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Wstęp 

Mieszanki koniczyny czerwonej z trawami odgrywają szczególne zna
czenie w produkcji pasz objętościowych, w propagowanym obecnie syste
mie rolnictwa integrowanego. Dają one możliwość otrzymania pełnowar
tościowej paszy o korzystnej, z punktu widzenia potrzeb zwierząt przeżu
wających, zawartości składników pokarmowych [BOROWIECKI, ŚCIBIOR 1997; 
SZYSZKOWSKA i in. 1997]. 

Podstawowy skład chemiczny oraz strawność warunkujące wartość 
pokarmową koniczyny czerwonej, zależą w dużym stopniu od terminu 
zbioru poszczególnych pokosów [ŚCIBIOR, BAWOLSKI 1997]. 

Badania krajowe nad wartością paszową mieszanek roślin motylko
watych z trawami są nieliczne, a uzyskane wyniki mogą być przydatne do 
bilansowania dawek pokarmowych dla zwierząt przeżuwających [GAMBUŚ 
1991; JELINOWSKA, MAGNUSZEWSKA 1994; KRZYWIECKI i in. 1991; SZYSZKOW

SKA i in. 1997; ŚCIBIOR, BAWOLSKI 1997]. Mając to na uwadze podjęto bada
nia, których celem było określenie wartości pokarmowej koniczyny czer
wonej i kostrzewy łąkowej uprawianych w zasiewach jednogatunkowych 
oraz w mieszance, a także oznaczenie jakości suchej masy roślin zbiera
nych w różnych terminach. 

Materiał i metody 

Do określenia składu chemicznego roślin wykorzystano materiał z 
dwóch trzyletnich cykli doświadczenia polowego przeprowadzonego w la-
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tach 1992-1995 w RZD JUNG Puławy na glebie kompleksu pszennego 
bardzo dobrego. Porównywano w nim dynamikę plonowania tetraploidal
nej koniczyny czerwonej 'Jubilatka', tetraploidalnej kostrzewy łąkowej 

'Westa' i ich mieszankę w zależności od terminu zbioru pierwszego poko
su. Koniczynę czerwoną i kostrzewę łąkową oraz ich mieszankę wsiewano 
w jęczmień jary zbierany na ziarno. U dział nasion koniczyny i trawy w 
mieszance wynosił 50% ilości stosowanej przy uprawie tych gatunków w 
siewie czystym, tj. koniczyny czerwonej 7,5 kg i kostrzewy łąkowej 10 kg 
na hektar. W latach pełnego użytkowania stosowano wiosną 80 kg P20 5 i 
60 kg K20 oraz 60 kg K20 po zbiorze I-ego pokosu. Ponadto mieszankę i 
kostrzewę w siewie jednogatunkowym nawożono azotem wiosną i po I
szym pokosie po 60 kg/ha N. Zbiór I-ego pokosu wykonywano w 5 ter
minach: pierwszy - gdy stożek wzrostu trawy znajdował się na wysokości 
10 cm nad powierzchnia gleby, a następne terminy - w odstępach tygod
niowych (tab. 1 ). 

Tabela 1; Table 1 

Data zbioru i fazy rozwojowe roślin 
Date of harvest and plant development stages 

Data zbioru I-ego 
pokosu Koniczyna 

Zbiór Harvest date of the Kostrzewa łąkowa 
Harvest 1st cut 

czerwona 
Meadow fescue 

Red clover 

1993 1994 1995 

I 12.05. 17.05. 11.05. formowanie pędów stożek wzrostu JO cm nad po-
forming of shoots wierzchnią gleby; growing point 

JO cm above the so il level 

2 19.05. 25.05. 18.05. formowanie pędów początek kłoszenia 

forming of shoots beginning of earing 

3 26.05 . 30.05. 31.05. początek pąkowania pełnia kłoszenia 

beginning of budding full earing 

4 2.06. 7.06. 1.06. początek kwitnienia początek kwitnienia 
beginning of flowe- beginning of flowering 
ring 

5 9.06. 14.06. 8.06. pełnia kwitnienia pełnia kwitnienia 
full flowering full flowering 

Koszenie kolejnych odrostów przeprowadzono po upływie 30 dni od 
daty zbioru poprzedniego pokosu. W latach pełnego użytkowania zebrano 
4 lub 5 pokosów. Podczas zbioru każdego pokosu pobierano próby 0,5 kg 
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zielonej masy z poletka, które po wysuszeniu i określeniu procentowego 
udziału suchej masy łączono w próby zbiorcze dla obiektów. W próbach 
tych oznaczano zawartość azotu ogólnego, włókna surowego i fosforu na 
aparacie Technicon Infralizer, potasu na fotometrze płomieniowym, a wa
pnia i magnezu na spektrometrze adsorbcji atomowej AAS-3. Wartość 
energetyczną i pokarmową białka oceniano według systemu INRA [Normy 
żywienia bydła ... 1993]. 

