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Wstęp 

Renowacja trwałych użytków zielonych należy do bardzo ważnych 
zagadnień łąkarskich. W ostatnich latach obserwuje się bardzo szybko po
stępującą degradację runi łąkowych i pastwiskowych. Wartości liczbowe 
wskazują, że ok. 50% użytków zielonych wymaga zmiany składu botanicz
nego [BARYŁA i in. 1994]. Degradacja trwałych użytków zielonych wywołuje 
spadek wartości pokarmowej, co obniża plony białka i energii [GAJDA, 
MIKOŁAJCZAK 1994; KRÓLICZEK i in. 1981; SZYSZKOWSKA, WOLSKI - w druku]. 

Poprawę plonowania i jakości składu chemicznego runi łąkowej 

można uzyskać stosując różne metody renowacji. Jedną z nich jest siew 
bezpośredni. Konstrukcja specjalnych siewników do siewu bezpośredniego 
pozwala w szybki, prosty i bardzo ekonomiczny sposób odnawiać ruń [BA
RYŁA i in. 1994; GRABOWSKI i in. 1995; WOLSKI 1997]. Elementy aktywnie 
działające na darń pozwalają wprowadzać nasiona bezpośrednio do gle
by [WOLSKI 1997]. Do siewu bezpośredniego nadają się gatunki charakte
ryzujące się szybkim początkowym wzrostem i rozwojem oraz dużą zdol
nością konkurencyjną w stosunku do starej darni [GRABOWSKI i in. 1995]. 

Celem badań było określenie przydatności dwóch gatunków traw 
(kupkówki pospolitej i kostrzewy łąkowej) oraz koniczyny łąkowej do 
renowacji runi łąkowej metodą siewu bezpośredniego. 



108 K. Wolski, A. Szyszkowska 

Materiał i metody 

Doświadczenie założono metodą losowanych podbloków w RZD 
Pawłowice k. Wrocławia. Badania prowadzono w czterech powtórzeniach 
na łące zgrądowiałej, położonej na madzie lekkiej oglejonej głębokiej, 
klasy bonitacyjnej III kompleksu 2z. 

W badaniach uwzględniono 3 czytlniki: 
terminy siewu bezpośredniego (wiosna, lato - po II-gim pokosie), 
gatunki - kupkówka pospolita ( odm. Rada), kostrzewa łąkowa ( odm. 
Skawa), koniczyna łąkowa ( odm. Jubilatka), 
nawożenie azotowe (O, 90, 180 kg/ha). 

W trakcie trzyletnich badań określono plon z trzech pokosów. Pierw
szy pokos zbierano w fazie początku kłoszenia traw, a dwa następne (11-gi 
i III-ci) w odstępach 6-cio tygodniowych. W próbkach zielonki określono 
skład chemiczny metodami konwencjonalnymi, a wartość białkową (BTJN 
i BTJE) i energetyczną (JPM i JPŻ) przy pomocy programu komputero
wego [INWAR 1993]. Dane w tabelach przedstawiono w postaci średnich z 
trzech pokosów zebranych w latach badań (1993-1995). 

Wyniki i ich omówienie 

Zastosowane w doświadczeniu dawki azotu w ilości 90 i 180 kg/ha 
wywierały nieznaczny wpływ na wzrost zawartości w runi włókna surowe
go, głównie na obiektach podsianych wiosną (tab. 1). Ten czynnik doś
wiadczalny wpłynął wyraźnie na wzrost zawartości białka ogólnego w runi 
łąkowej na obiektach darni nie poddanej renowacji oraz podsianych tra
wami. Natomiast zastosowane terminy siewu bezpośredniego traw i koni
czyny łąkowej w starą darń nie spowodowały zmian ilościowych białka 
ogólnego i włókna surowego na porównywanych obiektach. 

Oceniając wpływ renowacji starej darni metodą siewu bezpośred
niego można zauważyć wyraźną zmianę wartości białkowej porostu łąko
wego (tab. 2). Najniższą wartość BTJN i BTJE (g/kg s.m.) wynoszącą od
powiednio 71,97 i 80,56 zanotowano w starej darni, a najwyższe w darni 
podsianej w okresie letnim koniczyną łąkową (109,92 i 92,80). Z żywie
niowego punktu widzenia, dysproporcja między wartościami BTJN i BTJE 
informuje nas, że żywiąc bydło zielonką pochodzącą ze zdegradowanej 
darni dawkę pokarmową należy uzupełnić paszami białkowymi, a z runi 
podsianej koniczyną łąkową paszami energetycznymi. Roczny plon tych 
wyznaczników wartości pokarmowej białka runi łąkowej wykazywał waha
nia wynoszące od 260,70 kg/ha BTJE w starej darni do 576,55 kg BTJN w 
darni podsianej koniczyną łąkową. Nawożenie runi łąkowej azotem w iloś-
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ci 90 i 180 kg/ha spowodowało wzrost wartości białkowej (BTJN i BTJE 
g/kg s.m.) na obiektach starej darni i podsianej trawami. W porównaniu 
do darni nie nawożonej azotem stwierdzono wzrost plonu rocznego BTJ 
(tab. 3, 4). 

