiór traw wykonano na początku ich kłoszenia. Odrosty zależały od warunków me

teorologicznych w poszczególnych latach. 

Wyniki dotyczące plonów suchej masy opracowano statystycznie, wyliczając pół

przedziały ufności Tukeya przy poziomie istotności 0,05. W suchej masie oznaczono 

zawartość białka ogólnego i czystego, włókna surowego, fosforu i potasu, stosując 

konwencjonalne metody. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Plonowanie gatunków traw zależało w istotnym stopniu od warunków meteorolo

gicznych w badanych latach i od terminu zbioru rośliny ochronnej. Dlatego w przed

stawieniu wyników, dotyczących wielkości plonów suchej masy, nie ograniczono się 

do średnich, lecz podano wartości za wszystkie trzy lata doświadczeń (tab. 1). 

Susza i stosunkowo wysokie temperatury w okresie wegetacji 1982 roku nie sprzy

jały wzrostowi wsiewek traw. Po najwcześniej zebranym życie, na początku kłosze

nia, plony kupkówki i jej mieszanki ze stokłosą uniolowatą niewiele przekroczyły 

1 t/ha (tab. 1). Zyc~ca wielokwiatowa osiągnęła pięciokrotnie wyższe plony . Po 

później zebranym życie, na początku mleczno-woskowej dojrzałości ziarna, kupkówka 

i stokłosa uniolowata wypadły, plony życicy wielokwiatowej kształtowały się na po

ziomie 2,5 t/ha. Po najpóźniej zebranym życie, w pełni dojrzałości ziarna, wypa

dły wszystkie gatunki traw. 

Warunki wilgotnościowe i termiczne 1983 roku były bardziej korzystne dla wzro

stu wsiewek. Plony wszystkich gatunków traw obniżały się w miarę opóźniania ter

minu zbioru rośliny ochronnej. Po zbiorze w pierwszym terminie najwyższy plon da

ły życica wielokwiatowa, a po zbiorze w dwóch ostatnich terminach - mieszanka traw. 

Najkorzystniej dla wzrostu wsiewek kształtowały się warunki meteorologiczne w 

1984 roku . Również w tym roku plony po życie zebranym w pierwszym terminie był y 

najwyższe, a wśród nich - plony życicy wielokwiatowej, chociaż nie były one istot

nie wyższe od plonów mieszanki traw. Dalsze opóźnienia zbioru rośliny ochronnej 

prowadziło do spadku plonów traw, jednakże plony po życie zebranym w trzecim ter-
minie, w pełnej dojrzałości ziarna, kształtowały się na wyższym 

życie zebranym na początku mleczno-woskowej dojrzałości ziarna. 

poziomie niż po 

Przyczyną tego 
był lepszy rozkład opadów w późniejszym okresie. Życica wielokwiatowa i mieszanka 

traw osiągnęły plony podobnej wiel~ości. 
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T a b e 1 a 1 

Plony suchej masy (t/ha) trzech gatunków wsiewanych traw 

Terminy Gatunki Rok 
zbioru zboża traw ozimego (żyta) 1982 1983 1984 Srednio 

a 1,17 3, 77 4,43 3,12 
1 b 1,06 3,80 4, 77 3,21 

C 5,74 4,27 5,23 5,08 

X 2,66 3,95 4,81 3,81 

a o 1,56 2,54 1,37 
2 b o 1,86 2,84 1,57 

C 2,47 1,30 2,93 2,23 

X 0,83 1,57 2, 77 1, 72 

a o 0,94 3,39 1,44 
3 b o 1,19 3,92 1,70 

C o 0,70 3,58 1,43 

X o 0,94 3,63 1,52 

Srednio dla gatunków a 0,39 2,09 3,45 1,98 
traw b 0,35 2,28 3,85 2,16 

C 2,74 2,09 3,91 2,91 

NIR0 05 dla: 
' - terminów zbioru zbóż (I) 1,10 0,09 0,48 0,34 

- gatunków traw (II) 0,78 0,14 0,30 0,27 
- interakcji: I x II 1,36 0,24 0,52 0,46 

1 - początek kłoszenia, a - kupkówka, 
2 - początek mleczno-woskowej b - kupkówka+ stokłosa uniolowata, 

dojrzałości ziarna, 
3 - pełna dojrzałość ziarna, C - życica wielokwiatowa. 

