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Intensyfikacja produkcji pasz na użytkach zielonych wymaga coraz 

szerszych badań botanicznych i chemicznych rumi łąkowej. Wynika stąd, 

że coraz częściej pojawia się pytanie, czy pasza, którą otrzymujemy, za- 

spokaja pod względem jakościowym i ilościowym zapotrzebowanie zwie- 

rząt na mikroelementy [1-9]. W niniejszej pracy przedstawiono na pod- 

stawie trzyletniego doświadczenia, jaką zawartość boru, miedzi, manganu, 

molibdenu, cynku, żelaza i kobaltu miały monokultury kupkówki i sto- 

kłosy bezostnej, mieszanki traw i trawiasto-koniczynowe, oraz roślinność 

łąki trwałej (starej darni). 

METODYKA BADAŃ 

Doświadczenie polowe rozpoczęto wiosną 1973 r. w PGR Rychnow, 

woj. opolskie. Uprawy badanego obiektu położone są na glebach mine- 

ralnych piaszczysto-gliniastych. Doświadczenie zostało założone na starej 

‘darni pastwiskowej typu życicy trwałej, na której wiosną 1973 r. wysiano 

6 mieszanek traw z koniczyną czerwoną i koniczyną białą. W skład 

3 mieszanek wchodziły wyłącznie trawy, 2 obiekty stanowiły monokul- 

tury kupkówki pospolitej i stokłosy bezostnej (1 i 7). Mieszanki mono- 

kultury porównano ze starą darmią (12). Całe doświadczenie objęło 12 

kombinacji w układzie bloków losowanych w 4 powtórzeniach. Wielikość 

pojedynczego poletka wynosiła 52 m? (13 X 4). Schemat doświadczenia 

ога” skład mieszanek zastosowanych w doświadczeniu przedstawiono w 

tabeli 1. | | 
W pierwszym roku na wszystkich obiektach zastosowano następujące 

nawożenie mineralne w kg/ha: N — 66, P,O; — 90 i KO — 80, a po 

pierwszym pokosie na obiektach obsianych trawami bez komiczyny do-



Tabela 1 

Skład gatunkowy mieszanek zastosowanych w doświadczeniu 

na obiekcie Rychnów woj. opolskie 
  

Wysiew na ha 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nr Gatunek 
% 8 

Kupkówka 100 24 

2 Kupkówka 34 11 

Życica trwała 33 19 
Wiechlina łąkowa 33 8 

Razem 100 38 

‚ 3 Kupkówka 75 24 

Koniczyna czerwona 15 4 

Koniczyna biała 10 2 

Razem 100 30 

4 Kupkówka 50 16 

Koniczyna czerwona 30 9 

Koniczyna biała 20 3 

Razem 100 28 

5 Kupkówka 25 8 

Koniczyna czerwona 45 13 

Koniczyna biała 30 5 

Razem 100 26 

6 Kupkówka 23 8 

Stokłosa bezostna 25 - 20 

Życica trwała 25 14 

Wiechlina łąkowa 25 6 

Razem 100 48 

7 Stokłosa bezostna 100 60 

8 Stokłosa bezostna 34 27 

Życica trwała 33 19 

Wiechlina łąkowa 33 8 

Razem 100 54 

9 Stokłosa bezostna 75 60 

Koniczyna czerwona ‚ 15 4 

Koniczyna biała 10 2 

Razem 100 . 66 

10 Stokłosa bezostna 50 40 

Koniczyna czerwona 30 9 

Koniczyna biała 20 3 

Razem 100 52 

11 Stokłosa bezostna 23 20 

Koniczyna czerwona 45 13 

Koniczyna biała 30 5 

Razem 100 — 38 
  

12 Stara darń — —
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datkowo 66 kg/ha azotu. W drugim roku zastosowano w całym doświad- 
czeniu 90 kg P.O; i 89 kg/ha K,O. Azot w ilości 198 kg/ha zastosowano 
w dwóch częściach tylko na obiektach z trawami. Mieszanki z roślinami 
motylkowatymi nie były nawożone azotem i dopiero w trzecim roku po 
ustąpieniu z nich roślin motylkowatych na wszystkich obiektach zasto- 
sowano 206 kg N, 92 kg P.O; oraz 171 kg/ha K,O. Przed założeniem 
doświadczenia i po zebraniu plonu w 1975 r. pobrano próbki gleby i ozna- 
czono w nich pH, zawartość P;O;, K,O i MgO, oraz niektórych mikro- 
elementów. Roślinność koszono kosą ręczną na wysokości 5 em. Plon 
zielonej masy z poszczególnych poletek ważono w całości i rówmocześnie 
pobierano próbki do analiz botanicznych i chemicznych tzw. metodą kra- 
kowską. Analizy chemiczne gleb i roślin wykonała Stacja Chemiczno-Rol- 
nicza we Wrocławiu. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

