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Wstęp 

Życica trwała, nazywana rajgrasem angielskim (Lolium perenne L. ), 
jest jednym z najbardziej znanych i rozpowszechnionych gatunków traw 
pastewnych. W polskim systemie klasyfikacyjnym FILIPEK [1978] zaliczył ją, 
obok kostrzewy łąkowej, tymotki łąkowej, wiechliny łąkowej i koniczyny 
białej, do najwartościowszych (Liczba wartości użytkowej - LWU= 10). 
Obecnie to „żelazny" komponent przeważającej ilości mieszanek siewnych 
na trwałe i przemienne użytki zielone. To wreszcie gatunek, który ma 
obecnie najwięcej zarejestrowanych odmian i charakteryzuje się najwięk
szą dynamiką rejestrową - w 1997 r. znajdowało się w doborze i ocenie aż 
58 jego odmian, w tym 23 trawnikowe. Niestety na tej liście znajduje się 
tylko 7 polskich odmian pastewnych [Lista odmian roślin rolniczych 1997]. 

Celem badań było określenie wczesności, plonowania i wartości po
karmowej polskich, będących w rejestrze w 1990 r., odmian życicy trwałej 
i określenie ich przydatności w warunkach Polski środkowej, narażonej na 
często powtarzające się niedobory opadów w sezonie wegetacyjnym. 
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Materiał i metody 

W latach 1991-1995 w RZD w Minikowie przeprowadzono pełne 
badania nad wczesnością, plonowaniem i wartością pokarmową 9 pastew
nych odmian życicy trwałej. Doświadczenie założono w 1991 r. na glebie 
brunatnej kompleksu żytniego dobrego. Wszystkie odmiany nawożono je
dnakowo: jednorazowo wiosną fosforem (52 kg P/ha) i potasem (50 kg 
K/ha) oraz azotem w ilości 60 kg N/ha pod każdy pokos. Zbioru I-ego 
odrostu dokonywano zawsze w pełni kłoszenia, a więc w różnych termi
nach. W kolejnych latach zebrano niejednakową, uzależnioną od ilości 
opadów, liczbę pokosów: w 1992 - tylko 1, w 1993 - 3, w 1994 - 2 i w 
1995 r. - 2. Analizy chemiczne wykonano metodą spektroskopii w bliskiej 
podczerwieni aparatem InfraAnalyzer 450, a wartość pokarmową oszaco
wano wykorzystując program WINWAR 1.3. 

Wyniki i dyskusja 

Lata 1992, 1994 i 1995 r. charakteryzowały się znacznymi niedobor·a
mi opadów (tab. 1). W lipcu 1994 i 1995 r. spadło niewiele opadów, a 
średniodobowe temperatury tego miesiąca przekraczały 20-22°C. Wielką 
zmiennością charakteryzowały się również opady i temperatury w każdym 
z miesięcy. Świadczy o tym zróżnicowana średniodobowa temperatura w 
maju - od 10,9 w 1994, do l6,0°C w 1993 r. i opady - od 39 do 75 mm. 
Podobnie w lipcu temperatury wahały się od 16,1 do 22,0°C, przy opadach 
od 4 do 118 mm. Poza tym przy braku pokrywy śnieżnej, po umiarkowa
nie ciepłym grudniu (l,8°C) i styczniu (l,8°C), w lutym 1994 r. temperatu
ry spadły poniżej minus l8°C, eliminując znacznie życicę trwałą. Zadarnie
nie poletek wiosną 1994 r. na wszystkich obiektach nie przekraczało 

25-30%. 
Polskie odmiany życicy trwałej charakteryzują się różnym wiekiem 

(tab. 1). Najstarsza z nich 'Arka' wpisana została do rejestru w 1977 r., 
natomiast najmłodsza 'Rela' w 1997 r. W 1997 r. w stosunku do 1990, 
kiedy to podejmowano badania, ubyły z rejestru trzy odmiany: Regina, 
Rapsodia i Gosia [Lista odmian roślin rolniczych 1990, 1997]. 

