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Recognition of biological-chemical properties of Poa chaixii

Abstract: Poa chaixii (broad-leaved meadow grass) is a poorly known European grass and this, in
turn, can be attributed to the fact of its rare occurrence. However, in recent years, a growing inter-
est in many facets of this grass has been observed. The objective of research studies was a better
understanding of biological-chemical properties of Poa chaixii which can determine its occur-
rence and utilisation on lowland areas. Investigations followed two directions: selected biological
and chemical properties of this grass. Investigations of its biological properties included: the size
and development of generative shoots as well as their seed potentials, plant vitality and response
to nitrogen fertilisation. Investigations of chemical properties in our own studies comprised rec-
ognition in plants of the quantitative occurrence of organic and mineral constituents important
from the nutritional point of view taking into account vegetation and different nitrogen fertilisa-
tion.
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1. Wstêp

Poa chaixii Vill. in L. jest ma³o znan¹ traw¹ europejsk¹, g³ównie ze wzglêdu na spo-
radyczne jej wystêpowanie. Jednak¿e w ostatnich latach daje siê zauwa¿yæ znaczne
zainteresowanie tym gatunkiem i to na wielu p³aszczyznach. EDMONDSON (1980)
podaje, ¿e w po³udniowej Europie gatunek ten wystêpuje w górach, zw³aszcza w lasach
i na u¿ytkach zielonych. Porasta on gleby mineralno-próchniczne o odczynie kwaœnym.
Preferuje miejsca dobrze nas³onecznione i toleruje tylko okresowe niewielkie zacienie-
nie (ZARZYCKI, 1984). EDMONDSON (1980) podkreœla, ¿e na ni¿u Europy mo¿na rów-
nie¿ spotkaæ stanowiska wiechliny sudeckiej, lecz nale¿y je traktowaæ jako synantro-
pijne. Zapewne ma to zwi¹zek ze sporadyczn¹ obecnoœci¹ tego gatunku w mieszankach
wykorzystywanych do zak³adania pastwisk, a nawet trawników w niektórych krajach
Europy.

W Polsce Poa chaixii jest spotykana sporadycznie w Karpatach i Sudetach, gdzie
roœnie przede wszystkim na wysokogórskich halach oraz w widnych lasach (SZAFER
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i WSP., 1967; MATUSZKIEWICZ, 1981; FALKOWSKI, 1982). Do niedawna brak by³o
doniesieñ co do wystêpowania tego gatunku na ni¿u w centralnej czêœci kraju. Spora-
dycznie notowane stanowiska ni¿owe stwierdzono tylko w pasie roœlinnoœci rozci¹ga-
j¹cym siê od okolic Stargardu Szczeciñskiego po okolice Olsztyna. Jednak¿e informacje
te pochodz¹ sprzed wielu dziesiêcioleci (ABROMEIT, 1898–1940). Tymczasem
wspó³czesne badania przeprowadzone przez BULIÑSKIEGO (2001) potwierdzaj¹ obec-
noœæ tego gatunku na kilku stanowiskach zlokalizowanych w przymorskim pasie
ci¹gn¹cym siê od okolic S³upska po Elbl¹g oraz w Borach Tucholskich. Autor spotyka³
tam wiechlinê sudeck¹ przede wszystkim w lasach, g³ównie w siedliskach gr¹dowych,
a niekiedy tak¿e w dolinach cieków, na poboczach dróg oraz w pobli¿u zabudowañ.
Odkryte populacje liczy³y od jednej do kilkudziesiêciu s³abo rozwiniêtych kêp.
W naszym kraju gatunek ten nie by³ bowiem w przesz³oœci wykorzystywany w mieszan-
kach zalecanych na u¿ytki zielone z powodu braku nasion w handlu, na co zwrócili
uwagê FALKOWSKI i WSP. (1982). Równie¿ w naszym kraju stanowiska ni¿owe z Poa

chaixii uznaæ nale¿y, za synantropijne (ZAJ¥C i WSP., 2001).
Spotykane w literaturze opisy morfologiczne Poa chaixii nie s¹ zbyt szczegó³owe.

Nik³e wiadomoœci w tym wzglêdzie podali w swoich opracowaniach LAUS (1911)
i POLIVKA i WSP. (1928). Niewykluczone, ¿e gatunek ten bywa mylony z pokrewnym,
ni¿owym gatunkiem – wiechlin¹ odleg³ok³os¹ (Poa remota Forselles). Cechy identyfi-
kuj¹ce oba gatunki przedstawi³ w swojej pracy PAW£OWSKI (1938). Najpe³niejszym
opisem jest niew¹tpliwie charakterystyka przedstawiona przez SZAFERA i WSP. (1967),
FALKOWSKIEGO (1982), RUTKOWSKIEGO (1998) oraz KOZ£OWSKIEGO i WSP. (2012).