W okresie tnzyletnich badań odczyn gleby nie uległ zmianie i wynosił 
6,6 (pH w 1 n KCI). Zawartość P,O; wzrosła około 2 mg, a zawartość 
K,O spadła około 5 mg/100 g gleby. Zawartość magnezu zmniejszyła się 
minimalnie, bo z 25,3 do 24,4 mg/100 mg gleby. ` 

Zawartość boru wymosiła 0,47 ppm, miedzi 7,3 ppm, manganu, 19,5 
mg, cynku 13,8 ppm i niolibdenu 0,068 ppm. W okresie trzyletnich badań 
zawartość mikroelementów w glebie nie uległa zasadniczej zmianie. W ta- 
beli 2 zestawiono średnie roczne (uzyskane w latach 1973-1975) zawar- 

Tabela 2 

Zawartość boru, miedzi, manganu i molibdenu (w ppm) w suchej masie roślin łąkowych 

z PGR Rychnów w latach 1973-1975 - 
  

Nr Bor Miedź Mangan Molibden 

obiektu 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 

  

  

  

1 6,6 5,1 59 84 57 6,4 64 67 62 1,06 1,33 0,82 
2 6,7 66 5,4 93 92 6,9 61 59 48 1,11 1,20 1,17 
3 69 66 5,3 82 80 8,1 47 47 56 1,06 1,04 1,02 
4 10,2 9,6 . 5,7 „7,6 7,5 6,6 56 56 59 1,25 1,23 0,86 
5 12,4 12,0 5,9 / 9,0 9,0 5,8 61 61 61 0,84 0,79 0,71 
6 6,6 6,6 6,2 8,6 8,5 8,1 46 48 72 1,15 0,91 0,83 
7 6,2 6,1 6,2 8,1 80 5,6 42 43 48 0,70 0,70 0,63 
8 52 5,2 (5,3 87 86 8,1 38 39 75 0,81 0,74 0,64 
9 9,5 93 5,6 86 85 7,0 60 60 59 0,73 0,71 0,67 

10 11,8. 116 5,8 87 86 6,2 71 73, 59 0,74 0,71 0,66 

|
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13,3 127 5,3 9,1 9,0 5,2 48 48 59 0,83 0,80 1,15 
„12 5,8 5,6 5,0 5,6#15,6 4,6 38 38 64 0,84 0,83 0,90 

PTT > —- 
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tości mikroelementów w ppm suchej masy roślin w monokulturach, mie- 

szankach traw, mieszankach trawiasto-motylkowatych i roślinności ze 

starej darni. 

Zawartość boru w ,kupkówce i stokłosie bezostnej uprawianych 

w monokulturach oraz mieszankach z życicą trwałą i wiechliną łąkową 

wahała się od 5,1 do 6,7 ppm. Roślinność starej darni złożona w więk- 

szoŚści z traw zawierała od 5,0 do 5,8 ppm boru i bardzo mało różniła się 

pod tym względem od obiektów z mieszankami traw. 

Mieszanki trawiasto-koniczynowe wykazały większą zawartość boru 

od traw. Mieszanka kupkówki (75%0), koniczyny czerwonej (15/0) i koni- 

czyny białej (109%/0) zawierała w pierwszym roku 6,9, a w drugim 6,6 ppm 
boru, a mieszanka stokłosy bezostnej (75'/0), koniczyny czerwonej (15"/0) 
i komiczyny białej (10/0) zawierała w pierwszym roku 9,5, a w drugim 
9,3 ppm boru 

W omawianych badaniach stwierdzono, że wraz ze wzrostem udziału 

w mieszankach roślin motylkowatych mieszanki te zawierały większą 
ilość boru. Najwięcej boru zawierały mieszanki stokłosy bezostnej (25°/o), 
koniczyny czerwonej (45%) i koniczyny białej (30%/0) — w pierwszym 
roku badań 13,3, a w drugim roku 12,5 ppm. Mieszanka kupkówki (25%/0), 
koniczyny czerwonej (45'/o) i koniczyny białej (30"/0) zawierała w pierw- 
szym roku badań 12,4, a w drugim roku 12,0 ppm. Po ustąpieniu z runi 
roślin motylkowatych, w trzecim roku użytkowania, zawartość boru w 
roślinach z całego doświadczemia wynosiła 5,0-6,2 ppm. 

