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BADANIA NAD MOZLIWOSCIA WIELOKOSNEGO 

UZYTKOWANIA MIESZANEK OZIMYCH WYKI KOSMATEJ 

I NIEKTORYCH TRAW * 

W cyklu polowej produkcji pasz poważną rolę mogą odegrać mieszanki ozime 

z udziałem traw, uprawiane w plonie słównym i przeznaczone do wielokośnego 

użytkowania. Zagadnienie to w Polsce nie było rozwinięte i stanowi temat niniejszej 

pracy. 

Liczni autorzy (np. 11, 16, 19, 20) traktują jednokośne mieszanki ozime jako po- 

plony i tym samym kładą główny nacisk na zasiewy wtóre, uważane za plon główny. 

Niektóre jednak badania, między innymi prof. Świętochowskiego (17, 18), wykazują, 

że jednokośne mieszanki ozime mogą, a czasami nawet powinny być plonem 

głównym. 

Wydaje się więc słuszne rozwinięcie tego zagadnienia i poszukiwanie takiego 

układu mieszanek ozimych, które uprawiane w plonie głównym dawałyby w na- 

stepnym roku po zasiewie więcej niż jeden pokos gospodarczo opłacalny. 

W warunkach gospodarskich dla uzyskania plonów wtórych po mieszankach 

ozimych bardzo często dokonuje się zasiewów roślin pastewnych. W takich wypad- 

kach dane pole przeznaczone jest przez cały rok wyłącznie do produkcji pasz. 

Fakt ten nasuwa również myśl, ażeby ułożyć taką mieszankę ozimą, która przy 

całorocznym wielokośnym użytkowaniu dawałaby z odrostów zadowalające ilości 

paszy. 

W niektórych warunkach glebowo-klimatycznych, jak np. w Czechnicy, często 

w wypadkach posuchy wiosennej zasiewy wtóre po sprzęcie mieszanki ozimej nie 

udają się, mieszanka z konieczności staje się plonem głównym, a dane pole nie 

zostaje całkowicie wykorzystane. Te momenty skłoniły do założenia doświadczeń 

nad możliwością uprawy mieszanek ozimych trawiastych, przeznaczonych do wielo- 

kośnego użytkowania. Badania takie przeprowadzono w latach 1960/61 i 1961/62 na 

terenie Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Czechnicy. 

Metodyka badań 

Praca obejmuje 3 części: 

1 Badania nad rodzajami mieszanek przeprowadzone w latach 1960/61 i 1961/62. 

2. Badania nad terminami sprzętu jednej wielogatunkowej mieszanki ozimej tra- 

wiastej wykonane w latach 1961/62. 

3. Badania nad polowym zużyciem wodnym przez mieszanki i ich odrosty prze- 

prowadzone w latach 1960/61 i 1961/62. 

1 Rodzaje mieszanek 

Rok 1960/61. Siew mieszanek wykonano 7. IX. 1960 r. Przedplon па polu doś- 

wiadczalnym stanowiła kukurydza pastewna na oborniku. 18. VIII. 1960 r. wykonano 

  

*) Praca wykonana w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki w Czechnicy. 
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podorywkę, którą następnie przebronowano. 5. IK wykonano orkę siewną dopra- 

wioną wałem pierścieniowym i bronowaniem. Przed bronowaniem zastosowano 

nawożenie fosforowo-potasowe w wysokości: 2 q/ha soli potasowej 40% (80 kg/ha 

K+0) i 8 q/ha superfosfatu pylistego 18% (54 kg/ha Pa+05). Nawożenie azotowe 

w ogólnej wysokości 70 kg N/ha zastosowano w trzech dawkach w okresie wegeta- 

cyjnym 1961 r. — w marcu wysiano 1,5 q/ha saletrzaku 20,5% (30 kg N/ha), oraz po 

pokosach 20. V i 1. VII po 60 kg/ha saletry amonowej 34% (po 20 kg N/ha). 

Układ mieszanek i gęstość wysiewu zestawiono w tabeli 1. 

  
  

  

        

  

  

  

  

  

Tabela 1 

Układ mieszanek z roku 1960/61 

| Kombinacje 

Sktadniki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | К5/Ба |К5/Ва 

Vicia villosa 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Lolium multiflorum 35 25 — — — — 25 — — 

Lolium perenne — — 85 25 — — — 25 — 

Dactylis glomerata oe — — — 20 30 — — 18 

Secale cereale — — — — — — 60 60 60 

Trifolium pratense — 14 — 14 14 — 14 14 14 

Medicago lupulina — 8 — 8 8 — 8 8 8 

Doświadczenie zostało założone i obliczone jako proste metodą losowanych blo- 

ków Studenta, wykonano je w pięciu powtórzeniach. Wielkość poletek wynosiła 

1,5 ara. Pierwszy pokos mieszanek zebrano 19. V. 1961 r., odrosty we wszystkich 

kombinacjach skoszono 30. VI i 30. VIII. 1961 r. 