Wyniki i dyskusja 

Wyniki analiz chemicznych wykazały, że faza rozwojowa roślin pod
czas zbioru pierwszego pokosu miała decydujący wpływ na skład chemicz
ny paszy uzyskanej z koniczyny czerwonej, kostrzewy łąkowej i ich mie
szanki. Jego opóźnienie powodowało wzrost zawartości suchej masy, włók
na surowego i związków bezazotowych wyciągowych oraz spadek białka 
ogólnego w całorocznych plonach (tab. 2). 

Tabela 2; Table 2 

Skład chemiczny koniczyny czerwonej, kostrzewy łąkowej i ich mieszanki 
(średnie z cykli i lat użytkowania) 

Chemical composition of red clover, meadow fescue and their mixture 
(means from cycles and years of utilization) 

Termin Zawartość (% s.m.); Content (% DM) 

Roślina 
zbioru I-ego 

Crop 
pokosu* 

sucha białko włókno tłuszcz Harvest BNW 
time of the masa ogólne surowe 

N-free 
surowy 

1st cut* dry total crude fi-
extract 

crude 
matter protein bre fat 

1 16,2 21,6 19,1 44,8 3,3 
Koniczyna 2 16,7 20,5 19,4 46,J 3,1 
Czerwona 3 18,1 20,1 19,1 47,4 3,1 

Read clover 4 18,5 18,9 21,2 46,3 3,4 
5 21,4 16,7 23,5 46,7 3,4 

Kostrzewa 
1 22,3 15,3 24,9 44,8 3,8 

łąkowa 
2 22,5 14,5 26,8 44,1 3,8 

Meadow 
3 23,9 13,4 27,7 45,6 3,2 

Fescue 
4 27,9 11,4 30,3 46,3 2,9 
5 31,8 9,6 31,1 48,1 2,9 

Koniczyna cze- 1 17,2 20,1 20,7 43,9 3,8 
rwona+kos- 2 18,3 19,7 22,1 43,8 3,5 

trzcwa łąkowa 3 19,6 18,2 23,3 44,2 3,5 
Red clover + 4 21,3 16,3 25,0 45,3 3,2 

meadow fescue 5 24,3 15,4 26,1 45,8 3,2 

* - patrz tabela l; see table 1 

popiół 

surowy 
crude 

ash 

11 ,2 
10,9 
10,3 
10,2 
9,7 

11,2 
10,8 
10,1 
9,1 
8,3 

11 ,5 
10,9 
10,8 
10,2 
9,5 
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Zawartość &kładników pokarmowych w suchej masie mieszanki, podo
bnie jak w innych badaniach (JELINOWSKA, MAGNUSZEWSKA 1994; ŚCIBIOR, 
BAWOLSKl 1997], była korzystniejsza z punktu widzenia potrzeb zwierząt 
przeżuwających niż w jednogatunkowych zasiewach ich komponentów. 

Wartość energetyczna masy roślinnej malała w miarę opóźniania ter
minu zbioru pierwszego pokosu (tab. 3). Kostrzewa łąkowa odznaczała się 
poza ostatnim terminem zbioru I-ego pokosu nieco większą niż koniczyna 
czerwona koncentracją energii netto w suchej masie. Mieszankę charakte
ryzowały na ogół wartości pośrednie . Ilość JPM i JPŻ dla zasiewów jedno
gatunkowych koniczyny i kostrzewy są zbliżone do danych zamieszczonych 
we francuskich tabelach wartości energetycznej pasz [Normy żywienia bydła .. . 
1993]. Natomiast wartość energetyczna masy mieszanki koniczyny czerwo
nej z kostrzewą łąkową koresponduje z wynikami uzyskanymi przez innych 
autorów (SZYSZKOWSKA i in. 1997] . 