Terminy kłoszenia odmian uzależnione były od sumy średnich do
bowych temperatur powietrza liczonych od 1. kwietnia. W zależności od 
ciepłoty kwietnia i maja dojrzałość pastwiskową (15-to centymetrowa wy
sokość runi) i kośną (pełnia kłoszenia) odmiany uzyskiwały w terminach 
przedstawionych na rys. 1. Zróżnicowanie w dojrzałości pastwiskowej po
między najwcześniejszą odmianą Anna, a najpóźniejszą 'Rapsodia' wynosi
ło około jednego tygodnia, a w dojrzałości kośnej od 12 do 25 dni. Tak 
znaczne różnice w terminach kłoszenia w latach wynikały ze zmiennych 
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warunków temperaturowych w okresie narastania I-ego odrostu. Stwier
dzono jednak, że suma średniodobowych temperatur potrzebnych do wy
kłoszenia była w każdym roku podobna; u najwcześniejszej odmiany Anna 
wynosiła około 500°C, a u najpóźniejszej odmiany - Rapsodia około 

800°C. Odmiany, mimo zmiennych warunków pogodowych w kolejnych 
latach, zachowały w każdym z nich zawsze tę samą kolejność w osiąganiu 
dojrzałości pastwiskowej i kośnej. Najwcześniejszą okazała się zdecydowa
nie odmiana Anna, grupę odmian średniowczesnych tworzyły odmiany 
Gosia i Regina, średniopóźnych - odmiany Nadmorski, Solen, Maja i Ar
gona, a najpóźniejszych odmiany Arka i Rapsodia. 
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Rys. 1. 

Fig. 1. 

Sumy średnich dobowych temperatur od 1. kwietnia do dojrzałości pas
twiskowej i kośnej odmian życicy trwałej 

Soms of mcan daily temperatures form 1st April to grazing and cutting 
maturity of pcrennial ryegrass 

W 4-letnim okresie badań, średnio z wszystkich odmian, zebrano 
niewiele ponad 7 t s.m. z ha (tab. 1 ). Inni autorzy uzyskiwali z odmian 
tego gatunku znacznie wyższe plony [URBANIAK 1989]. Najlepiej plonujący
mi okazały się w zasadzie odmiany najstarsze, a stosunkowo niedawno za
rejestrowane odmiany Gosia, Rapsodia i Regina nie wyróżniały się ko
rzystnie na tle innych. 
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Tabela 1; Table 1 

Roczne plony suchej masy odmian życicy trwałej ( dt/ha) 
Annual yields of perennial ryegrass cultivars ( dt/ha) 

Rok Rok; Year 
Średnia 

Odmiana 
rejestracji Mean 

Cultivar 
Registration year 1992 1993 1994 1995 1992-1995 

Anna 1988 58,5 92,8 43,2 78,3 68,2 

Gosia 1989 60,5 89,3 43,8 73,8 66,8 

Regina 1988 50,0 103,5 49,8 73,5 69,2 

Nadmorski 1981 70,3 107,3 40,8 76,5 73,7 

Solen 1982 54,8 88,3 58,2 69,5 67,7 

Maja 1982 59,5 115,5 50,0 72,8 74,4 

Argona 1983 64,8 85,7 72,8 73,5 74,2 

Arka 1977 71,8 104,8 59,8 64,5 75,2 

Rapsodia 1988 50,8 100,7 55,8 62,0 67,3 

Średnia; Mean 60,1 98,6 52,7 71,6 70,7 

NIR - LSD (P<0,05) 1,196 0,609 0,352 0,434 0,678 

Opady; Precipitation 
144 358 234 240 -

IV-IX (mm) 

