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WSTĘP 

Wzrastające stale potrzeby paszowe skłaniają do wprowadzania na gleby lekkie 

gatunków wydających wysokie i bardziej wartościowe pod względem paszowym plony. 

Zdaniem Słabońskiego [BJ, spośród zbóż, rośliną spełniającą te warunki jest jęcz

mień jary. 

Według Fularowej [2], Noworolnika i in. [5], Noworolnika i Strzelca [6] lep

sze, w porównaniu z zasiewami jednogatunkowymi, efekty produkcyjne na glebach lek

kich daje uprawa mieszanek owsa z jęczmieniem. Wprowadzone w ostatnich latach do 

uprawy nowe odmiany jęczmienia cechuje bowiem mniejsza wrażliwość na naturalną za

sobność w składniki pokarmowe i zakwaszenie gleby [B, 9]. Nie bez znaczenia jest 
także wierniejsze, niż zasiewów czystych, plonowanie mieszanek zbożowych [l, 3, 7]. 

;. 
Celem pracy było wykazanie, która z uprawianych roślin (owies, jęczmień jary, 

\ mieszanki owsa z jęczmieniem) wyda na madzie lekkiej większy i bardziej wartościo-1, ! wy pod względem paszowym plon. 
{ 
•'1 

METODY BADAŃ 
i t Doświadczenia polowe wykonano w latach 1981-1983 w RZ• Swojec na madzie lek-

kiej o składzie piasku słabo gliniastego (zawartość części spławialnych od 7 do 

, 13\). Gleba wykazywała dobrą zasobność ,w składniki pokarmowe (17, 3 mg/100 g P 2o5 
i 26 mg/100 g gleby K20) i kwaśny odczyn. Jest ona zaliczana do kompleksu żytnie

, go dobrego . 

W doświadczeniu założonym metodą losowanych bloków w 4 powtórzeniach uprawia

no owies odmiany Diadem, jęczmień jary odmiany Diva i ich mieszanki w 
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Rys. 1. Plony ziarna i słomy wyrażone w jednostkach owsianych 

proporcjach: a) 75% owsa, 25% jęczmienia, b) 50% owsa. 50% jęczmienia. 

c) 25% owsa, 75% jęczmienia. Zboża wysiewano w ilości: 4,5 mln/ha ziarn 

owsa i 3,5 mln/ha ziarn jęczmienia jarego. Siew wykonano w l dekadzie kwietnia. 

Nawozy mineralne stosowane w następującej ilości: 50 kg N, 95 kg P2o5 i 120 kg/ha 

K20. Przedplonem zbóż były okopowe. 

Przebieg pogody był w poszczególnych latach zróżnicowany. Sumy opadów od kwie

tnia do sierpnia wynosiły w 1981 r. - 388,4 mm, w 1982 r. - 280,5 mm, a w 1983 r. 

- 284,3 flVll. Jednak rozkład opadów w latach 1982 i 1983 był znacznie korzystniej

szy dla uprawianych zbóż niż w 1981 r. Średnie temperatury powietrza w okresie 

wegetacji zbóż wynosiły odpowiednio 14,6, 14,9 i 16,1°C. 

W ziarnie i słomie oznaczono zawartość popiołu, bezazotowychwyciągowych, biał

ka ogólnego (metodą Kjeldahla), włókna (metodą Henneberga i Stohmana), tłuszczu 

(metodą Soxhleta). Na podstawie wyników analiz i współczynników strawności pasz 

dla przeżuwaczy [ 4 ] obliczono wartość pokarmową ziarna i słomy. 
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WYNIKI BADAŃ 

Z przedstawionego na rysunku 1 porównania wynika, że rośliną najlepiej plonu

jącą był jęczmień jary. Ilość jednostek owsianych zebranych z ziarnem jęczmienia 

przewyższała ilość j.o. z owsa o ponad 80%, a mieszanek od 27% do 60% zależnie od 

składu mieszanki. Liczba j.o. z mieszanek wzrastała wraz ze wzrostem w nich udzia

łu jęczmienia jarego. Przyczyną tego była, poza większą masą zebranego ziarna, 

większa wartość paszowa jęczmienia. Wyniki te stanowią potwierdzenie prac Jakow

skiego [31 Noworolnika i Polaka [ 5 J oraz Sawickiego [ 7 ]. Znacznie mniejsze zróżni

cowanie stwierdzono w plonach słomy. Największy plon wydała mieszanka o 50% udzia

le owsa i jęczmienia (739 jedn. ows.). Plony słomy owsa i jęczmienia różniły się 

nieznacznie i były o około 12% mniejsze od plonów mieszanek. 