Tabela 3; Table 3 

Wartość energetyczna 1 kg suchej masy paszy 
(średnie z cykli i lat użytkowania) 

Energy value of fodder (1 kg DM) 
(means from cycles and years of utilization) 

Termin zbioru 
Energia netto 

Roślina I-ego pokosu* 
Net energy JPM; UFL JPŻ; UFY 

Crop Harvest time 
(MJ) 

of the 1st cut* 

1 6,02 0,85 0,79 
Koniczyna 2 5,66 0,79 0,74 
czerwona 3 5,50 0,77 0,72 

Red clover 4 5,49 0,77 0,72 
5 5,12 0,72 0,67 

Kostrzewa 
1 6,40 0,90 0,85 

łąkowa 
2 6,06 0,86 0,80 
3 6,05 0,85 0,79 

Meadow 
4 5,54 0,77 0,72 

fescue 
5 4,98 0,70 0,66 

Koniczyna 1 6,19 0,87 0,81 
czerwona 2 5,77 0,81 0,76 
+ kastrze- 3 5,68 0,80 0,75 
wa łąkowa 4 5,44 0,74 0,71 
Red clover 5 5,19 0,71 0,68 
+ meadow 

fescue 

* - patrz tabela 1; see table 1 
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Tabela 4; Table 4 

Wartość białkowa 1 kg suchej masy paszy (g/kg s.m) 
(średnie z cykli i lat użytkowama) 

Protein value of fodder (g/kg DM) (means from cycles 
and years of utilizat1on) 

Termin zbioru 
BTJP BTJN 

I-ego pokosu * 
PDIF PDIN 

Harvest time of the 1st cut* 

1 53 163 
2 51 156 
3 50 153 
4 47 143 
5 41 125 

1 38 117 
2 36 109 
3 32 100 
4 28 85 
5 23 71 

1 50 153 
2 48 148 
3 45 137 
4 40 122 
5 38 115 

BTJE 
PDIE 

123 
119 
114 
106 

97 

112 
105 
97 
85 
78 

123 
119 
110 
102 
94 

* patrz tabela 1; see table 1 

Wartość białkowa, tak jak i energetyczna suchej masy roślin zmienia
ła się w zależności od terminu zbioru pierwszego pokosu (tab. 4). Najwięk
sze ilości BTJP w całorocznych plonach suchej masy notowano przy zbio
rze roślin we wczesnym stadium fenologicznym (termin 1), tj. w fazie for
mowania się pędów koniczyny i w fazie początku strzelania w źdźbło kost
rzewy (stożek wzrostu na wysokości 10 cm nad powierzchnią gleby) . War
tość pokarmowa białka koniczyny czerwonej i jej mieszanki z kostrzewą 
łąkową była większa w porównaniu do uzyskanego z jednogatunkowego 
zasiewu kostrzewy łąkowej . 

Wnioski 

1. Najodpowiedniejszym terminem zbioru mieszanek na paszę dla zwie
rząt przeżuwających jest faza formowania się pędów koniczyny czer-
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wonej i faza początku strzelania w źdźbło kostrzewy łąkowej. 

2. Termin koszenia pierwszego pokosu ma decydujący wpływ na skład 
chemiczny, wartość energetyczną i białkową paszy uzyskanej z koni
czyny czerwonej i kostrzewy łąkowej uprawianych w siewie jednoga
tunkowym i w mieszance. 

3. Zawartość składników pokarmowych w suchej masie mieszanki jest 
korzystniejsza niż w jednogatunkowych zasiewach ich komponentów z 
punktu widzenia potrzeb zwierząt przeżuwających. 
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Streszczenie 

Celem badań realizowanych w latach 1992-1995 było określenie wartości 
pokarmowej koniczyny czerwonej i kostrzewy łąkowej uprawianych w zasiewach 
jednogatunkowych oraz w mieszance, a także oznaczenie ich jakości w różnych 
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terminach zbioru. 
Najodpowiedniejszym terminem zbioru mieszanki na paszę dla zwierząt 

przeżuwających była faza formowania się pędów koniczyny czerwonej i faza po
czątku strzelania w źdźbło kostrzewy łąkowej. 

Termin koszenia pierwszego pokosu miał decydujący wpływ na skład che
miczny, wartość energetyczną i białkową paszy uzyskanej z koniczyny czerwonej i 
kostrzewy łąkowej uprawianych w siewie jednogatunkowym i w mieszance. 
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Summary 

The objective of study conducted in 1992-1995 was to determine the nutri
tive value of red clover and meadow fescue cultivated in pure stand and in the 
mixture of both components as well as to estimate the changes in fodder quality 
at different terms of the first cut harvest. 

The best time of harvesting mixture for ruminant forage was the stage of 
red clover shoot forming and beginning of meadow fescue shooting. Chemical 
composition, energy value and protein value of forage obtained either from red 
clover and meadow fescue cultivated in pure stand and in the mixture were stron
gly affectcd by plant growth stage at the first cut. 
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