Znana jest duża wrażliwość życicy trwałej na suszę [JUREK 1994]. Nie
dostatek opadów i wysokie temperatury hamowały wzrost i rozwój odmian 
tego gatunku już w 1-szym odroście (tab. 2). Najbardziej narażone na 
suszę okazały się odmiany późniejsze. Gromadziły one już w trakcie na
rastania I-ego odrostu znaczne ilości suchej masy. Dotyczyło to szczegól
nie 1992 i 1993 r., kiedy to w momencie koszenia odmian późniejszych 
znajdowało się nawet ponad 40% s.m. (tab. 2). Z pracy JURKA [1994] wyni
ka, że odmiany życicy, w warunkach stresu wodnego, wykazywały różną 
odporność na zasychanie. Do najmniej odpornych zaliczył on późniejszą 
odmianę Argona, a 'Arka', która w prezentowanych badaniach wypadła w 
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tym zakresie najgorzej, znalazła się u powyższego autora w grupie odmian 
o średniej odporności. 

Tabela 2; Table 2 

Zawartość suchej masy w 1-szym pokosie odmian życicy trwałej (%) 
Dry matter content in 1st cut of perennial ryegrass cultivars 

Odmiana Rok; Years 

Cultivar 1992 1993 1994 1995 

Anna 19,6 20,9 17,0 21,9 

Gosia 20,8 28,1 15,0 20,3 

Regina 18,8 26,8 21,6 19,3 

Nadmorski 33,3 31,0 15,9 23,1 

Solcn 28,5 24,7 22,3 20,4 

Maja 30,8 26,8 17,2 20,1 

Argona 33,7 28,3 33,0 25,3 

Arka 42,5 40,8 24,6 20,0 

Rapsodia 36,0 41,6 23,2 21,4 

Zawartość białka ogólnego w 1-szym pokosie nie była wysoka i wy
nosiła zaledwie 8,6% w s.m. Najwyższa była ona u najwcześniejszej odmia
ny Anna (11 ,25% w s.m.), a zdecydowanie najniższa, u najbardziej zasy
chającej w 1-szym odroście późnej odmiany Arka. Potwierdzona więc zos
tała opinia PAWLAKA [1992] o tym, iż późniejsze odmiany mogą mieć mniej 
tego składnika w porównaniu z wcześniejszymi. Wartość białkowa odmian, 
w porównaniu z danymi z Norm żywienia bydła, owiec i kóz [ANTONIE

wrcz, ŻEBROWSKA 1997) była u wszystkich odmian ""}'raźnie niższa. Ze 
względu na niską koncentrację białka i wysoką włókna, energia netto, wy
rażona w jednostkach paszowych produkcji mleka (JPM), była w porów
naniu z wyżej cytowanymi normami, w zależności od wczesności odmiany 
o 0,03-0,12 jednostki niższa . W II-gim i III-cim odroście wartość paszowa 
odmian życicy była wyższa. Stwierdzono przede wszystki wyższą zawartość 



72 R. Łyszczarz i inni 

białka i niższą włókna, a wartość JPM wzrosła, średnio ze wszystkich od
mian, do 0,86 w drugim i 0,90 w 1 kg s.m. w trzecim odroście. 

Tabela 3; Table 3 

Zawartość białka ogólnego i włókna surowego (% s.m.) 
oraz wartość pokarmowa 1 kg s.m. (I-szy pokos - średnia z lat) 

Contents of total protein and crude fibrc (% DM) 
and nutritive value of 1 kg DM (1st cut, multiannual avcragc) 

Odmiana Białko ogólne 
Włókno BTJN BTJE 

JPM 
Cultivar Total protein 

surowe PDIN PDIE 
LFU 

Crude fibre (g) (g) 