Rok 1961/62. Mieszanki wysiano 7. IX. 1961 r. Przedplonem był szpinak zebrany 

na nasiona. Uprawa mschaniczna pola doświadczalnego była analogiczna do uprawy 

w roku poprzednim. Również nawożenie zastosowano podobne jak w roku 1960/61: 

fosforowo-potasowe — 54 kg/ha P2Os i 80 kg/ha K20 — w jesieni przed siewem 

i azotowe — łącznie 70 kg N/ha — w trzech dawkach w 1962 r. 

Po obserwacjach nad plonami poszczególnych mieszanek zebranych w 1961 r. wy- 

eliminowano kombinacje z żytem jako dające słabsze odrosty, zaniechano również 

siewu lucerny nerkowatej (chmielowej), dającej znikome efekty. Wprowadzono 

natomiast kombinacje wyki kosmatej z życicą trwałą i kupkówką oraz wyki kosma- 

tej w mieszance z życicą trwałą, wielokwiatowa i kupkówką z dodatkiem koniczyny 

ląkowej. Kombinacje więc z zasiewu jesiennego 1961 r. zostały częściowo zmienione. 

Układ wysianych mieszanek zestawiono w tabeli 2. 

  
  

  

      

  

    

  

Tabela 2 

Układ mieszanek z roku 1961/62 

Kombinacja 

Składniki 1 о | 3 4 5 6 7 8 

kg/ha kg/ha | kg/ha kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha 

Vicia villosa 40 40 40 40 40 40 40 40 

Lolium multiflorum 35 25 — — — — - 12 

Lolium perenne — — 35 25 — — 20 12 

Dactylis glomerata _ — — — — 20 30 20 12 

Trifolium pratense — 14 — 14 14 — — 14
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Podobnie jak w roku 1960/61, doświadczenie przeprowadzone zostało jako proste, 
metodą losowanych bloków. Przyjęto wielkość poletek 45 m? i zastosowano 4 po- 
wtórzenia. Sprzęt pierwszego pokosu wykonano jednocześnie dla wszystkich kombi- 
nacji 31. V. 1962 r. Odrosty kombinacji 1 i 2 zbierano trzy razy: 5 i 31. VII oraz 
12. IX. 1962 r. Również odrosty kombinacji 8 zbierano trzy razy: 5 i 31. VII oraz 

28. IX. Odrosty pozostałych kombinacji, a więc 3, 4, 5, 6, 7 koszono dwa razy: 18. VII 
i 28. IX. 1962 r. 

2. Terminy sprzętu mieszanki 

Dla sprawdzenia wpływu terminu sprzętu pierwszego wiosennego pokosu na 

wydajność oraz skład botaniczny i chemiczny mieszanki, jak również możliwości 

wykorzystania odrostów na pastwisko, przeprowadzono odrębne badania. W tym 

celu w jesieni 1961 r. założono doświadczenie zlokalizowane na tym samym polu, 

gdzie zostały zasiane kombinacje z rodzajami mieszanek. Przedplon więc, uprawa 

mechaniczna i nawożenie przed siewem (54 kg/ha P2Os i 80 kg/ha Ks0) były identy- 

czne jak na poletkach z kombinacjami mieszanek. Nawożenie azotowe w łącznej 

wysokości 90 kg N/ha zastosowano w rozmaitych dawkach na wiosnę i w lecie 1962r. 

Zastosowano nawożenie stosunkowo wysokie. Intensywne bowiem nawożenie tego 

rodzaju użytku jest konieczne. Potwierdzają to między innymi badania Zarzyckiego 

w Leningradzie (23), które udowodniły, że przy wielokrotnym koszeniu u wielu 

gatunków traw ustaje krzewienie, liczba pędów maleje i tylko silne nawożenie może 

temu zapobiec. 

Zakładając doświadczenie, 7. IX. 1961 r. wysiano łanowo jedną wielogatunkową 

mieszankę, odpowiadającą 8 kombinacji doświadczeń nad rodzajami mieszanek 

z roku 1961/62. Z terenu zasiewu wydzielono obszar wielkości 20 arów i podzielono 

na 5 części czteroarowych, z których pierwszy wiosenny pokos zebrany został 

w 5 następujących kombinacjach terminów: 
  
  

  

Termin sprzętu . Faza rozwoju wyki 

I. 27. IV. 1962 r. krzewienie się 

II. 10. V. 1962 r. przed pączkowaniem 

III. 21. V. 1962 r. formowanie pąków kwiatowych 

IV. 1. IV. 1962 r. początek kwitnienia 

V. 16. VI. 1962 r. pełne kwitnienie 

Odrosty z każdej kombinacji zbierano kilkakrotnie, gdy porost osiągał wysokość 

15—20 cm. Pomiaru plonów dokonywano metodą analityczną Różyckiego (12), wyci- 

nając sierpem porost w obrębie ramki 0,5 m* z 8 miejsc, bezpośrednio przed każdym 

pokosem. Wiosenny porost mieszanki przeznaczony był do użytkowania kośnego, 

odrosty natomiast traktowano jako pastwisko. Z uwagi na techniczne trudności 

przeprowadzenia wypasów na małych, sąsiadujących ze sobą poletkach, wszystkie 

kombinacje koszono. Obok pomiarów wysokości plonów wykonano po każdym poko- 

‘Sie analizę porostu, botaniczno-wagową i chemiczną. : 