Tabela 1; Table 1 

Zmiany zawartości białka ogólnego i włókna surowego w runi łąkowej 
podsianej trawami lub koniczyną łąkową (g/kg s.m.) 

Changes in total protein and crude fibre contents of meadow sward 
aftcr sad seeding with grasses and red clover (g/kg DM) 

Skład 

chem. Stara darń Kupkówka posp. Kostrzewa łąk. Koniczyna łąk. 
Chemical Old sward Cooksfoot Meadow fescue Red clover 
camp. 

N kg/ha o 90 180 o 90 180 o 90 180 o 90 180 

Siew wiosenny; Spring sod seeding 

Białko 

ogólne 
11,6 12,4 13,3 13,5 14,4 16,4 13,2 14,2 15,6 14,7 12,4 13,3 

Total pro-
tein 

Włókno 

surowe 29,8 29,4 29,4 26,2 28,6 28,8 27,7 28,1 28,3 28,7 28,7 29,2 
Crude fibrc 

Siew letni; Summer sod secding 

Białko 

ogólne 
11 ,5 12,7 13,0 14,0 15,2 17,0 13,6 14,2 15,3 17,5 12,6 13,2 

Total pro-
tein 

Włókno 

surowe 29,8 .,,29,7 30,2 29,9 28,5 27,9 29,0 29,7 29,3 27,2 29,1 29,2 
Crudc fibre 

Nie ujawnił się wpływ nawożenia azotem na zmianę wartości ener
getycznej runi łąkowej, ale w sposób zasadniczy zwiększało ono plon rocz
ny JPM i JPŻ z jednostki powierzchni. W tabelach wartości pokarmowej 
pasz (JARRIGE (red.) 1993] brak jest informacji dotyczącej zmian wartości 
białkowych i energetycznych runi łąkowej po renowacji, wyliczonych w sy
stemie INRA 88, dlatego autorzy sądzą, że wyniki zawarte w niniejszym 
opracowaniu poszerzą bazę danych odnośnie zmian wartości pokarmowej 
runi łąkowej po renowacji metodą siewu bezpośredniego. 
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Tabela 2; Table 2 

Wartość pokarmowa runi łąkowej (w s.m.) nie nawożonej azotem 
(średnie z 3 lat) 

Energy and protein value of meadow sward (in DM) without nitrogen 
fertilization (means for 3 years) 

Kupkówka Kostrzewa Koniczyna Wyszczególnienie Stara darń łąk. 
Specification Old sward posp. Mcadow łąk. 

Cooksfoot fescue Red clover 

Siew wiosenny; Spring sod seeding 

JPM w kg s.m.; UFL in kg DM 0,88 0,86 0,87 0,92 

JPŻ w kg s.m.; UFY in kg DM 0,81 0,80 0,80 0,87 

JPM plon roczny; UFL annual yields 3166 5043 4300 4179 

JPŻ plon roczny; UFV annual yields 2932 4680 3646 3867 

BTJN wg/kg s.m.; PDIN in g/kg DM 72,81 84,80 82,62 82,25 

BTJE w g/kg s.m.; PDIE in g/kg DM 80,86 84,33 83,10 79,55 

BTJN plon roczny w kg/ha; PDIN 259,20 480,60 378,20 456,05 
annual yields in kg/ha 

BTJE plon roczny w kg/ha; PDIE 297,90 496,70 410,90 431,00 
annual yields in kg/ha 

Siew letni; Summer sod seeding 

JPM w kg s.m.; UFL in kg DM 0,86 0,86 0,86 0,87 

JPŻ w kg s.m.; UFY in kg DM 0,80 0,79 0,79 0,81 

JPM plon roczny; UFL annual yields 3318 5083 4256 4534 

JPŻ plon roczny; UFY annual yields 3062 4717 3922 4198 

BTJN w g/kg s.m.; PDIN in g/kg DM 71,97 87,81 85,45 109,92 

BTJE w g/kg s.m.; PDIE in g/kg DM 80,56 85,47 84,32 92,80 

BTJN plon roczny w kg/ha; PDIN 260,7 504,45 397,20 576,55 
annual yields in kg/ha 