Z powyższego wynika, że najwyższe plony osiągała wsiewka życicy wielokwiato

"8j przy najwcześniejszym terminie zbioru rośliny ochronnej. Ponadto gatunek ten 

wykazał dużą odporność na suszę: plonował w warunkach, w których wyschły kupkówka 

·:,1 stokłosa uniolowata. Przy późniejszym zbiorze żyta w 1982 roku susza dotknęła 
'tównież życicę, ale należy podkreślić, że był to okres wyjątkowo długo trwającej 
!,"' 

szy. Intensywny wzrost życicy, zwłaszcza w latach o korzystnych opadach, wpły-

. ł ograniczająca na wzrost rośliny ochronnej. Fakt ten, jak też dobre plonowanie 

cicy wielokwiatowej, podkreślane są w literaturze. Ze względu na szybkie tempo 

ostu trawa ta nadaje się bardziej niż inne gatunki, jako wsiewka w żyto zbie

wcześniej na zielonkę [1, 8, 14]. Przy zbiorze żyta w późniejszych terminach, 
; początku mleczno-woskowej i pełnej dojrzałości ziarna, wyższe plonowanie wyka

ła mieszanka kupkówki ze stokłosą uniolowatą. Plony zalecanej w wielu publika-
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T a b e 1 a 2 

Plony białka i jednostek owsianych trzech gatunków wsiewanych traw 
(średnie z lat 1982-1984) 

Terminy* zbioru 
zboża ozimego 

(żyta) 

1 

2 

3 

Gatunki* 
traw 

a 
b 
C 

X 

a 
b 
C 

X 

a 
b 
C 

X 

Białko 

surowe 

451 
430 
557 

479 

178 
223 
268 

223 

196 
226 
184 

202 

(kg/ha) Jednostki 
owsiane 

czyste (tys/ha) 

397 3,20 
395 2,72 
521 3,94 

438 3,28 

168 1,33 
209 1,28 
264 1,68 

214 1,43 

173 1,41 
196 1,35 
162 1,11 

177 1,29 

Srednio dla gatunków a 275 246 1,98 
traw b 293 267 1,,78 

C 336 316 2,24 

*Objaśnienia w tabeli 1. 

Tabela 3 

Zawartość(%) białka, włókna, fosforu i potasu w suchej masie 
(średnie z lat 1982-1984) 

Terminy* zbioru Gatunki* Białko 
\'Jłókno 

zboża ozimego traw 
p K 

(żyta) czyste surowe surowe 

a 13,9 12,5 25,5 0,44 3,58 
1 b 13,1 11,6 27,7 0,45 3,49 

C 12,0 10,6 25,6 0,48 3,70 

a 12,7 12,0 25,1 0,45 3,64 
2 b 14,0 13,2 28,5 0,45 3,22 

C 11,6 11,0 31,2 0,39 3,33 

a 17 , 8 15,5 24,9 0,39 3,39 
3 b 16,8 15,1 25,6 0,36 3,21 

C 16,9 14,2 26,5 0,41 3,38 

Srednio dla gatunków a 14,B 13 ,3 25,2 0,43 3,54 
traw b 14,6 13,3 27,3 0,42 3,31 

C 13,5 11,9 27,8 0,43 3,47 

*Objaśnienia w tabeli 1. 
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cjach kupkówki w czystym siewie kształtowały się na nieco niższym poziomie. Lep

sze plonowanie stokłosy uniolowatej od kupkówki stwierdzono też w innych doświad

czeniach [4]. 

Wielkość plonów białka (tab. 2) jest pochodnę wielkości plonów suchej masy i 

zawartości w niej białka (tab. 3). Zawartość białka w trawach zależy od wielu 

czynników [2, 4, 11, 16]. Duży wpływ ma wiek rośliny, który z kolei jest wynikiem 

tempa wzrostu, kształtowanego m.in. terminem zbioru rośliny ochronnej i rozkładem 

opadów. W omawianym doświadczeniu zdecydowanie więcej białka zawierały wszystkie 

trzy gatunki traw przy najpóźniejszym zbiorze żyta, w pełnej dojrzałości ziarna. 

Takę zawartość, - wynoszęcę około 18%, stwierdzono w trawach w pierwszym roku ich 

użytkowania na wysokim, około 300 kg N/ha, poziomie azotu [4]. Jeśli chodzi o za

wartość białka w poszczególnych badanych gatunkach, to stosunkowo niższymi warto

ściami wykazała się życica wielokwiatowa, gatunek o najszybszym wzroście. 

Plony białka, podobnie jak plony suchej masy, obniżały się wraz z opóźnieniem 

zbioru rośliny ochronnej. W przypadku wcześniejszego zbioru zdecydowanie wyższymi 

plonami wykazała się życica wielokwiatowa, a w ostatnim terminie zbioru żyta, w peł

nej dojrzałości ziarna - mieszanka traw. Życica wielokwiatowa, po wcześniej ze

branym życie, zajmowała również pierwsze miejsce w plonach jednostek owsianych. Z 

porównania z wartościami w literaturze wynika, że wszystkie trzy gatunki uprawia
ne jako wsiewki poplonowe cechowała niższa zawartość włókna. 

