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Wstęp 

W produkcji pasz objętościowych trawy pastewne odgrywają dużą 
rolę. Stanowią one podstawowy element runi trwałych i przemiennych 
użytków zielonych zajmujących w Polsce ponad 4 mln ha. MIREK [1997) 
podaje, że w naszym kraju występuje 275 gatunków traw zgromadzonych 
w 92 rodzajach. W 1997 r. zarejestrowanych było 261 odmian i rodów, (w 
tym 109 trawnikowych) w 25 gatunkach. W porównaniu z 1990 r. stwier
dzono około 2,5 krotne zwiększenie tej liczby. Znaczny ruch rejestrowy 
wynika z ilości badanych odmian zagranicznych oraz z dużej liczby odmia
n trawnikowych. W zakresie krajowych odmian pastewnych jest on nato
miast niewielki [Lista odmian roślin rolniczych 1990, 1997). 

Ocena wartości gospodarczej traw jest trudna metodycznie [DOMAŃS
KI , KROEHNKE 1989). Badaniom i ocenie podlegają między innymi takie 
cechy jak: plenność, wczesność, zimotrwałość, odporność na choroby i 
suszę, a także wartość pastewna [DOMAŃSKI 1994]. CAMPBELL [1987] podaje, 
że wartość odmiany określa się opisując kilka lub kilkanaście jej cech. Dla 
odmian pastewnych użytkowanych kośnie oraz w symulowanym użytkowa
niu pastwiskowym, cechą główną jest jednak wielkość plonu. Do czynni
ków dobrze weryfikujących przydatność gatunków i odmian w określonych 
siedliskach należą: czasokres ich obserwacji oraz zmienne warunki pogo
dowe, znacznie odbiegające od siebie w latach. 

Celem prezentowanych badań było określenie trwałości, wczesności i 
plonowania 14 gatunków traw pastewnych i ich odmian w tych samych 
warunkach produkcyjnych. 
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Materiał i metody 

W 1991 r. na glebie brunatnej kompleksu żytniego dobrego w RZD 
Minikowo wysiano w 4 powtórzeniach 70 polskich odmian traw pastew
nych, a pełne badania prowadzono od 1992 r. Stosowano jednakowe na
wożenie: 52 kg P, 50 kg K jednorazowo wiosną i po 60 kg N pod każdy 
zebrany odrost. Pierwszy pokos zbierano w pełni kłoszenia każdej odmia
ny, a więc w różnych terminach. W okresie narastania I-szych odrostów 
określono ich dojrzałość pastwiskową, przyjętą jako 15 cm wysokości łanu. 
Ilość pokosów w latach była ściśle związana z ilością opadów w sezonach 
wegetacyjnych. Zawartość białka i włókna określono metodą analizy w 
bliskiej podczerwieni (NIRS), a wartość energetyczną przy pomocy pro
gramu INWAR 1.3. 

Tabela l; Table 1 

Warunki pogodowe w Minikowie w latach 1992-1997 
Weather conditions at Minikowo in 1992-1997 

Rok; Year Srcdnia z wielolccia 
Miesiąc; Month 1949-1997 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 Mean for 1949-1997 

Srednia miesięczna temperatura; Mean monthly temperature (0 C) 

Kwiecień: April 7,3 8,8 8,9 7,8 8,2 5,2 7,4 

Maj ; May 13,6 16,0 10,9 12,9 13,5 12,2 13, 1 

Czerwiec; June 18,5 15,1 15,5 16,3 15,7 16,8 16,7 

Lipiec; Juty 19,7 16,1 22,0 20,4 16,2 18,1 18,4 

Sierpień; August 20,1 15,7 18,7 18,7 18,4 19,9 17,0 

Wrzesień; Scptember 13,1 11,3 14,0 12,8 10,3 13,3 13,3 

Średnia; Mean 15,4 13,8 15,0 14,8 13,7 14,3 14,3 IV-IX 

Miesięczne sumy opadów; Precipitation monthly (mm) 

