
Plonowanie i wartość paszowa mieszanek grochu siewnego z pszenżytem jarym 
uprawianych na zieloną masę.

Streszczenie

Celem przeprowadzonych badań jest określenie wpływu udziału komponentów w 

mieszance i terminu zbioru na plonowanie i wartość paszową mieszanek grochu siewnego z 

pszenżytem jarym uprawianych na zieloną masę.

Badania połowę przeprowadzono w latach 2016 — 2018 w Rolniczej Stacji 

Doświadczalnej w Zawadach należącej do Uniwersytetu Przyrodniczo -  Humanistycznego w 

Siedlcach. Eksperyment połowy założono w układzie split -  blok, w trzech powtórzeniach. 

Badano dwa czynniki. 1 Udział komponentów w mieszance: groch siewny -  siew czysty 

100%, pszenżyto jare -  siew czysty 100%. groch siewny 75% + pszenżyto jare 25%, groch 

siewny 50% + pszenżyto jare 50%, groch siewny 25% + pszenżyto jare 75%. II Termin 

zbioru: faza kwitnienia grochu siewnego (BBCH 65), faza płaskiego zielonego strąka grochu 

siewnego (BBCH 79). Zbiór roślin przeprowadzono zgodnie z drugim czynnikiem 

doświadczenia. Podczas zbioru określono plon świeżej masy i pobrano próby do wykonania 

analiz chemicznych.

Otrzymane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że warunki termiczno -  opadowe 

różnicowały planowanie i wartość paszową mieszanek grochu siewnego z pszenżytem jarym. 

Największy plon świeżej masy, suchej masy oraz białka ogólnego otrzymano z mieszanki 

grochu siewnego z pszenżytem jarym o udziale komponentów 50 + 50%. Najwyższą 

koncentrację białka ogólnego, popiołu surowego cukrów ogółem, cukrów rozpuszczonych 

oraz najwyższą strawność suchej masy i masy organicznej ujawniono w grochu siewnego, 

natomiast najwyższą zawartość tłuszczu surowego w grochu siewnym oraz mieszance o 75% 

udziale grochu siewnego i 25% udziale pszenżyta jarego. Groch siewny uprawiany w siewie 

czystym charakteryzował się najwyższą zawartości aminokwasów egzogennych, z wyjątkiem 

cysteiny oraz aminokwasów7 endogennych. Najniższe zawartości włókna surowego oraz 

frakcji włókna neutralno -  detergentowego, kwaśno -  detergentowego oraz lignin kwaśno -  

detergentowych zawierał groch siewny. Sucha masa grochu siewnego zawierała najwyższą 

koncentrację składników mineralnych. Mieszanki zebrane w fazie płaskiego zielonego strąka 

w porównaniu do mieszanek zebranych w fazie kwitnienia grochu siewnego odznaczały się 

niższą strawnością, koncentracją białka ogólnego, popiołu surowego, tłuszczu surowego, 

aminokwasów oraz składników mineralnych, natomiast wyższą zawartością włókna surowego 

i jego frakcji. Zielona masa mieszanek o 50% udziale grochu siewnego i 50% udziale



pszenżyta jarego zebrana w fazie płaskiego zielonego strąka jest najkorzystniejsza ze względu 

na plon i wartość paszową.



Yield and feed value of mixtures of field pea and spring triticale cultivated for green 
forage.

Summary

The aim of the investigation is to detennine the effect of the proportion of components 

in the mixture and the time of harvest on the yielding and feed value of mixtures of field pea 

and spring triticale cultivated for green forage.

The field investigation was conducted in 2016-2018 at the Agricultural Experimental 

Station in Zawady, which belongs to the Siedlce University of Natural Sciences and 

Humanities. The field experiment was established in the split błock arrangement in three 

replications. Two factors were studied. Factor I: Proportion of components in the mixture: 

field pea -  pure sowing 100%; spring triticale -  pure sowing 100%; field pea 75% + spring 

triticale 25%; field pea 50% + spring triticale 50%; field pea 25% + spring triticale 75%. 

Factor II: Time of harvest: field pea flowering stage (BBCH 65); field pea fiat pod stage 

(BBCH 79). The plants were harvested according to the second factor in the experiment. 

During the harvest, fresh matter yield was determined and samples were collected for 

Chemical analyses.

The obtained test results show that the thermal-precipitation conditions differentiated 

the planning and feed value of sugar snap peas and spring triticale mixtures. The highest yield 

of fresh matter, dry matter and total protein was obtained from the mixture of pea and spring 

triticale with the 50 + 50% component share. The highest concentration of total protein, total 

sugar crude ash, dissolved sugars, and the highest digestibility of dry matter and organie 

matter was found in seed peas, while the highest content of crude fat in seed peas and a 

mixture of 75% of seed pea and 25% of spring triticale. Sugar snap pea cultivated in pure 

sowing was characterized by the highest content of exogenous amino acids, except for 

cysteinę and endogenous amino acids. The lowest content of raw fiber and the fraction of 

neutral-detergent, acid-detergent and acid-detergent lignins were found in the sugar snap peas. 

The dry mass of sugar snap peas contained the highest concentration of minerals. The 

compounds collected in the fiat green pod phase, compared to mixtures collected in the 

flowering phase of the sugar snap peas, were characterized by lower digestibility, 

concentration of total protein, crude ash, crude fat, amino acids and minerals, but higher 

content of crude fiber and its fraction. The green mass of mixtures with a 50% share of sugar 

snap pea and 50% share of spring triticale harvested in the fiat green pod phase is the most 

advantageous as regards yield and its feed value.


