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Wstęp 

W regionach z przewagą gruntów ornych mieszanki traw i motylko
watych mogą mieć podstawowe znaczenie w żywieniu bydła. Gatunki z 
rodziny motylkowatych charakteryzuje wysoka strawność, koncentracja 
energii i składników mineralnych [KRUCZYŃSKA i in. 1996]. 

Potrzebne są więc badania nad doborem gatunków i odmian traw 
oraz motylkowatych do mieszanek. Z roślin motylkowatych na szczególne 
zainteresowanie zasługują Trifolium pratense i T. repens, a z traw Lolium 
multiftorum i L. perenne, a ostatnio także Festulolium. Ruń trawiasta z 
30-50% udziałem motylkowatych zapewnia właściwą jej gęstość, dobre 
plonowanie oraz wysokie pobieranie paszy przez zwierzęta. Do mieszanek 
na krótkotrwałe użytki zielone proponuje się 1-2 gatunki z rodziny motyl
kowatych i 2-4 gatunki traw [KESSLER, LEHMANN 1998]. 

Celem pracy była ocena plonowania i wartości pokarmowej trzech 
mieszanek koniczynowo-trawiastych uprawianych na gruntach ornych w 
warunkach ograniczonego nawożenia azotem. 

Materiał i metody 

W latach 1996-1997 w Brodach - Rolniczym Gospodarstwie Doś
wiadczalnym Akademii Rolniczej w Poznaniu prowadzono doświadczenia 
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poletkowe z mieszankami koniczynowa-trawiastymi o nastepującym skła
dzie: 

Gatunek, odmiana M-1 M-2 M-3 

Koniczyna łąkowa 'Ulka' - Trifolium pratense 50 50 20 
Koniczyna biała 'Romena' - Trifolium repens 30 
Życica wielokwiatowa 'Kroto' - Lolium multiftorum - 40 15 
Festulolium 'SZD 4' - Festulolium 35 
Życica trwała 'Argona' - Lolium perenne 25 
Kupkówka pospolita 'Bara' - Dactylis glomerata 10 
Tymotka łąkowa 'Obra' - Phleum pratense 15 10 

Doświadczenie założono na glebie płowej, średnio-wilgotnej o wyso
kiej zawartości azotu, fosforu i potasu, a niskiej magnezu i sodu. Stano
wisko należy do kompleksu zbożowo-pastewnego mocnego. W latach 1996 
i 1997 w okresie kwiecień - wrzesień opady deszczu wynosiły odpowied
nio: 497,6 i 335,8 mm. 

Zastosowane nawożenie na hektar wynosiło: 120 kg N, 100 kg K20 i 
80 kg P20 5• Azot wysiewano sukcesywnie w ilości 30 kg·ha-1 pod każdy z 
czterech odrostów, natomiast potas i fosfor w całości przed ruszeniem 
wegetacji. Ruń pierwszego pokosu koszono w stadium początkowego kło
szenia traw i pojawiania się pączków kwiatowych u koniczyn, kolejne po
kosy zbierano w odstępach 6-tygodniowych (w jednym terminie). Plono
wanie mieszanek koniczynowa-trawiastych określono metodą analityczną, 
tzn. na każdym poletku koszono i ważono ruń z powierzchni 8 m2 (10 mx 
0,8 m ). Skład botaniczny (badania uzupełniajace) określano metodą bota
niczno-wagową. W tym celu z poletek pobierano około 1 kg zielonki, roz
dzielano ją na poszczególne gatunki, ważono i wyliczano procentowy 
udział każdego komponentu runi. 

W próbach runi pierwszego pokosu oznaczono podstawowe składniki 
pokarmowe metodami konwencjonalnymi, włókno kwaśno-detergentowe 
(ADF) i neutralno-detergentowe (NDF) przy pomocy aparatu firmy Teca
tor. Zawartość wapnia, magnezu, sodu i potasu oznaczono metodą ASA, 
a fosfor - metodą kolorymetryczną. Koncentrację energii netto ( JPM) i 
białka właściwego trawionego w jelicie cienkim (BTJ) wyliczono według 
systemu INRA (1988), na podstawie składu chemicznego, korzystając z 
programu komputerowego WINWAR. 