Kwiecień; April 15 6 23 35 17 31 35 

Maj ; May 40 54 58 39 73 75 49 

Czerwiec; June 21 68 34 12 29 57 56 

Lipiec; July 26 98 7 4 118 118 71 

Sierpień; August 15 40 39 52 127 26 63 

Wrzes ieI'l; September 27 92 73 98 40 26 43 

Suma; Sum 144 358 234 240 404 333 317 IV-IX 
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Lata 1992, 1994 i 1995 r. charakteryzowały się znacznymi niedobo
rami opadów (tab. 1 ). Przyjmując potrzeby wodne traw w dżdżystym i po
wodziowym 1997 r. w rejonie badań nie odnotowano nadmiernej ilości 

opadów. W lipcu 1994, 1995 r. spadło niewiele opadów, a temperatury 
średniodobowe tego miesiąca przekraczały 20-22°C. Wielką zmiennością 
charakteryzowały sit; również opady i temperatury w każdym z miesięcy. 
Świadczy o tym średniodobowa temperatura powietrza w maju - od 10,9 
w 1994, do 16,0°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 7 do 118 mm. 

Duży wpływ na trwałość gatunków miały również spadki temperatur 
zimą 1993/1994 r. Przy braku pokrywy śnieżnej, po umiarkowanie ciepłym 
grudniu (1 ,8°C) i styczniu (l,8°C), w lutym 1994 r. temperatury spadły 
poniżej minus l8°C. Najbardziej niekorzystnie wpłynęły one na życicę wie
lokwiatową, redukując ją całkowicie, życicę trwałą i kostrzewę łąkową. 

Wyniki i dyskusja 

Największą liczebnością zgromadzonych w badaniach odmian i rodów 
w 1990 r. charakteryzowała się kupkówka pospolita (15), życica wielokwia
towa (1 O), życica trwała (9) , kostrzewa trzcinowa ( 4 odmiany i 3 rody), 
kostrzewa łąkowa i tymotka łąkowa (po 6 - tab. 2). Gatunki te mają naj
więcej odmian i największe, poza kostrzewą trzcinową, znaczenie gospo
darcze. W tych też gatunkach notuje się największy ruch rejestrowy [MAR

TYNIAK 1994). Obecnie w doborze i oceniane w prezentowanych bada
niach polskie odmiany kupkówki pospolitej zarejestrowane były w latach 
1976-1993, życicy trwałej w latach 1977-1989 i życicy wielokwiatowej w 
1977-1994 [Lista odmian roślin rolniczych 1997). Drugą grupę wiekową, 
przyjmując datę rejestracji, stanowiły odmiany kostrzewy łąkowej, tymotki 
łąkowej, kostrzewy trzcinowej , wiechliny łąkowej i kostrzewy czerwonej. W 
obrębie tych gatunków są odmiany z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. 
Trzecią grupę stanowią odmiany wyczyńca łąkowego, stokłosy bezostnej, 
mozgi trzcinowatej oraz rajgrasu wyniosłego. Można stwierdzić, że ich od
miany mają po około 30 lat. W przeszłości gatunki te nie były więc, poza 
rajgrasem wyniosłym - 'Wiwena', interesujące dla hodowców. MARTYNIAK 

[1994] pisze, że mogłyby one być, wobec braku ich w hodowli w innych 
krajach, eksportowane jako gatunki półekologiczne. 

Najwyższą trwałość, której miernikiem było postępujące zachwasz
czenie, wykazały odmiany kupkówki pospolitej, kostrzewy trzcinowej i ty
motki łąkowej, przy czym najlepiej zadarniały poletka odmiany tymotki, a 
najsłabiej kostrzewy trzcinowej. Z liczby pokosów wynika, że wśród najtr
walszych gatunków najmniejszą ich ilość zebrano z odmian tymotki, a naj
większą z kupkówki (tab. 2). Przewaga w ilości pokosów kupkówki wynika 



Gatunek 
Species 

Lolium multiflomm 
Festuca pratensis 
Phalaris anmdinacea 
Festuca ntbra 
Agrostis giga11tea 
Poa pratensis 
Bromus unioloides 
Lolium pere1111e 
An-henathenun elati11s 
Bromus i11ennis 
Alopecunis pratensis 
Dactylis glomerata 
Festuca amndinacea 
Phleum pratense 

Wybrane elementy charakterystyki gospodarczej traw pastewnych 
Some economic features of fodder grasses 

Plon suchej masy 
(t·ha-1, średnio z lat) 