3. Badania nad polowym zużyciem wodnym 

Badania przeprowadzono metodą prof. Baca (2, 3) polegającą na określaniu miesię- 

cznych bilansów wody w glebie według wzoru: 

Wp +P=Wśr+S
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gdzie: 

Wp — wilgotność gleby na początku miesiąca; 

P — ilość opadów atmosferycznych w mm; 

Wśr — średnia miesięczna wilgotność gleby; 

S — polowe zużycie wodne. 

Zapasy wody w glebie oznaczano w ciągu trwania okresów wegetacyjnych co 

dekadę z czterech poziomów gleby o łącznej miąższości 1 m pobierając próbki 

w trzech powtórzeniach. Badaniami zagadnień wodnych objęto w 1961 r. jedną 

mieszankę i jej odrosty, a w 1962 r. również jedną mieszankę i odrosty życicy wielo- 

kwiatowej, życicy trwałej i kupkówki. 

Ścisłe dane o przebiegu pogody w obu latach, jak również dane dotyczące wła- 

ściwości chemiczno-fizycznych gleby, na której prowadzono doświadczenia, znajdują 

się w Zakładzie Doświadczalnym I. Z. — Czechnica. 

WYNIKI BADAŃ 

1. Rodzaje mieszanek 

a. Wiosenny pokos mieszanek 

Pierwszy pokos mieszanek wykonano 19. V. 1961 r., a w 1962 r. 31. V — w okresie 

jednakowego rozwoju komponentów mieszanek, Trawy w tym czasie były wykło- 

szone, ale jeszcze nie kwitły, wyka zaczynała kwitnąć. Wysokość porostu mieszanek 

z udziałem traw była na ogół wyrównana i wynosiła według pomiarów 80—85 cm. 

Wszystkie kombinacje tworzyły gęsty i zwarty porost. W badanych warunkach 

i kombinacjach zasiewów nie zauważono przy pierwszym pokosie różnicy w tempie 

rozwoju trawiastych komponentów mieszanek. Uzyskane plony zestawiono w tab. 3. 

  

  

  

Tabela 3 

Plony suchej masy I pokosu mieszanek w q/ha 

Kombinacja Pokos Pokos 

19. V. 1961 r. 31. V. 1962 r. 

1 60,03 66,10 

2 62,49 66,02 

3 57,52 68,10 
4 60,88 69,40 

5 57,84 70,40 

6 57,59 69,10 
7/61 67,29 — 

8/61 66,90 — 

9/61 67,25 — 

7/62 — 69,00 

8/62 — 70,30 

Przedział ufności 

(P = 0,05) 1,19 po 

Wysokość plonów uzyskana w poszczególnych kombinacjach jest na ogół mało 

zróżnicowana. Fakt ten pozwala wyciągnąć wniosek, że w warunkach Czechnicy 

dobór trawiastych komponentów (spośród badanych gatunków) do mieszanek ozi- 

mych z wyką kosmatą nie ma zasadniczego wpływu na plon pierwszego pokosu.
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Analiza botaniczno-wagowa wykazała, że zawartość wyki w plonach I pokosu 
mieszanek wynosiła 30—40%, Komponenty trawiaste stanowiły od 47 do 61% plonów. 
Chwasty wystąpiły w ilościach od 7 do 15%, koniczyna łąkowa i lucerna nerkowata 
w bardzo małym stopniu brały udział w plonach i łącznie stanowiły zaledwie 
od 1,5 do 5,6% ogólnych zbiorów. 

Określona na podstawie analizy chemicznej zawartość białka ogólnego w zbio- 
rach 1961 r. wahała się w granicach od 15,04% w mieszance wyki z życicą wielo- 
kwiatową do 17,24% suchej masy w mieszankach wyki z kupkówką. Nieco wyższą 
zawartość białka, wynoszącą od 17,35% do 18,96% suchej masy, wykazały mieszanki 
w 1962 r. Najniższą zawartość tego składnika, podobnie jak i w roku poprzednim, 
wykazała mieszanka wyki z życicą wielokwiatową, a najwyższą mieszanka wyki 
z kupkówką. Zawartość włókna surowego w mieszankach z obu lat doświadczenia 
była dość wyrównana i wahała się w granicach 27—29%. 