Masa białka ogólnego w kg z 1 ha 

Obiekt 

I Owies 100% 
II Owies 75% jęcz.j.25% 

III Owies 50% jęcz.j.50% 
IV Owies 25% jęcz.j.75% 
V Jęczmień jary 100% 
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Ziarno 

26B,9 
332,6 
368,0 
372,4 
421,7 

stoma 

li Ili IV V 

T a b e 1 a 1 

Słoma Ziarno+ słoma 

149,0 
164,6 
165,4 
156,5 
160,1 

O- bez<;1zotowe 
wyc1qgowe 

[Sł- włókno 

•- tłuszcz 

(m - białko 

11- popiół 

417,9 
497,2 
533,4 
528,9 
581,8 

Rys. 2. Zawartość podstawowych składników pokarmowych w ziarnie i słomie 
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Rys. 1. Plony ziarna i słomy wyrażone w jednostkach owsianych 

proporcjach: a) 75% owsa, 25% jęczmienia, b) 50% owsa. 50% jęczmienia. 

c) 25% owsa, 75% jęczmienia. Zboża wysiewano w ilości: 4,5 mln/ha ziarn 

owsa i 3,5 mln/ha ziarn jęczmienia jarego. Siew wykonano w 1 dekadzie kwietnia. 

Nawozy mineralne stosowane w następującej ilości: 50 kg N, 95 kg P2•5 i 120 kg/ha 

K2•. Przedplonem zbóż były okopowe. 

Przebieg pogody był w poszczególnych latach zróżnicowany. Sumy opadów od kwie

tnia do sierpnia wynosiły w 1981 r. - 388,4 mm, w 1982 r. - 280,5 mm, a w 1983 r. 

- 284,3 mm. Jednak rozkład opadów w latach 1982 i 1983 był znacznie korzystniej

szy dla uprawianych zbóż niż w 1981 r. Średnie temperatury powietrza w okresie 

wegetacji zbóż wynosiły odpowiednio 14,6, 14,9 i 16,1°C. 

W ziarnie i słomie oznaczono zawartość popiołu, bezazotowychwycięgowych, biał

ka ogólnego (metodę Kjeldahla), włókna (metodę Henneberga i Stohmana), tłuszczu 

(metodę Soxhleta). Na podstawie wyników analiz i współczynników strawności pasz 

dla przeżuwaczy [ 4 J obliczono wartość pokarmową ziarna i słomy. 
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WYNIKI BADAŃ 

Z przedstawionego na rysunku 1 porównania wynika, że roślinę najlepiej plonu

jęcę był jęczmień jary. Ilość jednostek owsianych zebranych z ziarnem jęczmienia 

przewyższała ilość j.o. z owsa o ponad 80%, a mieszanek od 27% do 60% zależnie od 

składu mieszanki. Liczba j.o. z mieszanek wzrastała wraz ze wzrostem w nich udzia

łu jęczmienia jarego. Przyczynę tego była, poza większę masę zebranego ziarna, 

większa wartość paszowa jęczmienia. Wyniki te stanowię potwierdzenie prac Jakow
skiego [ 3], Noworolnika i Polaka [ 5] oraz $awickiego [ 7 ]. Znacznie mniejsze zróżni

cowanie stwierdzono w plonach słomy. Największy plon wydała mieszanka o 50% udzia

le owsa i jęczmienia (739 jedn. ows.). Plony słomy owsa i jęczmienia różniły się 

nieznacznie i były o około 12% mniejsze od plonów mieszanek. 

Masa białka 

Obiekt 

I Owies 100% 
II Owies 75% jęcz.j.25% 

III Owies 50% jęcz.j.50% 
IV Owies 25% jęcz.j.75% 
V Jęczmień jary 100% 
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Rys. 2. Zawartość podstawowych składników pokarmowych w ziarnie i słomie 
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Podobne zależności stwierdzono w plonach białka (tab. 1). Najwięcej 

(421,7 kg/ha) zebrano białka w plonach ziarna jęczmienia jarego, najmiej w plo

nach owsa (268,9 kg/ha). Plony białka mieszanek przewyższały plony białka owsa, 

ale były mniejsze od plonów jęczmienia jarego. Z plonami słomy najwięcej białka 

(165,4 kg/ha) zebrano w mieszankach o 50% i 75% udziale owsa. 