Rok Dry matter yield 
Liczba Trwatość Liczba rejestracji (t·ha-1, mean for years) 
odmian (lata) pokosów odmian 
Cultivar Persistence Number 

Registration I-szy pokos roczny 
number (years) of cuts year First cut yearly 

min-max min-max 

10 2 4 1975-1994 3,2-4,9 6,0-7,5 
6 3 6 1958-1988 4,1-5,1 5,6-ó,7 
1 3 6 1964 5,6 8,0 
4 3 6 1964-1992 5,1-5,8 7,8-8,9 
2 3 6 1964-1981 6,7 8,7-8,8 
4 3 6 1964-1990 2,0-3,6 3,8-5,5 
1 4 11 1988 7,0 10,5 
9 4 8 1977-1989 4,5-5,5 6,7-7,5 
2 4 11 1956 6,0-ó,5 9,4-10,5 
1 4 12 1958 6,1 9,5 
2 5 12 1964 4,1-4,2 7,0-7,7 

15 6 17 1956-1985 4,3-5,4 8,6-9,8 
7 6 16 1964-1985 4,4-5,2 8,0-9,1 
6 6 14 1976-1993 6,2-ó,6 8,8-9,3 

P - różnice w dojrzałości pastwiskowej (wysokość runi 15 cm); differences in pasture maturity (green heigth 15 cm) 
K - różnice w pełni kłoszenia sic; ; differences during full earing phase 

Tabela 2; Table 2 
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z ich większej ilości w latach suchych. Tymotka jest znana bowiem z więk
szych potrzeb wodnych. W badaniach wykazano małą ttwałość kostrzewy 
łąkowej, mietlicy białawej i traw niskich. Podobną ttwałość wyżej wymie
nionych gatunków wykazano w runi wielogatunkowej na łąkach nadwiś
lańskich [ŁYSZCZARZ 1993]. Gatunki te w siewach czystych ulegały szybko 
postępującemu zachwaszczeniu, a w mieszankach wypierane były głównie 
przez kupkówkę pospolitą. Świadczy to o dużej przydatności kupkówki w 
środkowej Polsce. Interesująca w zakresie ttwałości okazała się stokłosa 
uniolowata, powszechnie uważana za gatunek dwuletni. 

Najwyższe plony, liczone jako średnie ze wszystkich odmian i lat ba
dań, uzyskano z 4-letniego użytkowania stokłosy uniolowatej 'Brama' 
(10,5 t·ha- 1), stokłosy bezostnej (9,5 t·ha-1) oraz odmian rajgrasu wynios
łego, kupkówki pospolitej, tymotki łąkowej i mietlicy białawej. Najniższe 
natomiast wykazano u odmian życicy wielokwiatowej, kostrzewy łąkowej, 
życicy trwałej i wiechliny łąkowej. Zróżnicowanie międzyodmianowe w 
plonowaniu w zależności od gatunku wahało się w granicach 10-20%. 
Najmniejsze było ono u odmian mietlicy i tymotki, a największe u słabo 
plonujących odmian wiechliny łąkowej i życicy wielokwiatowej. U odmian 
najtrwalszej i najmniej zachwaszczonej kupkówki pospolitej różnice wyno
siły kilkanaście procent. Największą część plonu zbierano w I-szym poko
sie. Stanowił on u wszystkich gatunków i odmian średnio za cały okres 
badań przynajmniej 50% plonu całorocznego. Najmniejszy był u odmian 
kupkówki pospolitej ( 49,8% ), nieco wyższy u odmian kostrzewy trzcinowej 
(54,7%) i wyczyńca łąkowego (56,8% ), największy natomiast u odmian 
tymotki łąkowej (69,5% ), życicy ttwałej (71 % ), kostrzewy łąkowej (74,6%) 
i mietlicy białawej (77,2% ). W rozkładzie plonowania stwierdzono nastę
pującą zależność: im późniejszy był gatunek lub odmiana tym wyższy w 
plonie całorocznym stanowił pietwszy odrost. Znaczny udział I-ego poko
su w plonie ogólnym świadczy zatem o trudnościach w ich odrastaniu w 
warunkach wysokich temperatur końca maja i pierwszej dekady czerwca. 
Najlepiej plonującymi odmianami były: u kupkówki pospolitej - 'Fala' , u 
kostrzewy trzcinowej - 'Skarpa', u tymotki łąkowej 'Bartovia', u wyczyńca 
łąkowego - 'Polanowicki ', u stokłosy bezostnej - 'Brudzyńska', u rajgrasu 
wyniosłego - 'Więcławicki', u stokłosy uniolowatej - 'Brama', u wiechliny 
łąkowej - 'Beata', u mietlicy białawej - 'Szelejewska', u kostrzewy czetwo
nej - 'Areta' , u mozgi - 'Motycka', u kostrzewy łąkowej - 'Skrzeszowicka' 
i u życicy wielokwiatowej - 'Agata'. 