Przedstawione badania wykazały, że mieszanki im wiasto mótylkowałe 
uprawiane w jednakowych warunkach klimatyczno-glebowych z mono- 
kulturami i mieszankami traw zawierały średnio o 4,5 ppm boru więcej 
od roślin trawiastych. Uzyskane wymiki potwierdzają doniesienia 'z lite- 
ratury, że rośliny motylkowate zawierają więcej boru od traw [7]. W ba- 
danych mieszankach stwierdzono znaczne zmiany sezonowe w zawartości 
boru. Najwięcej było go w roślinach z I pokosu. 

W pierwszym roku badań monokultury mieszanki traw i trawiasto- 
-motylkowatych zawierały od 7,6 do 9,3 ppm miedzi. Najmniejszą 
zawartość Cu — 5,6 ppm — stwierdzono w roślinności ze starej darni 
w pierwszym i drugim roku badań; w trzecim roku zawartóść tego skład- 
nika spadła do 4,6 ppm. Kupkówka w monokulturze w drugim roku 
badań zawierała 5,6 ppm Cu, stokłosa bezostna 8,0 ppm, a mieszanki 
traw i trawiasto-motylkowate od 7,5 do 9,0 ppm. Mieszanki trawiasto- 
-motylkowate zawierały średnio od 0,5 do 0,7 ppm Cu więcej od mono- 
kultur i mieszanek traw. Różnice te były jednak nieistotne. 

Uzyskane wymiki nie potwierdzają w pełni doniesień innych autorów 
[7, 8], Że rośliny motylkowate są zasobniejsze w miedź od traw. Przed- 
stawione badania wykazały, że mimo nieznacznych różnic zawartości
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miedzi w poszczególnych mieszankach otrzymana pasza jest wystarczają- 
co zasobna w ten składnik [6]. 

W. badanych monokulturach, mieszankach traw i trawiasto-motylko- 
watych stwierdzono różną zawartość manganu. W pierwszym roku 
badań wahała się ona od 38 do 71 ppm. Różnice te nie wynikały ze 
składu botanicznego mieszanek. Mieszanki trawiasto-koniczynowe zawie- 
rały od 47 do 71 ppm manganu, a mieszanki traw i monokultury od 38 
do 64 ppm. W drugim i trzecim roku badań zawartość manganu w mo- 
nokulturach oraz mieszankach traw i trawiasto-motylkowatych nie uległa 
zasadniczej zmianie. Badane monokultury, mieszanki i roślinność starej 
darni miały niewielką zawartość manganu, co w znacznej mierze wyni- 
kało z odczynu gleby, który wynosił 6,6 pH w 1 n KCI. Rośliny z gleb 
o odczynie kwaśnym mają więcej manganu, a z gleb o odczynie obojęt- 
nym lub lekko kwaśnym „posiadają stosunkowo niską zawartość tego 
składnika [4, 5, 7]. 

W okresie 3-letnich badań zawartość molibdenu w badanej ro- 
ślinmości wahała się od 0,63 do 1,33 ppm. Różnice te wystąpiły nieza- 
leżnie od składu gatunkowego mieszanki, jak również w obrębie tych 
samych mieszanek i gatunków, co dowodzi nierównomiernego zaopatrze- 
nia roślin w ten składnik. Uzyskane wyniki potwierdzają doniesienia in- 
nych autorów [1, 5], że na glebach lekko kwaśnych rośliny charaktery- 
zują się mniejszą zawartością molibdenu, a na glebach o pH 61 w i n 

KCI zawartość tego składnika wynosiła ponad 0,5 ppm. 
Uzyskane wyniki badań wskazują na zróżnicowanie zawartości cy n- 

ku w mieszankach i tych samych gatunkach monokultur w poszczegól- 
- nych latach użytkowania. Wydaje się, że w badanych warunkach rośliny 
nie były równomiermie zaopatrywane w cynk. W pierwszym roku zawar- 
tość cynku wahała się od 40 do 49 ppm, w drugim od 34 do 49 ppm, 
a w trzecim od 30 do 51 ppm. Badane monukultury, mieszanki traw i tra- 
_wiasto-motylkowate oraz roślinność starej darni mimo dużego zróżmico- 
wania wykazały wystarczającą z punktu widzenia żywienia zwierząt 
zawartość cynku [4]. 

W pierwszym noku badań zawartość żelaza wahała się od 232 do 
602 ppm suchej masy roślin. Zróżnicowanie to wystąpiło w następnych 
latach w badanych mieszankach, a nawet w gatunkach uprawianych ro- 

ślin. W drugim roku monokultury i mieszanki traw zawierały od 164,0 
do 403,0 ppm żelaza, a mieszanki trawiasto-motylkowate od 237 do 
452 ppm. Mieszanki te zawierały średnio o 65 ppm żelaza więcej od 
monokulbur mieszanek traw i roślinności: trawiastej starej darmi. W trze- 
cim roku badań po ustąpieniu z runi roślin motylkowatych zawartość 
żelaza była mniejsza i wahała się w monokulturach i mieszankach traw 
od 139 do 253 ppm.