Wyniki oznaczeń zawartości podstawowych składników pokarmowych w ziarnie i 

słomie obrazuje rysunek 2. Ziarno jęczmienia jarego zawierało, w porównaniu z ow

sem, mniej o 2,2% tłuszczu, popiołu o 1% i włókna aż o 8,9%. Zawartość substancji 

bezazotowych wyciągowych była wyższa o 11%, a białka o 0,7%. Wysoka zawartość włó

kna (14,6%) i stosunkowo niska bezazotowych wycięgowych (64,5%) w ziarnie owsa za

decydowała o małej jego wartości paszowej. Zawartość składników pokarmowych w 
ziarnie mieszanek przyjmowała wartości pośrednie zależnie od udziału owsa i jęcz

mienia w mieszance. Procentowy udział białka i bezazotowych wycięgowych był w sło
mie porównywanych zbóż podobny. Większe zróżnicowanie zaobserwowano w przypadku 

tłuszczu, popiołu i włókna . Słoma owsiana wykazywała w porównaniu z jęczmiennę 

większę zawartość tłuszczu (o 1,5%), a mniejszę włókna (o 3%) i popiołu o 2,6%. 

WNIOSKI 

1. Suma jednostek owsianych z 1 ha jęczmienia jarego była większa niż owsa o 
66% i mieszanek owsa z jęczmieniem średnio o 39%. 

2. Mieszanki zbożowe plonowały lepiej niż owies, ale gorzej niż jęczmień jary. 

Plony mieszanek były tym większe, im wyższy był w nich udział jęczmienia jarego. 

3. Najwyższy plon białka uzyskano z jęczmienia jarego (581,8 kg/ha), a naj

mniej z owsa (417,9 kg/ha). 
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IM• MpyBKaj 

YPOJKMiHOCTh OBCA, .HPOBOro fllłMEHH H me CMECEił 
B03,Il;EJiliBAEMhlX HA ~ErRO~ noqBE 

P e a 10 u e 

B DOJl8BOM ODblTe npoBeĄeHHOM Ha .llerxott 8.llJIIOBHQJl&HOtt noąBe C coc
T8BOY CJIBÓOrJIHBHCTOro necKa cpaBHHB8JlH ypollt8.ffHOCTh OBCa copTa ~Ha
AeY, sposoro aąMeH.Fl copTa ~HBa H Tpex cMecett: 1) 75% osca, 25% aą
MeBa, 2) 50% OBca, 50% aqMeH.Fl, 3) 25% OBca, 75% aqMeH.Fl. HaHB~CmHłł 
ypozałt oscawx eAHHH~ óbl.ll coópaH c ypozaeu aposoro aqMeHs, a eaH
MeB&ul - C ypozaew OBCa B03A8JlblB8eMoro B ąaCTOM nocese. CyMMbl OBC.Fl-

t moc e,IUIBH~ co CMecełt ÓblJIH TeM Bblme t qeu ÓblJIO Bblme yqaCTHe .FiąMeH.II B 
1 AllHROI CMeCH. Macca Óe.llKa c 1 reKT&pa ÓblJla cauołt BblCOKOłt B BapHaH-
;, T8X C spOBblM Jł'IIMeHeM, a CSMOłt HH3KOłł B BapHa~ax C OBCOM. 
l' 

IM. Mrówka! 

YIELDING OF 0ATS, SPRING BARLEY AND THEIR MIXTURES 
CULTIVATED ON LIGHT S0IL 

S u m m a r y 

Yielding of oats of the Diadem variety, spring barley of the Diva variety and 
three mixtures: 1) 75% oats, 25% barley, 2) 50% oats, 50% barley, 3) 25% oats, 
75% barley, was compared in a field experiment carried out on light alluvial soil 
of the mechanical composition of slightly loamy sand. The greatest number of oat 
units was obtained with the spring barley yield, the least one - with the yield 
of oats cultivated in pure sowing. The sufns of grain units from mixtures were the 
higher, the greater was the barley share in the mixture. The protein mass from 
1 hectare was the highest in treatments of spring barley and the lowest - in those 
of oats. 