Z porównania badanych mieszanek trawiastych z innymi mieszkanami ozimymi 
widać, że pod względem zawartości białka surowego zbliżają się one do mieszanki 
gorzowskiej, Mackiewicz (10) podaje, że ilość białka w mieszankach ozimych prze- 
kracza w niektórych latach 20% suchej masy. Titzck (12) w badanych rozmaitych 
kombinacjach mieszanek ozimych uzyskał następujące zawartości białka ogólnego 
w suchej masie: mieszanka gorzowska — 16,70%, wyka kosmata z życicą wielo- 
kwiatową — 16,33%, wyka kosmata z żytem — 12,12%. 

b. Odrosty różnych mieszanek 

Po wiosennych pokosach mieszanek (19. V. 1961 r. i 31. V. 1962 r.) poletka do- 
świadczalne zasilono nawożeniem azotowym (po 20 kg N/ha) i pozostawiono do 
obserwacji nad odrostami. W 1961 r. uzyskano dwa pokosy z odrostów koszone 
30. VI i 30. VIII. Wszystkie mieszanki koszono jednocześnie. Przy istotnych róż- 
nicach udowodnionych statystycznie najsłabsze odrosty w 1961 r. wykazały kom- 
binacje zasiewane z udziałem żyta. Najlepsze rezultaty w odrostach dała mieszanka 
z kupkówką (kombinacja 6) oraz mieszanka z życicą wielokwiatową (kombinacja 1). 
Uzyskane plony odrostów zebranych w 1961 r. zestawiono w tabeli 4. 

Tabela 4 

Plony suchej masy w q/ha z odrostów 1961 r. 
  

  

Pokos Pokos Suma 
Kombinacja 30.V1.1961 r.| 30-VIII. | odrostów 

1961 r. 

1 31,37 17,81 49,18 
2 29,65 17,67 47,32 
3 24,55 24,72 49,27 
4 22,13 23,87 46,00 
5 22,41 24,49 46,90 
6 24,79 26,90 51,69 
7 20,02 15,37 35,39 
8 18,21 20,02 38,23 
9 20,29 21,85 42,14 

Przedział ufności 

(P = 0,05) 1,31 1,65 2,04
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W 1962 r. po zimnej i wilgotnej wiośnie nastąpił okres posuchy. Skutkiem tego 

odrosty nie kształtowały się tak równomiernie jak w 1961 r. i koszone były w róż- 

nych terminach. W tabeli 5 zestawiono daty pokosów i uzyskane plony. 

Tabela 5 

Plony suchej masy w q/hd z odrostów 1962 r. 
  

  

Data pokosu 
  

        

  

Kombinacja 5. | 18VIIL. | 3LVIL | 121X. | 28.IX. | Suma 
62 r. 62 r. 62 r. 62 r. 62r. |odrostów 

1 27,30 — 13,25 11,22 — 51,77 

2 26,56 — 15,07 | 11,41 — 53,04 

3 — 30,50 — — 14,91 45,41 

4 — 32,90 —-- — 14,84 47,74 

5 — 37,60 — — 19,01 56,61 

6 — 38,00 — — 19,18 57,18 

7 — 35,41 — — 16,00 51,41 

8 23,12 — 15,20 — 14,36 52,68 

Przydziat ufnosci P = 0,05 — — — — — 1,97 

Najniższy ogólny plon dały tu odrosty z życicą trwałą (komb. 3 i 4), najwyższy 

natomiast, przy statystycznie udowodnionych różnicach, odrosty mieszanek z udzia- 

łem kupkówki. Odrosty życicy wielokwiatowej (komb. 1 i 2), jakkolwiek w sumie 

dały plon zbliżony do innych kombinacji to jednak w wyniku posuchy uzyskane 

pokosy z 31. VIIi 12. IX były bardzo słabe. 

Analiza botaniczno-wagowa odrostów wykonywana po każdym pokosie wykazała 

całkowity brak wyki kosmatej. Znacznie zmniejszyła się w odrostach ilość chwa- 

stów, malejąc po każdym pokosie. Nieznacznie w porównaniu z wiosennym pokosem 

mieszanek wzrósł w odrostach udział koniczyny łąkowej. Prawie cały jednak 

porost odrostów stanowiły trawy. 

Analiza chemiczna wykazała, że kupkówka zawierała najlepszy skład chemicz- 

ny pod względem wartości pokarmowej. Zawartość białka u kupkówki z poszcze- 

gólnych pokosów wynosiła od 14 do 16% suchej masy. Najniższą zawartość białka, 

wynoszącą od 9 do 11% suchej masy, wykazały odrosty życicy wielokwiatowej. 

c. Ogólne omówienie mieszanek i ich komponentów 

Spośród badanych mieszanek kombinacje z udziałem żyta dają po pierwszym 

wiosennym pokosie słabe odrosty. Dlatego też takie mieszanki powinny być upra- 

wiane wyłącznie do jednego zbioru na wiosnę. Dają one duży plon zarówno ogól- 

nej masy, jak i składników pokarmowych. Podstawowym warunkiem otrzymania 

pełnowartościowej paszy z tych mieszanek jest wczesny sprzęt zielonki. Niezależnie 

bowiem od niepożądanych zmian chemicznych, jakie zachodzą przy starzeniu się 

mieszanki, maleje w ogromnym stopniu wykorzystanie tej paszy przez zwierzęta. 