344 J. MURZYŃSKI 
  

Tabela 3 

Zawartość cynku, żelaza i kobaltu (w ppm) w suchej masie roślin łąkowych z PGR Rychnów 

| w latach 1973-1975 

Nr Cynk Zelazo Kohalt 

obiektu 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 

  

  

  

1 43 34 30 368 164 155 0,26 0,23 0,20 

2 42 42 31 275 267 155 0,28 0,27 0,27 

3 42 42 31 258 237 139 0,26 0,23 0,20 

4 42 42 37 384 366 179 0,26 0,23 0,20 

5 44 44 31 441 412 312 0,27 0,27 0,26 

6 40 40 35 362 330 213 0,25 0,24 0,20 

7 47 46 46 283 273 247 0,26 0,23 0,20 

8 45 45 41 412 403 188 0,26 0,23 0,20 

9 47 47 36 422 452 161 0,28 0,27 0,23 

10 45 46 46 602 386 253 0,26 0,23 0,20 

11 49 49 51 323 322 166 0,25 0,24 0,28 

12 41 42 32 232 252 191 0,28 0,26 0,35 
—   

Między poszczególnymi mieszankami stwierdzono znaczne różnice w 

zawartości kobaltu sięgające od 0,20 do 0,35 ppm. Zróżnicowanie to 
wynika między innymi również ze zmian sezonowych, jakie stwierdzono | 

w poszczególnych mieszankach i monokulturach. Największą zawartość 

kobaltu stwierdzono w roślinach starej darni (0,28-0,35 ppm). Monokul- 

tury i mieszanki traw i trawiasto-motylkowate zawierały od 0,20 do 

0,28 ppm kobaltu. Między mieszankami trawiastymi a trawiasto-motylko- 

watymi istotnych różnic w zawartości kobaltu nie stwierdzono. Z punktu 

widzenia żywieniowego roślinność w badanych warunkach zawiera wy- 

starczającą ilość kobaltu. 

WNIOSKI 

1. W badanych mieszankach stwierdzono duże różnice w zawartości 

manganu, molibdenu, cynku, żelaza i kobaltu. 

2. Mieszanki trawiasto-motylkowate zawierały o 4,5 ppm boru i 65 

ppm żelaza więcej od monokultur kupkówki, stokłosy bezostnej, miesza- 

nek traw i roślin trawiastych starej darni. 

3. Wszystkie mieszanki i monokultury cechowała niska zawartość man- 
ganu i stosunkowo wysoka zawartość molibdenu, co związane jest w 

znacznym stopniu z odczynem gleby, 
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СОДЕРЖАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 

В ЗЛАКОВО-КЛЕВЕРНЫХ СМЕСЯХ 

Резюме 

В опыте, проведенном в период 1973-1975 гг. в госхозе Рыхнув, воеводства Ополе, иссле- 

довали содержание бора, меди, марганца, молибдена, цинка, железа и кобальта в моно- 

культурах ежи сборной и костра безостого, а также в смесях злаковых трав и злаково-кле- 

верных смесях. 

‚ Монокультуры и злаковые смеси показывали меньшее содержание бора на 4,5 ррт 

и железа на 65,0 ppm в сухом веществе, чем злаково-клеверные смеси. Не установлены су- 

щественные разницы в содержании меди, марганца, молибдена, цинка и кобальта в сухом 

веществе монокультур ежи сборной и костра безостого, а также смесей злаковых трав по 

отношению к злаково-клеверным смесям. 

J. Murzyński 

* CONTENT OF MICROELEMENTS IN GRASS-FLOWER MIXTURES 

Summary 

In an experiment carried out in the period 1973-1975 in the state farm Rych- 

nów, Opole district, the boron, copper, manganese, molybdenum, zinc, iron and 

cobalt content in the cocksfoot and awnless bromegrass monocultures and in the 

mixtures of grasses and grasses with clovers was determined. Monocultures and 

grass mixtures proved less content of boron by 4.5 ppm and iron by 65.0 ppm 

than grass-clover mixtures. No remarkable differences in the copper, manganese, 

molybdenum, zinc and cobalt content in dry matter of the cocksfoot and awnless 

bromegrass monocultures, as well | as grass mixtures in relation to grass-clover 

mixtures, were found,