Anna 11,25 29,71 70,65 81,26 0,77 

Gosia 8,43 31 ,23 52,94 75,90 0,78 

Regina 8,72 30,93 54,76 76,42 0,78 

Nadmorski 8,22 31,24 51,62 75,40 0,77 

Solen 

Maja 

Argona 

Arka 

Rapsodia 

Średnia 
Mean 

BTJN 

BTJE 

JPM 

7,55 30,95 47,41 74,09 0,78 

8,75 31,75 54,95 76,37 0,78 

8,56 31,65 53,75 76,05 0,78 

6,83 29,71 42,89 72,64 0,78 

9,09 31,41 57,08 76,99 0,77 

8,60 30,95 54,01 76,12 0,78 

- białko trawione w jelicie cienkim rochodzące z paszy plus białko tra
wione w jelicie cienkim pochodzema mikrobiologicznego, odpowiada
jące ilości białka paszy ulegającego rozkładowi w żwaczu; PDIN - pro
tein digested in the small intestine supplied by rumcn-undegraded die
tary protein plus protein digested in the small intestine supplied by 
microbial protein from rumen-degraded protein 

- białko trawione w jelicie cienkim pochodzące z paszy plus białko 
trawione w jelicie cienkim pochodzema mikrobiolog1cznego, odpowia
dające ilości masy organicznej paszy fermentującej w żwaczu; PDIE -
protein d!gested in the small intestme supplied by rumen-undegraded 
dietary pr(itein plus protein digested in the small mtestine supphed by 
microbial protem from rumen-fermented organie matter 

- jednostka paszowa produkcji mleka; UFL - feed unit for lactation 
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Wnioski 

1. Odmiany życicy trwałej okazały się bardzo wrażliwe na niedobory 
opadów i wysokie temperatury. Stosowanie ich w omawianych wa
runkach związane będzie zawsze z ryzykiem niskiego plonowania i 
zasychania w niesprzyjających warunkach pogodowych. 

2. Najmniejszą reakcję na niesprzyjające warunki pogodowe odnoto
wano u najwcześniejszej odmiany Anna. Plonowała ona na średnim 
poziomie, zawierała natomiast najwięcej białka ogólnego. 

3. Najmłodsze, przyjmując rok rejestracji, odmiany takie jak: Gosia, 
Rapsodia i Regina nie wyróżniały się pozytywnie na tle znacznie 
starszych od siebie. Świadczy to o braku wyraźniejszego postępu w 
hodowli polskich odmian życicy trwałej. 

4. Różnice we wczesności odmian są wyraźne i mogą być wykorzysty
wane w planowaniu gospodarki pastwiskowej i kośnej, lecz tylko na 
terenach o dobrym zaopatrzeniu w wodę i z dużą ilością opadów. 
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Streszczenie 

W prowadzonych, w latach 1992-1995, badaniach nad plonowaniem, wczes
nością i wartością pokarmową 9. polskich odmian życicy trwałej stwierdzono 
szczególnie dużą ich wrażliwość na niedobory opadów i susze;. Najlepiej plonowa
ły odmiany najstarsze. Odmiany później zarejestrowane nie wyróżniały sic;, poza 
odmianą Anna na ich tle pozytywnie. Odmiana Anna, jako wyraźnie wcześniej
sza, charakteryzowała się zdecydowanie najwyższą zawartością białka ogólnego, a 
w latach posusznych była najbardziej odporna na zasychanie w pierwszym odroś
cie . Różnice we wczesności odmian są wyraźne i mogą być wykorzystywane w 
planowaniu gospodarki pastwiskowej i kośnej, lecz tylko na terenach o dobrym 
zaopatrzeniu w wodc; i z dużą ilością opadów. 
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Summary 

A particular vulnerability of nine Polish perennial ryegrass cultivars to in
sufficient rainfall and drought was observed in the study on their yiclds and nutri
ve value carried out in 1992-1995. The oldcst cultivars yielded best, while thosc 
registered later, with the exception of Anna cv., did not distinguish positively on 
that background. The Anna cultivar, as a clearly earlier one, was characterizcd by 
significantly higher crude protein content. lt was also most resistant to drying out 
in the first regrowth in dry years. Earliness differences among the studied culti
vars were considerable and they may be used in plans of grazing and cutting ma
nagement of grassland, but only on the grounds well supplied with watcr at high 
rainfalls. 
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