Jełsukow (8) podaje, że żyto ozime w okresie strzelania w źdźbło zjadane jest przez 

bydło w 100%, a przy pełnym kłoszeniu się już tylko w 50%. Uzyskana przez opóź- 

nienie zbioru wagowa zwyżka zielonej masy nie pokrywa strat w wartości po- 

karmowej paszy.
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Mieszanki z udziałem koniczyny łąkowej i lucerny nerkowatej nie wytrzymały 
dotychczasowych prób i z uwagi na wysoki koszt nasion nie powinny być w takiej 
formie stosowane. . 

Dobre wyniki zarówno w plonach wiosennego pokosu, jak i w odrostach dały 
mieszanki samych traw w wyką kosmatą. 

Kombinacje z życicą wielokwiatową dają, poza wysokim plonem wiosennego 

pokosu mieszanki, dobry pierwszy odrost. Plony dalszych pokosów są już znacznie 
słabsze. Dlatego też najlepszym sposobem użytkowania tej mieszanki jest sprzęt 
głównego zbioru na wiosnę oraz jednego pokosu z odrostów. Odrosty mogą być 
przy tym wykorzystane na paszę — jak w omawianych doświadczeniach, mogą też 

być z dużą korzyścią gospodarczą zostawione do sprzętu nasion. Produkcja nasion 
życicy wielokwiatowej z odrostów jest wprawdzie na ogół znana, ale nie są dotych- 

czas dostatecznie poznane układy mieszanek do tego rodzaju użytkowania. W ba- 

daniach niemieckich przeprowadzonych przez Grafenschafer’a (6) uzyskiwano przy 

uprawie mieszanki życicy wielokwiatowej z wyką kosmatą plony zielonej masy 

w wysokości od 289 do 372 q/ha — zależnie od nawożenia, poza tym plon nasion 

z odrostów wynoszący 9,2 do 11,2 q/ha i 26,0 do 38,0 q/ha słomy trawiastej po omłocie 

zawierającej 3,81 do 6,10% białka. 

Życica trwała w mieszankach z wyką kosmatą jedynie w pierwszych wiosen- 

nych pokosach dorównywała w plonach innym kombinacjom. Przy odrostach trawa 

ta dawała gorsze rezultaty od innych komponentów trawiastych. 

Pozytywne wyniki dały mieszanki kupkówki pospolitej z wyką kosmatą. Kom- 

binacje te wykazały w pierwszym pokosie wysokość plonów zbliżoną do innych 

mieszanek, a w odlrostach kupkówka był wydajniejsza od pozostałych traw. Po- 

dobnie jak trawy w innych kombinacjach, kupkówka w odrostach stanowiła jedyny 

składnik tworząc monokulturę. Uprawę kupkówki w czystym siewie usilnie zaleca 

Zade (22), również Ralski (14) zwraca uwagę na możliwość uprawy tej trawy w mo- 

nokulturze. Cenną zaletą kupkówki jest duża odporność na niekorzystne warunki 

klimatyczne i glebowe. Simon (15) podkreśla możliwość siewu kupkówki na gle- 

bach lekkich w suchych rejonach, a nawet wymienia ją jako komponenta do wy- 

siewu łącznie z przelotem. Poza tym kupkówka wykazuje wysoką zdolność wyko- 

rzystania nawożenia. W badaniach Feldt'a (5) nad reakcją na nawożenie azotowe 

kilku gatunków traw, kupkówka dała najwyższy wzrost plonów suchej masy i biał- 

ka ogólnego. Przy uprawie kupkówki na paszę szczególnie ważną rolę odgrywa 

termin sprzętu. U kupkówki bowiem w miarę starzenia się zmniejsza się zawartość 

białka, a wzrasta ilość włókna w silniejszym stopniu niż u innych traw. W bada- 

niach Gross'a (7) nad wartością pokarmową słomy po omłocie rozmaitych traw, 

kupkówka wykazała najwyższy procent włókna. Jest to wyrazem silniejszego pro- 

cesu drewnienia. Dla zachowania wysokiej wartości pokarmowej termin sprzętu 

stanowi więc bardzo ważny czynnik, zwłaszcza że strawność białka kupkówki jest 

wyższa, a strawność włókna niższa niż u innych traw (9). 

2. Terminy sprzętu mieszanki 

a. Pierwszy wiosenny pokos 

W tabeli 6 przedstawiono uzyskane plony pierwszego wiosennego pokosu mie- 

szanki zbieranej w różnych terminach oraz zmiany w procentowej zawartości białka 

ogólnego i włókna surowego w suchej masie mieszanki. Najwyższy plon suchej 

masy wydała mieszanka sprzątnięta 16. VI (w okresie pełnego kwitnienia wyki), naj- 

wyższy jednak plon białka uzyskano w mieszance koszonej po raz pierwszy 1. VI
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(w okresie początków kwitnienia wyki). Pod względem procentowej zawartości 
w suchej masie mieszanki ilość białka ogólnego systematycznie maleje w miarę 
opóźniania terminu sprzętu mieszanki, a ilość włókna surowego wzrasta. ee ae 
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Tabela 6 
Plony oraz zmiany w chemicznym składzie mieszanki w zależności od terminu 

sprzętu 

Terminy sprzętu 

Wartosct 27.1v. | lov. | 2LV. LVI | 16VI. 
1962 r. 1962 r. 1962 r. 1962 r. 1962. r. 