BTJE plon roczny w kg/ha; PDIE 305,1 505,90 411,55 493,35 
annual yields in kg/ha 

JPM 

JPŻ 

- jednostka paszowa produkcji mleka; UFL - Feed Unit for lactation 

BTJN 

BTJE 

- jednostka paszowa produkcji żywca; UFY - Feed Unit for maintenance and 
meat production 

- białko trawione w jelicie cienkim pochodzące z paszy plus białko trawione w 
jelicie cienkim pochodzenia mikrobiologicznego odpowiadające ilości białka 
paszy ulegającego rozkładowi w żwaczu; PDIN - protein digested in the small 
mtestine supplied by rumen-undegraded dietary protein plus protein digested 
in the small mtestine supplicd by microbial protein from rumcn-degraded pro
tein 

- białko tn:wione w jelicie cienkim pochodzące z paszy plus białko trawione w 
jelicie cienkim pochodzenia mikrobiologicznego odpowiadające ilości masy 
organicznej paszy fermentującej w żwaczu; PDIE - protein digested in the 
small intestine supplied by rumen-undegraded dictary protein plus protein di
gested in the small intestine supplied by microbial protein from rumcn-fer
mented organie matter 
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Tabela 3; Table 3 

Wartość pokarmowa runi łąkowej (w s.m.) nawożonej dawką 90 kg N/ha 
(średme z 3 fat) 

Nutritivc value of mcadow sward (in DM) at 90 kg N/ha fertilization 
(means for 3 years) 

Kupkówka Kostrzewa Koniczyna Wyszczególnienie Stara darń łąk. 
Specification Old sward posp. Meadow łąk. 

Cooksfoot fescue Red clover 

Siew wiosenny; Spring sod seeding 

JPM w kg s.m.; UFL in kg DM 0,88 0,87 0,86 0,87 

JPŻ w kg s.m.; UFY in kg DM 0,81 0,80 0,80 0,80 

JPM plon roczny; UFL annual yields 5941 7549 6613 6004 

JPŻ plon roczny; UFY annual yields 5527 6995 6116 5550 

BTJN w g/kg s.m.; PDIN in g/kg DM 78,06 90,35 89,36 77,74 

BTJE w g/kg s.m.; PDIE in g/kg DM 82,80 86,44 85,76 82,42 

BTJN plon roczny w kg/ha; PDIN 548,85 814,05 685,95 820,20 
annual yields in kg/ha 

BTJE plon roczny w kg/ha; PDIE 579,80 764,80 655,45 564,15 
annual yields in kg/ha 

Siew letni; Summer sod seeding 

JPM w kg s.m.; UFL in kg DM 0,87 0,87 0,86 0,87 

JPŻ w kg s.m.; UFY in kg DM 0,81 0,80 0,79 0,80 

JPM plon roczny; UFL annual yields 5291 7995 6469 5904 

JPŻ plon roczny; UFY annual yields 5042 7393 5994 5475 

BTJN w g/kg s.m.; PDIN in g/kg DM 79,62 95,54 96,17 79,38 

BTJE w g/kg s.m.; PDIE in g/kg DM 83,39 88,16 88,00 82,95 

BTJN plon roczny w kg/ha; PDIN 
annual yields in kg/ha 

514,5 865,05 646,85 511,80 

BTJE plon roczny w kg/ha; PDIE 509,80 780,80 645,75 557,20 
annual yields in kg/ha 

Oznaczenia jak w tabeli 2; Explanations see table 2 
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Tabela 4; Table 4 

Wartość pokarmowa runi łąkowej (w s.m.) nawożonej dawką 180 kg N/ha 
(średnie z 3 lat) 

Nutritive value of meadow sward (in DM) at 180 kg N/ha fertilization 
( mean for 3 years) 

Kupkówka Kostrzewa Koniczyna 
Wyszcze«cólnienie Stara darń łąk. 

Speci cation Old sward posp. Meadow 
łąk. 