W badaniach stwierdzono różną reakcję gatunków i odmian na nie
dobór opadów, nie tylko w upalnych miesiącach letnich, lecz również w 
okresie narastania I-ego odrostu. Stwierdzono, że gatunki późniejsze, a w 
ich obrębie późniejsze odmiany, przy niedoborach opadów i wysokich tem
pera turach w czasie narastania I-ego odrostu w bardzo gorącym maju 
1993 r. charakteryzowały się większą zawartością suchej masy, a najpóź
niejsze wręcz zasychały „na pniu" (tab. 3). 
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Tabela 3; Table 3 

Zawartość suchej masy w 1-szym odroście w 1993 r. w zależności od gatunku 
i wczesności odmiany 

Dry matter content in the first regrowth in 1993 as dependent on the species 
and cultivar earliness 

Odmiana wcześniejsza Odmiana późniejsza 

Gatunek 
Earlier cultivar Latcr cultivar 

Species 
nazwa termin % s.m . nazwa termin % s.m. 

cultivar date % DM cultivar datc % DM 

Dactylis glomerata Amera 13.05. 18,2 Baza 25.05. 20,4 

Festuca anmdinacea Rahela 20.05. 16,8 Brudzyńska 08.06. 29,0 

Lolium perenne Anna 13.05. 19,6 Arka 08.06. 42,5 

Festuca pratensis Skrzeszowicka 25.05. 24,8 Westa 27.05. 25,2 

Alopecums pratensis Brudzyński 20.06. 22,4 brak (n.c.) 

Phleum pratense brak (n .e.) Szelejewska 08.06. 46,6 

Agrostis gigantea brak (n.e.) Szelejewska 08.06. 43 ,9 

Ważną cechą gospodarczą wykorzystywaną w produkcji pasz na użyt
kach zielonych jest wczesność odmian. Jedynie odmiany życicy trwałej , 

kupkówki pospolitej, kostrzewy trzcinowej i w mniejszym stopniu wiechli
ny łąkowej różniły się terminami dojrzałości pastwiskowej i kośnej. W 
przypadku odmian pozostałych gatunków były one prawie niezauważalne 
(tab. 2). Szczegółowy wykaz wczesności wszystkich badanych odmian w 
dojrzałości pastwiskowej i kośnej przedstawiono w formie graficznej w 
pracy ŁYSZCZARZA (1997]. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że w zakresie trwałości i plono
wania najbardziej interesujące okazały się odmiany kupkówki pospolitej, 
kostrzewy trzcinowej i tymotki łąkowej. Z tego też względu, a także z 
uwagi na obszerny materiał badawczy, ocenę wartości pokarmowej przeds
tawiono tylko dla tych gatunków w ostatnim roku badań. Najwyższą war
tość energetyczną I-ego pokosu wykazano u odmian kupkówki pospolitej, 
a najniższą u późnych odmian tymotki łąkowej (tab. 4). W składzie che
micznym I-ego pokosu odmian kupkówki stwierdzono najwyższą zawartość 
białka, włókna i najwyższą strawność materii organicznej, natomiast zdecy-
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dawanie gorsze parametry w tym zakresie stwierdzono u odmian tymotki. 
W kolejnych odrostach wartość pokarmowa odmian kupkówki malała, a u 
pozostałych gatunków rosła. 

Tabela 4; Table 4 

Zawartość białka ogólnego, włókna surowego, energii 
oraz strawność masy organicznej I-ego, Il-ego i III-ego pokosu w 1997 r. 