Suchej masy q/ha 15,38 33,80 50,90 67,64 72,25 

Białko ogólne q/ha 4,20 8,76 11,44 11,67 9,24 

% w stos. do s.m. 27,31 25,91 22,48 17,25 13,19 
Włókno surowe q/ha 2,66 6,69 13,00 18,32 19,72 

% w stos. do s.m. 17,29 19,79 25,54 27,08 28,16 

Analiza botaniczno-wagowa wykonana na pierwszych pokosach mieszanek zbie- 

ranych w różnych terminach wykazała, że zawartość wyki w ogólnych plonach 

wahała się w granicach od 32 do 39%, traw od 42 do 55% i chwastów od 7 do 18%. 

Udział chwastów w plonach mieszanki zmniejsza się w miarę opóźniania terminu 

sprzętu. Koniczyna łąkowa, niezależnie od terminu sprzętu, wystąpiła w znikomych 

ilościach. 

Po wykonaniu analizy botaniczno-wagowej wykonano analizę chemiczną na za- 

wartość składników pokarmowych u komponentów mieszanki zbieranej w różnych 

terminach. Zmiany w procentowej zawartości białka ogólnego i włókna surowego 

u wyki kosmatej i u traw, w zależności od terminu sprzętu mieszanki, przedsta- 

wione są w tabeli 7. Duże zmiany w zawartości białka ogólnego — w granicach 

od 22,15 do 7,50% suchej masy — miały miejsce w trawach, one też w najwięk- 

szym stopniu wpłynęły na zmniejszenie się ilości białka w mieszankach w miarę 

opóźniania terminu sprzętu. Wyższą procentową zawartość białka i mniejsze wa- 

hania niż u traw wykazały chwasty. Najważniejszym jednak składnikiem mieszanek 

pod względem zawartości białka jest wyka kosmata. W początkach rozwoju na 

wiosnę wyka wykazała bardzo wysoką zawartość białka ogólnego, wynoszącą aż 

35,01% suchej masy. Wraz z postępem wegetacji procentowa ilość białka w wyce 

Tabela 7 

Zmiany w procentowej zawartości białka i włókna u wyki kosmatej i u traw 

w zależności od terminu sprzętu 
  
  

  

  

Termin Wyka Trawy 

Spree białko ogólne | włókno surowe| białko ogólne włókno surowe 

27. IV 35,01 16,66 22,15 19,78 

10. V 33,91 17,92 20,68 23,30 

21.V 30,34 24,89 17,08 28,76 

1.VI 28,37 25,46 9,74 30,75 

16. VI 21,50 26,62 7,50 30,37
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zmniejsza się, dochodząc w okresie pełnego kwitnienia do ilości uzyskiwanych 
w praktyce. Godny uwagi jest fakt, że zawartość białka w wyce jest wyższa niż 
u tak cenionych roślin pastewnych, jak koniczyna i lucerna. Ponadto Nehring (13) 
podaje, że strawność białka wyki kosmatej jest wyższa niż białka lucerny i koni- 
czyny. Zarówno u wyki, jak i u traw, w miarę przesuwania terminu sprzętu wzrasta 
zawartość włókna surowego. Pozostałe składniki pokarmowe nie wykazują więk- 
szych procentowych zmian ani wahań. 

b. Odrosty mieszanek sprzątanych w różnych terminach 

Po sprzęcie pierwszego pokosu mieszanek odrosty z każdego terminu sprzętu 

zbierano kilkakrotnie. Koszono je, gdy osiągały wysokość odpowiednią do użyt- 
kowania pastwiskowego (15—20 cm). W odrostach zupełnie nie występowała wyka 

i koniczyna łąkowa, również chwasty nie odegrały prawie żadnej roli. Cały porost 

stanowiły trawy. W tabeli 8 zestawiono ogólne plony suchej masy i białka ogól- 

nego zebranych w łącznych plonach odrostów i łącznych plonach z całego roku. 

Tabela 8 

Plony odrostów oraz łączne roczne plony mieszanek użytkowanych w różnych 

terminach (q/ha) 
  
  

  

  

Termin Odrosty Plony roczne 

I pokosu sucha masa | białko ogólne sucha masa białko ogólne 

27.IV 65,45 12,34 81,83 16,54 

10. V 74,07 12,34 107,87 21,10 

21.V 71,99 13,48 122,89 24,92 

1.VI 62,81 10,46 130,45 22,13 

16. VI 48,14 9,02 120,39 18,26 

Procentowa zawartość białka ogólnego w odrostach wahała się w granicach 

17—19% suchej masy. Najwyższą zawartość tego składnika spośród badanych gatun- 

ków traw wykazała kupkówka. 