Wyniki i dyskusja 

Jakkolwiek w tej pracy główny nacisk położono na wartość pokarmo
wą mieszanek koniczynowo-trawiastych, to jednak jak wczesniej zaznaczo-
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no, analizowano ich skład botaniczny, który zmieniał się w poszczególnych 
odrostach. W mieszance M-3 zauważono, że w miarę jej użytkowania 
zwiększał się udział koniczyn, nawet do 77% w II-gim pokosie w 1997 
roku. W mieszance M-1 udział koniczyny łąkowej wynosił od 45 do 67%. 
W mieszance M-2 zauważono wypadanie koniczyny łakowej, na co wpły
wała obecność takich gatunków jak życica wielokwiatowa i kupkówka pos
polita. W roku 1997 (IV-ty pokos) koniczyna łąkowa stanowiła zaledwie 
25% mieszanki. 

Średni plon I-ego pokosu mieszanki M-1 (koniczyny łąkowej - 45%, 
festulolium - 51 % z niewielką ilością tymotki łąkowej) wynosił 4,98 t su
chej masy z hektara. Z mieszanki M-2 (koniczyna łąkowa - 34%, życica 
wielokwiatowa - 52%, kupkówka pospolita - 3%) uzyskano 4,21 t suchej 
masy z hektara. Mieszanka M-3 (w której koniczyny: łąkowa i biała stano
wiły łącznie aż 58% runi, życica wielokwiatowa 17%, życica trwała 17% i 
tymotka łąkowa 1 % ) dostarczała 4,68 t suchej masy z hektara. Powyżej 
podane plony stanowiły odpowiednio: 44, 41 i 40% plonu rocznego. Śred
nie, dwuletnie plony pierwszego odrostu i plony ogółem świadczą o wyż
szym potencjale produkcyjnym mieszanek uprawianych na gruntach or
nych, w porównaniu do mieszanek pastwiskowych (KLĘCZEK 1995; OSTROW

SKI 1995]. 
Zawartość białka ogólnego w 1 kg suchej masy wynosiła: w mieszan

ce M-1 192 g, w mieszance M-2 184 g i w mieszance M-3 228 g, a włók
na odpowiednio: 200 g, 203 g i 222 g. Najwięcej białka ogólnego zawiera
ła mieszanka M-3, o czym zadecydował 58% udział koniczyn (łąkowa -
30%, biała - 28%) oraz obecność życic (wielokwiatowa, trwała - po 17% ). 
Potwierdza to także fakt, iż w runi mieszanki M-2, z 34% udziałem koni
czyny łąkowej w kombinacji z życicą wielokwiatową i kupkówką pospolitą, 
wykazano najniższy poziom białka (tab. 1). KRZYWIECKI i in. [1997] anali
zując mieszanki koniczynowo-życicowe i życicowo-koniczynowe nie stwier
dzili związku pomiędzy udziałem koniczyny czerwonej, a zawartością biał
ka ogólnego i włókna surowego w analizowanych paszach. W naszych ba
daniach stosunkowo wysoka zawartość białka ogólnego przy niskiej kon
centracji włókna surowego jest skorelowana z niską koncentracją ADF i 
NDF w 1 kg suchej masy. Ilość NDF w żadnej z mieszanek nie przekra
czała 40% suchej masy, co warunkuje wysoką strawność i odpowiednio 
wysokie spożycie pasz przez zwierzęta (JUNG i in. 1997]. 

Zawartość związków bezazotowych wyciągowych w suchej masie mie
szanek wynosiła od 396 g do 457 g - najmniej zawierała ich mieszanka 
M-3. Mieszanki nie różniły się pod względem zawartości popiołu surowego, 
większe zróżnicowanie dotyczyło natomiast ekstraktu eterowego (tab. 1). 

W mieszankach stwierdzono różne ilości wapnia (tab. 1). Wyraźna 
różnica zaznaczyła się pomiędzy mieszankami M-1 i M-3 a mieszanką 
M-2, w której udział koniczyny łąkowej wynosił tylko 34%. W mieszance 
M-2 zawartość wapnia wynosiła bowiem 8 g Ca/kg suchej masy, w pozos-
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Tabela 1; Table 1 

Skład chemiczny i wartość pokarmowa mieszanek koniczynowa-trawiastych 
(średnie z lat 1996-1997, g kg-1 s.m.) 