Concentration of crude protein, crude fibre, energy and organie matter 
digcstibility in the first, second and third regrowth in 1997 

Gatunek Białko ogólne Włókno surowe EM Species Total protein Crude fibre SMO (%) (kcal·kg-1) (%) (%) 

I-szy pokos; First cut 

Dactylis glomerata 14,28 27,14 67,09 2345 

Festuca arundinacea 10,78 29,97 64,83 2269 

Phlewn pratense 9,45 34,30 61,57 2148 

II-gi pokos; Second cut 

Dactylis glomerata 12,88 29,65 62,90 2157 

Festuca arundinacea 16,19 24,87 66,85 2304 

Phleum pratense 16,12 25,35 69,67 2455 

III-ci pokos; Third cut 

Dactylis glomerata 11,38 31,82 61,34 2099 

Festuca arundinacea 10,21 25,89 64,41 2211 

Phlewn pratense 10,93 27,56 64,32 2272 

SMO - Strawność masy organicznej; Organie Matter Digestibility 
EM - Energia metaboliczna; Metabolic Energy 

Wnioski 

1. Najwyższą trwałością z badanych gatunków charakteryzowały si~ od
miany 1 rody kupkówki pospolitej, kostrzewy trzcinowej i tymotki 
łąkowej. 
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2. Najwyższe plony suchej masy, średnio w całym okresie badań, stwier
dzono u gatunków odpornych na suszę, takich jak: stokłosa uniolo
wata, rajgras wyniosły, kupkówka pospolita i kostrzewa trzcinowa 
oraz dodatkowo u tymotki łąkowej. Wykazano szczególnie małą 

przydatność powszechnie stosowanych w mieszankach siewnych życic 
i kostrzewy łąkowej. 

3. Istotne zróżnicowanie we wczesności stwierdzono jedynie u odmian 
kupkówki pospolitej, kostrzewy trzcinowej i życicy trwałej. 

4. W latach suchych, u gatunków i odmian późniejszych, już w I-szym 
odroście odnotowano wyraźne ograniczenie wegetacji. Wyrażało się 
ono wzrastającą ilością suchej masy w trakcie ich zbioru oraz słabym 
odrostem w dalszej części sezonu wegetacyjnego. U nich też w ogól
nym plonie dominował pokos pierwszy. 

5. Z ograniczonego tylko do ostatniego roku badań składu chemicz
nego wynika, że w I-szym odroście najwyższą jakością odznaczały się 
odmiany kupkówki pospolitej, a najsłabszą tymotki łąkowej . Zależ
ność ta była odwrotna w kolejnych odrostach. 
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Streszczenie 

Na glebie mineralnej, kompleksu żytniego dobrego w RZD w Minikowie, w 
latach 1992-1997 prowadzono badania nad tiwałością, plonowaniem i wczesnoś
cią 70 odmian 14 gatunków traw pastewnych. Najwyższą tiwałością charakteryzo
wały się odmiany kupkówki pospolitej, tymotki łąkowej i kostrzewy trzcinowej, a 
szczególnie małą kostrzewy łąkowej życicy tiwałej. Najwyższe plony uzyskano, 
przy 4.lctnim użytkowaniu stokłosy uniolowatej, rajgrasu wyniosłego, kupkówki 
pospolitej i tymotki łąkowej, a różnice w plonowaniu odmian wahały się na po
ziomic 10-20%. Największe różnice we wczesności odmian wykazano u odmian 
kupkówki pospolitej, kostrzewy trzcinowej i życicy tiwałej . Największą wrażliwość 

na niedobory opadów i wysokie temperatury stwierdzono u późniejszych gatun
ków, a w obrębie gatunków również u późniejszych odmian. 
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Summary 

lnvestigations of persistence, yield and earliness of 70 cultivars of 14 fodder 
grass specics werc carried out in 1992-1997 at Minikowo Agricultural Expcri
mental Station on minerał soi! of good ryc complcx. Orchard grass, meadow ti
mothy and cane fescue cultivars showed the highest persistence, while the mea
dow fescue and perennial ryegrass were far less persistent. After four years the 
highest yields were noted for brome grass, high ryegrass, orchard grass and mea
dow timothy. The differences among the cultivar yields ranged within 10-20%. 
The largcst diffcrences in earliness were found for orchard grass, cane fescue 
and perennial ryegrass cultivars. Later species were most vulnerable to insuffi
cient rainfall and high temperatures, what was confirmed also within the species. 
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