Cooksfoot 
fescue Red clover 

Siew wiosenny; Spring sod seeding 

JPM w kg s.m.; UFL in kg DM 0,87 0,87 0,90 0,87 

JPŻ w kg s.m.; UFY in kg DM 0,80 0,80 0,84 0,81 

JPM plon roczny; UFL annual yields 6655 9319 8332 7125 

JPŻ plon roczny; UFY annual yields 6146 8582 7740 6573 

BTJN wg/kg s.m. ; PDIN in g/kg DM 83,42 103,07 97,80 93,38 

BTJE w g/kg s.m.; PDIE in g/kg DM 74,05 90,96 90,50 84,50 

BTJN plon roczny w 
annual yields in kg/ha 

kg/ha; PDIN 628,95 1113,10 888,60 643,00 

BTJE plon roczny 
annual yields in kg/ha 

w kg/ha; PDIE 651 ,95 982,10 845,10 683 , 15 

Siew letni ; Summer sod seeding 

JPM w kg s.m. ; UFL in kg DM 0,86 0,88 0,86 0,87 

JPŻ w kg s.m.; UFY in kg DM 0,80 0,81 0,79 0,80 

JPM plon roczny; UFL annual yields 6459 9364 8255 6876 

JPŻ plon roczny; UFY annual yields 5981 8650 8165 6392 

BTJN w g/kg s.m.; PDIN in g/kg DM 81,87 106,52 96,17 82,95 

BTJE w g/kg s.m.; PDIE in g/kg DM 83,73 92,17 88,00 84,36 

BTJN plon roczny w 
annual yields in kg/ha 

kg/ha; PDIN 588,00 1141 ,60 872,30 618,35 

BTJE plon roczny 
annual yields in kg/ha 

w kg/ha; PDIE 627,10 1006,35 870,05 654,90 

Oznaczenia jak w tabeli 2; Explanations see table 2 
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Wnioski 

1. Nawożenie azotowe zwiększyło ilość białka ogólnego, BTJN i BTJE 
na obiektach starej darni oraz podsianych trawami, natomiast nie 
miało wpływu na koncentrację energii w zielonkach. 

2. Renowacja starej darni metodą siewu bezpośredniego z wykorzys
taniem traw i koniczyny łąkowej spowodowała wzrost plonów z ha 
powierzchni - BTJ, JPM i JPŻ. 
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Streszczenie 

Trzyletnie doświadczenie (1993-1995), założone metodą split-plot, przepro
wadzono w RZD Pawłowice k. Wrocławia. Celem badań zrealizowanych w 
1993-1995 było określenie wpływu siewu bezpośredniego traw (kupkówki pospo
litej, kostrzewy łąkowej) oraz koniczyny łąkowej na zmiany składu chemicznego, 
wartości energetycznej (JPM, JPŻ) i białkowej (BTJN, BTJE) runi łąkowej. 
Czynnikami zmiennymi były również terminy podsiewu (wiosna; Iato - po II-gim 
pokosie) oraz nawożenie mineralne (PK, PK + 90 kg N/ha, PK + 180 kg N/ha). 

Termin podsiewu nie wywarł znaczącego wpływu, biorąc pod uwagę średnic 
wyniki z trzech lat, na skład chemiczny, wartość energetyczną i białkową w 
poszczególnych pokosach. Nawożenie azotowe w dawce 180 kg/ha podwyższało 
ilość białka ogólnego na obiektach kontrolnych (średnio o 2 jednostki procento
we) oraz podsianych kupkówką pospolitą i kostrzewą łąkową (średnio o 3 jed
nostki procentowe). Niezależnie od terminu siewu, najwyższą wartość białkową, 
wyrażoną w BTJ odnotowano dla II-ego i III-ego pokosu w runi łąkowej nawożo
nej dawką 180 kg N/ha na obiektach podsianych kupkówką pospolitą i kostrzewą 
łąkową. 
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Summary 

A three year experiment (1993-1995), established in the split-plot design, 
was conducted in Pawłowice Experimental Station near Wrocław. The object of 
investigation was to find out the effect of sod seeding the grasses (cooks foot, 
meadow fescue) and red clover on chemical composition, energy value (UFL, 
UFY) and protein value (PDIN, PDIE) of the meadow sward. Sceding terms 
(spring, summer - after II cut) and fertilization rates (PK, PK +90 kg N/ha, 
PK + 180 kg/ha) were also varia ble factors. 

The time of seeding did not significantly affect the chemical composition, 
energy and protein values of sward cuts when the mean valucs over three-year 
period were considered. Nitrogen fertilization at 180 kg/ha increased the content 
of crude protein on control objects (by 2 percent units on avcrage) and on ob-
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jects sod-seeded with cooksfoot, meadow fescue (by 3 percent units on average). 
Irrespective of the seeding time, the highest protein value, expressed in PDIE 
was found for the II and III cuts of meadow sward fertilized with 180 kg N/ha on 
the objects seeded with cooksfoot and meadow fescue. 
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