Chemical composition and nutritive value of clover-grass mixtures 
(mean for years 1996-1997, g kg-1 DM) 

Wyszczególnienie; Specification M-1 M-2 M-3 

Skład chemiczny; Chemical composition: 
- Popiół surowy; Crude ash 119,3 118,5 120,5 
- Białko surowe; Crude protein 192,4 183,7 227,7 
- Ekstrat eterowy; Ether extract 43,1 37,8 33,6 
- Włókno surowe; Crude fibre 200,5 203,2 222,3 
- Zw. bezazotowe wyciągowe; N-free extract 444,7 456,8 395,9 
- ADF; Acid detergent fibre 224,8 242,0 250,3 
- NDF; Neutral detergent fibre 388,0 384,0 362,0 

Składniki mineralne; Minerals: 
-P 4,8 4,6 4,8 
-Ca 13,3 8,0 12,9 
-Mg 2,5 2,0 2,5 
-Na 0,5 0,5 0,7 
-K 33,0 32,5 32,6 

Wartość pokarmowa; Nutritive value: 
-BTJN; PDIN 134 128 160 
-BTJE; PDIE 96 95 105 

JPM; UFL 0,84 0,84 0,87 

JPM 
BTJN 

BTJE 

- jednostka paszowa produkcji mleka; UFL - Feed Unit for lactation 
- białko trawione w jelicie cienkim pochodzące z paszy plus białko tra-
wione w jelicie cienkim pochodzenia mikrobiologicznego, odpo
wiadające ilości białka paszy ulegającego rozkładowi w żwaczu; PDIN 
- protein digested in the small intestine supplied by rumen - undcgra
ded dietary protein plus protein digested m the small intestine sup
plied by m1crobial protein from rumen - degraded protein, 

- białko trawione w jelicie cienkim J?Ochodzące z paszy plus białko tra
wione w jelicie cienkim pochodzema mikrobiologicznego, odpowiada
jące ilości masy organiczneł· paszy fermentującej w żwaczu; PDIE -
protein digested in the sma 1 mtestine supplied by rumen - undergra
ded dietary protein plus protein digested in the small intestine sup
plied by m1crobial protein from rumen - fermented organie matter 

tałych około 13 g Ca/kg suchej masy. Jednocześnie mieszanki te były wy
równane pod wzgl~dem zasobności w fosfor, a jego zawartość mieściła się 
w zakresie 4,6-4,8 g P/k:g suchej masy (tab. 1). Zapotrzebowanie krów 
mlecznych, w zależności od poziomu produkcji wynosi: 6,5-7,3 g Ca i 3,8 g 
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- 4,0 g P/kg suchej masy [INRA 1988]. Zasobność mieszanek w magnez 
była dobra, przy jednocześnie bardzo niskiej zawartości sodu i wysokiej 
potasu. Niedobór sodu dotyczy większości pasz objętościowych. Nadmiar 
potasu w pierwszym pokosie mieszanek koniczynowa-trawiastych był nas
tępstwem zastosowania całej dawki soli potasowej wczesną wiosną i znacz
nym udziałem traw potasolubnych w mieszankach. 

Wyliczona wg systemu INRA [1988] ilość białka właściwego rzeczy
wiście trawionego w jelicie, zwłaszcza BTJN była skorelowana z zawartoś
cią białka ogólnego w mieszankach. Największa ilość - 146 g BTJN i 
105 g BTJE charakteryzowała mieszankę M-3, czyli koniczynowo-życico
wą. We wszystkich mieszankach zaznaczyła się wyraźna różnica pomiędzy 
BTJN a BTJE na niekorzyść BTJE, co jest charakterystyczne dla roślin 

motylkowatych i powinno być uwzględniane przy dobieraniu pasz do da
wek pokarmowych [INRA 1988]. Koncentracja energii w mieszankach 
(M-1, M-2 i M-3) była podobna i mieściła się w przedziale od 0,84 do 
0,87 JPM na 1 kg suchej masy, co równoważy 1,91 - 1,98 kg mleka. 

Tabela 2; Table 2 

Plonowanie mieszanek koniczynowa-trawiastych z 1 ha 
Yield of clover-grass mixtures per hectare 

Wyszczególnienie - Specification M-1 M-2 

Plon suchej masy; Yield of DM (t) 11,31 10,26 

Energia ogółem; Total energy 

-JPM; UFL 9500 8618 

Białko ogółem; Total protein 

- BTJ; PDI (kg) 1085 975 

M-3 

11,70 

10179 

1228 

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

BTJ - białko właściwe trawione w jelicie; PDI - protein digested in the small 
intestine 

Przemnażając plon suchej masy runi jaki zebrano z 1 hektara przez 
wartość pokarmową uzyskano z mieszanek: M-1 - 9500, M-2 - 8618 i 
M-3 - 10179 JPM/ha. Faktyczną wartość pokarmową białka w BTJ okre
śla BTJE, jako niższa od BTJN. Wykazany plon białka (BTJ) wynosił od
powiednio: 1085, 975 i 1228 kg z hektara (tab. 2). 