Wykazane w tabelach plony stanowią wydajność brutto, obliczoną na podstawie 

pomiaru wagowego zbiorów z małych — 0,5 m? parcelek. Mataszewski (12) udowod- 

nił że przeliczenia na podstawie takich pomiarów wydajności większych obszarów 

dają wyniki wyższe o około 20%, ponadto wykorzystanie pastwiska, a więc wydaj- 

ność netto, wynosi zależnie od sposobu użytkowania 50—90% wydajności brutto. 

Oceniając więc wydajności uzyskane w danych badaniach, należy je odpowiednio 

zmniejszyć, Uwzględniając nawet omówioną poprawkę, wykazane w doświadczeniu 

plony należy uznać jako wysokie. 

3. Polowe zużycie wodne przez mieszanki i ich odrosty 

Występujące zapasy wody w glebie w poziomie do 1 m pod mieszankami i ich 

odrostami w okresach wegetacyjnych 1961 i 1962 r. przedstawione są na rys. 1. 

Zapasy wody w glebie systematycznie zmniejszają się od wiosny aż do jesieni. 

Niedobór opadów atmosferycznych w stosunku do polowego zużycia wodnego wy- 

niósł w 1961 r. 84,8 mm, a w 1962 r. 104,2 mm. 

W tabeli 9 zestawiono miesięczne i dobowe zużycie wodne przez mieszanki i ich 

odrosty. Wykazane polowe zużycie wodne badanych mieszanek i ich odrostów
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zbliżone jest w poszczególnych miesiącach do zużycia wodnego przez trawnik, 
określonego przez prof. Baca na polach ustalonych w Czechnicy. Na uwagę zasłu- 
guje fakt podawany przez Ałpatiewa (1) i Wiliamsa (21), że dzienne zużycie wodne 
przez trawy w uprawie polowej jest mniejsze niż u innych roślin uprawnych. 

mm 

260- 

240 J 

220.     
200 | м 

180 | 

160 _ 

140 

Rys. 1. Zapasy wody w glebie 

(poziom 0—100 cm) w okresie 

т wegetacyjnym 1962 r. 

1201 

100     
Ги Г о 

Po przeliczeniu uzyskanego zuzycia wodnego na jednostki wagowe z 1 ha i ро- 
dzieleniu przez wagę zebranej suchej masy, uzyskano współczynniki zużycia wod- 
nego dla odrostów. Wyniosły one dla życicy wielokwiatowej 517, dla życicy trwałej 

585 oraz dla kupkówki 473 i mieszczą się w granicach średnich wielkości podawanych 

dla traw w odnośnej literaturze. 

  
  

  

  

Tabela 9 

Miesięczne i dobowe zużycie wodne przez mieszanki i ich odrosty (w mm) 

, 1961 r. 1962 r. 
Miesiące 

miesięczne dobowe miesięczne | dobowe 

IV 72,01 2,40 48,77 1,62 

У 109,71 3,54 66,14 2,10 

УТ 70,99 2,37 72,17 2,40 

VII 77,75 2,50 92,42 2,99 

VIII 77,74 2,50 68,04 2,20 

IX — — 33,16 1,10 

Wykazane globalne zuzycie wodne przez odrosty w okresie miesiecy czerwiec— 

—wrzesien oraz podobne dane w odniesieniu do trawnika uzyskane przez prof. Baca 

w długoletnich badaniach przeprowadzonych na polach ustalonych w Czechnicy 

pozwalają na ogólnikowe stwierdzenie, że roślinność trawiasta uprawiana w polu 

w warunkach Czechnicy zużywa w okresie miesięcy czerwiec—wrzesień około 

260 mm wody. Przyjmując współczynnik zużycia wody przez trawy na około 500, 

ilość zużywanej wody w danym okresie pozwala na wyprodukowanie około 52 q/ha 

suchej masy. Wielkość ta może być różna w poszczególnych latach. Rozmaite bowiem 

czynniki wpływające na wysokość polowego zużycia wodnego w każdym prawie 

roku są inne. 

Z uwagi na to, że ogromna większość masy korzeniowej traw utrzymuje się 

w górnych warstwach gleby, odrębnie rozpatrzono w prowadzonych badaniach za- 

pasy wody w glebie w poziomie do 20 cm. [Dane dotyczące okresu wegetacyjnego 

1962 r. przedstawiono na rys. 2.
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Wystepujace zapasy wody w glebie przedstawiono tu w zestawieniu z maksy- 

malną i optymalną pojemnością wodną gleby oraz z poziomem wody fizjologicznie 

nieużytecznej, wskazującej na punkt więdnięcia roślin. Pojemność maksymalną 

oznaczono przez zbadanie próbek gleby sztucznie nasyconej wodą w polu. Pojem- 

ność optymalną przyjęto za Ałpatiewem (1) jako 60% pojemności maksymalnej, 

a wodę fizjologicznie nieużyteczną jako 30% pojemności maksymalnej dla danego 

typu gleby. 