Zawartość fosforu i potasu (tab. 3) w trzech gatunkach kształtowała się na 

wyjętkowo wysokim poziomie, zwłaszcza po życie zebranym najwcześniej, w poczętku 
kłoszenia. Zawartości te sę zbliżone do wartości podawanych w jednych publikacjach 

[11] i znacznie przewyższaję - podawane w innych [3]. 

WNIOSKI 

1. Plonowanie traw, jako wsiewek poplonowych, w istotnym stopniu zależało od 

terminu zbioru żyta - rośliny ochronnej i od gatunku trawy. Poza tym, było ono 

uwarunkowane ilościę i rozkładem opadów w poszczególnych latach. 

2. Przesunięcie terminu zbioru zboża z poczętku kłoszenia na poczętek mlecz

no-woskowej dojrzałości ziarna prowadziło do istotnych obniżek plonów (suchej ma

sy i białka) wszystkich trzech gatunków-traw. Dalsze przesunięcia terminu zbioru 

rośliny ochronnej, do pełnej dojrzałości ziarna, nie miało istotnego wpływu na 

wielkość plonów traw. 

3. W przypadku wczesnego zbioru rośliny ochronnej, najwyższymi plonami suchej 

masy i białka wyróżniała się życica wielokwiatowa. Trawa ta, jako wsiewka poplo

nowa, bardziej niż pozostałe gatunki nadaje się do uprawy w życie zbieranym na 

zielonkę. Przy późniejszych terminach zbioru rośliny ochronnej wszystkie gatunki 
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traw plonowały mniej więcej na jednakowym poziomie, z pewnę jednak przewagę mie
szanki traw. 

4. Trawy uprawiane jako wsiewki poplonowe cechowała stosunkowo duża zawartość 
białka, fosforu i potasu oraz stosunkowo mała włókna. 

5. Dpótnienie zbioru rośliny ochronnej prowadziło do tendencji zwyżkowej za
wartości białka i zniżkowej zawartości fosforu i potasu. 
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BJIHffiIHE CPOKA YEOPIDf IIOKPOBHOtl KYJihTYPH 
- P.llGł HA YPOJKMłHOCTb IIO~CEHHHNX TPAB 

P e 3 10 M e 

B noneBWC onNTaX npoBeĄeHHbOC Ha necqaHott CBR3HOtt noqBe B 1982-
-1984 rr, cpaBHHBanH ypoimttHOCTb noĄCeHHHhlX B po&b 3naKOBblX TpaB 
(e&H c6opaott CMeCH exH c6opHott c KOCT~OM YHHOXOBNM H pattrpaca 
HTanbRHCKoro~ B 38BHCHMOCTH OT cpoKa y6opKH p&H (B aaqane KonomeHHR, 
MOnoqHO-BOCKOBott H nonHott CTenOCTH 3epHa). Y6opKa PKH B Monoqao-Boc
KOBOtt cnexocTe, no cpaBHeHH~ c y6opxott B Haąane xoxomeHHR, Bena K 
noHHgeHHIO ypogattHOCTH cyxott M8CCN H 6enKa 3~aKOB. B ĄByx nocneĄHHX 
cpoKax y6opKH pxe, B Monoqao-socxosott H nonaott cnenocTH aepHa, ypo
aaH anaKOBN Tp8B 6MnH Ha OĄHOM ypOBHe. IlpH caMott paHaett y6opKe PJEH, 
B ~aae KonomeHHR, xyąmHMH noK838TenRMH ypogattHOCTH cpeĄH anaKOB BN
~enRXCH pattrpac HTanbHHCKHtt, a npe y6opKe B 6onee no3ĄHHX ~aaax 
ypo:atattHOCTb anaKOB 6Nna npH6nH3HT8nbHO Ha OĄHOM ypOBHe. 
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H. Songin, H. Czyż 

THE EFFECT OF WINTER RYE HARVEST TIME ON THE YIELD OF UNDERSOWN GRASSES 

S u m m a r y 

In the field experiment carried out in 1982-1984 the yielding of three species 
of grasses (Dactylis glomerata, mixture of Dactylis glomerata with Bromus uniolo
ides and Lolium multiflorum) depending on the harvest time of winter rye at the 
ear-forming start, milk - wax and full maturity were compared. Experiment was car
ried out good rye land soil complex. Changing of harvest time from the ear-form
ing start to milk-wax maturity phase caused a significant decrease of the yield 
(dry matter and protein) of all the three compared grasses. Further postponing of 
the cover plant time harvest until full maturity did not affect the yield of gras
ses, while the harvest the cover plant at the ear-forming start allowed to get 
the highest yield of dry matter and protein from Lolium multiflorum. Postponing 
the harvest time of the cover plant did not differentiate the yield of the gras
ses cultivated as aftercrop. 