170 J. Kryszak, H. Kruczyńska 

Wnioski 

1. Uprawa analizowanych mieszanek koniczynowa-trawiastych, w wa
runkach ograniczonego nawożenia azotem, umożliwia uzyskanie wy
sokiego plonu, przekraczającego 10 ton suchej masy z jednego hek
tara. 

2. Mieszanki koniczynowa-trawiaste ze względu na ich potencjał plono
twórczy i wysoką wartość pokarmową spełniają wymagania żywienio
we wysokoprodukcyjnych przeżuwaczy. 

3. Na szczególną uwagę zasługuje mieszanka M-3, w skład której 
wchodzą dwa gatunki z rodziny motylkowatych - Trifolium pratense i 
T. repens oraz trzy trawy - Lolium multiftorum, L. perenne i Phleum 
pratense. 

Literatura 

Insitut National de la Recherche Agronomique (INRA). 1988. Alimentation des 
bovins, owins et caprins. J arrige R. ( ed.) 

JUNG H.G., METRENS D.R., PAYNE A.J. 1997. Correlation of Acid Detergent 
Lignin and Klason Lignin with Digestibility of Forage Dry Matter and Neu
tral Detergent Fiber. J. Dairy Sci. 80: 1622-1628. 

KESSLER W., LEHMANN J. 1998. Evaluation of grass/clover mixtures for leys. 
Grassland Science in Europe 3: 231-234. 

KLĘCZEK Cz. 1995. Ocena dwugatunkowych mieszanek odmian życicy trwalej 
oraz tymotki łąkowej z koniczyną białą w użytkowaniu pastwiskowym. Rocz. 
Nauk Zoot. 22(2): 281-289. 

KRUCZYŃSKA H., ROGALSKI M., KRYSZAK J., NOWAK W. 1996. Ruń trawiasta i 
trawiasta-motylkowata w żywieniu krów mlecznych. Zesz. Probl. Post. Nauk 
Rol. 442: 285-292. 

KRzYWIECKI s., PIECUCH A., B0DARSKI R., SZYSZKOWSKA A. 1997. Organie mat
ter and nitrogen rumen degradability (in situ) of gras clover mixtures of dif
ferent botanical composition. Proc. 8th International Symposium Forage 
Conservation - 29th September - 1st October 1997. 

OSTROWSKI R. 1995. Wpływ udziału kupkówki pospolitej i koniczyny białej w 
mieszance na kształtowanie się składu botanicznego i plony pastwiska w la
tach posusznych oraz wartość pasz dla krów. Rocz. Nauk Zoot. 22(2): 
197-208. 



PLONOWANIE I WARTOŚĆ POKARMOWA MIESZANEK ... 171 

Słowa kluczowe: mieszanki koniczynowa-trawiaste, plon, wartość pokarmowa 

Streszczenie 

Badaniami objęto 3 mieszanki koniczynowa-trawiaste o następującym skła
dzie gatunkowym: 

M-1 - Trifolium pratense 50%, Festulolium 35% i Phleum pratense 15%; 
M-2 - Trifolium pratense 50%, Lolum multifiorum 40% i Dactylis glomerata 

10%; 
M-3 - Trifolium pratense 20%, Trifolium repens 30%, Lolium multifiorum 

15%, Lolium perenne 25% i Phleum pratense 10%. 

Oceniono plonowanie i skład chemiczny badanych mieszanek oraz ich war
tość pokarmową w jednostakch INRA-88. Uzyskane średnie plony suchej masy, 
białka i energii świadczą o wysokim potencjale produkcyjnym badanych miesza
nek koniczyny z trawami, zwłaszcza mieszanki M-3. 
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Summary 

The investigation comprised three clover-grass mixtures with the following 
species composition: 

M-1 - Trifolium pratense 50%, Festulolium 35% i Phleum pratense 15%; 
M-2 - Trifolium pratense 50%, Lolum multifiorum 40% i Dactylis glomerata 

10%; 
M-3 - Trifolium pratense 20%, Trifolium repens 30%, Lolium multifiorum 

15%, Lolium perenne 25% i Phleum pratense 10%. 

The yield, chemical composition and nutritive values in INRA-88 units 
were estimated. Obtained results of experiment - mean yields of dry matter, pro
tein and energy - indicate high potentia! productivity of tested clover-grass mix
tures, especially M-3 mixture. 
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