   

  
  

  

  

  

        

% |mm 

tm es a ee i Ha i p mae — Maksym. , 
т 30160 pojemność 

25 150 A 

20 J460OZ-"<=-=-= — Pojemność 
\ q optymaina 

Rys. 2. Zapasy 15 130 J Kr —] 

wody pod mie- 5 SS 

szankami w okre- 10 420 Woda fizjol. 
nieuzyteczna 

sach wegetacyj- 5 4101 

nych 1961 i 1962 r. olo _ __ — — - 

Ги Ги ГГ и | 

Zwraca uwagę fakt widoczny na rys. 2, ze w pewnym okresie zapas wody 

w glebie jest niższy od poziomu wody fizjologicznie nieużytecznej. W tym okresie 

trawy były zwiędnięte, natychmiast jednak po opadach deszczu ożyły i wegetacja 

rozwijała się normalnie. Takie zjawisko szczególnie ostro występuje po dłuższym 

okresie upałów na nasypach, skarpach itp. miejscach. Roślinność tam jest wówczas 

całkowicie wyschnięta, a ilość wody w glebie na pewno jest mniejsza od poziomu 

wody fizjologicznie nieużytecznej. Po opadach deszczu trawy szybko zielenią się 

i rozwijają, bowiem korzenie traw znoszą nawet bardzo ostrą posuchę. 

Ta właściwość traw sprawia, że są one bardzo odporne na zmienne warunki 

klimatyczne w ciągu trwania okresu wegetacyjnego. 

Wnioski 

1. Trawiaste mieszanki ozime z udziałem wyki kosmatej mogą być uprawiane 

w plonie głównym i użytkowane jako wielokośne. Dają one w pierwszym wiosen- 

nym pokosie plon przekraczający 60 q/ha suchej masy o dużej zawartości białka. 

Odrosty są wprawdzie mniej wydajne, ale w wysokości plonów zbliżone są do 

zbiorów z odrostów innych użytków zielonych. 

2. Spośród badanych mieszanek trawiastych najsłabiej w ogólnym efekcie wy- 

padły kombinacje z życicą trwałą. Tylko w pierwszym wiosennym pokosie dorów- 

nują one innym mieszankom, natomiast w odrostach są znacznie mniej wydajne. 

3. Mieszanka życicy wielokwiatowej z wyką kosmatą daje wartościowy plon 

w pierwszym wiosennym pokosie oraz w pierwszym pokosie odrostów. Dalsze pokosy 

odrostów są-słabsze. Dlatego wydaje się, że przy uprawie tej mieszanki najlepiej 

jest poprzestać na sprzęcie pierwszego odrostu. Uzyskuje się w ten sposób dwa zbiory 

w ciągu jednego roku i stanowisko pod ewentualną uprawę rzepaku. 

4 Uprawa mieszanki wyki kosmatej z kupkówką, oraz ze wszystkimi gatunkami 

badanych traw w zbiorczej mieszance może być traktowana jako sposób założenia 

przemiennego użytku zielonego.
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5. Próby wykorzystania lucerny nerkowatej i koniczyny łąkowej jako składni- 
ków badanych mieszanek w warunkach Czechnicy należy uznać za negatywne. 

6. Najlepszym terminem pierwszego pokosu mieszanki ozimej wyki z trawami jest 
początek kwitnienia wyki. Sprzęt w późniejszym terminie powoduje znaczne zmniej- 

szenie zawartości białka i zwiększenie ilości włókna w mieszance. Wcześniejsze 

terminy zbiorów obniżają wysokość ogólnych plonów, podnoszą jednak procentową 

zawartość białka i w pewnych wypadkach mogą mieć zastosowanie w praktyce. 

7. Ilość wody będącej do dyspozycji roślin w okresie wegetacji odrostów mie- 

szanek (miesiące czerwiec—wrzesień) wynosi w warunkach Czechnicy około 260 mm 

i pozwala na wyprodukowanie około 52 q/ha suchej masy. 

Na zakończenie należy stwierdzić, że jakkolwiek przedstawione pokrótce bada- 

nia dały pozytywne rezultaty, to jednak nie wyczerpują one problemu uprawy 

i wielokośnego użytkowania mieszanek wyki kosmatej z trawami. Wskazały one 

możliwość wykorzystania w produkcji pasz metody dotychczas na ogół nie stoso- 

wanej. Wymagają jednak rozwinięcia i szerszego opracowania niektórych zagad- 

nień. W szczególności godna uwagi jest mieszanka wyki kosmatej z kupkówką. 

Wydaje się, że kombinacja ta, z uwagi na małe wymagania i zdolność dawania 

wysokich plonów, powinna być odpowiednia dla gleb lekkich, dostarczając w wa- 

cunkach, gdzie nie udaje się koniczyna i lucerna, dużych ilości bardzo wartościowej 

paszy. 
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