W³aœciwoœci biologiczne i chemiczne wiechliny sudeckiej s¹ dotychczas rozpoznane
w niewielkim stopniu. Trawa ta jest równie¿ interesuj¹ca pod wzglêdem morfologicz-
nym. Z racji obecnoœci du¿ych blaszek liœciowych mo¿e byæ postrzegana tak¿e jako
roœlina pastewna. Jej atutem jest zdolnoœæ do porastania trudnych stanowisk ze wzglêdu
na specyficzne wymagania siedliskowe tego gatunku, odmienne od wymagañ cennych
traw uprawnych. Niewielki zasób informacji o w³aœciwoœciach biologicznych i chemicz-
nych tego gatunku znalaz³ siê u podstaw badañ podjêtych przez KOZ£OWSKIEGO i RA-

TAJEWSKIEGO (2007).
Celem prac badawczych by³o pe³niejsze poznanie w³aœciwoœci biologiczno-che-

micznych Poa chaixii Vill. in L., które mog¹ determinowaæ jej wystêpowanie i paszowe
wykorzystanie na terenach ni¿owych.

2. Materia³ i metody

Badania postêpowa³y w dwóch kierunkach – nad wybranymi w³aœciwoœciami biolo-
gicznymi i chemicznymi wiechliny sudeckiej. Badane w³aœciwoœci biologiczne to: wiel-
koœæ i wykszta³canie pêdów generatywnych oraz ich potencja³ nasienny, ¿ywotnoœæ
roœlin, reakcja na nawo¿enie azotem. W badaniach z tego zakresu wykorzystano kwestie
metodyczne zawarte w pracy FALKOWSKIEGO i WSP. (1976). W³aœciwoœci chemiczne
w badaniach w³asnych polega³y na poznaniu w roœlinach iloœciowego wystêpowania
wa¿nych, z ¿ywieniowego punktu widzenia, sk³adników organicznych i mineralnych
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z uwzglêdnieniem wegetacji i zró¿nicowanego nawo¿enia azotem. Przy oznaczaniu
wystêpowania tych sk³adników w roœlinach wykorzystano powszechnie stosowane
metody analityczne, które zosta³y opisane w pracy KOZ£OWSKIEGO i WSP. (2013).

Prace badawcze nad Poa chaixii Vill. in L. prowadzono w latach 2007–2009 w opar-
ciu o materia³ roœlinny pochodz¹cy z kolekcji traw za³o¿onej na terenie Stacji Doœwiad-
czalnej Katedry £akarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego, Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu zlokalizowanej w Brodach. Kolekcjê roœlin tego gatunku za³o¿ono na gle-
bie, która pod wzglêdem w³aœciwoœci fizyko-chemicznych charakteryzowa³a siê nastê-
puj¹cymi parametrami: 1,25% zawartoœci¹ próchnicy, 16% udzia³em czêœci sp³awial-
nych, obojêtnym odczynem (pHKCl = 6,92) oraz obecnoœci¹ 188 mg P, 247 mg K
i 45,8 mg Mg w odniesieniu do kg–1 s.m. gleby. Obiektem badañ by³y roœliny pozyskane
z nasion zebranych z jednej kêpy tego gatunku rosn¹cej na Pogórzu, w wielogatunkowej
runi ³¹ki trwa³ej. Ze skie³kowanych nasion w warunkach szklarniowych pozyskano
pojedyncze roœliny, które nastêpnie wysadzono do gruntu. W ten sposób w roku 2006
stworzono kolekcjê 60 roœlin tego gatunku. W roku za³o¿enia kolekcji zastosowano
nawo¿enie w iloœci 60 kg P i 120 kg K na hektar w postaci superfosfatu potrójnego i soli
potasowej. Tak¹ dawkê tych nawozów stosowano tak¿e w latach prowadzenia badañ,
zawsze po rozpoczêciu wegetacji. Prace badawcze nad Poa chaixii podjêto w nastêpnym
roku po za³o¿eniu kolekcji, na roœlinach w pe³ni rozwiniêtych. Dodaæ nale¿y, ¿e przez
wszystkie lata prowadzenia badañ nad Poa chaixii warunki pogodowe by³y sprzyjaj¹ce
rozwojowi roœlin i nie zak³óci³y ich wegetacji.

Badania ze sfery biologicznej prowadzono na 20 roœlinach z wydzielonej powierzch-
ni kolekcji. Po³owê tej powierzchni nawo¿ono azotem w iloœci 30 kg ha–1, a drug¹ czêœæ
dawk¹ 60 kg ha–1 w postaci saletry amonowej 34% N. Po zbiorze pierwszego odrostu
roœliny nie by³y ju¿ zasilane azotem. Pomiary wykonywano na pêdach generatywnych
pierwszego odrostu od ich kwitnienia do fazy dojrzewania ziarniaków.

Drug¹ czeœæ kolekcji Poa chaixii, czyli 40 roœlin, wykorzystano do badañ nad
w³aœciwoœciami chemicznymi. Powierzchniê zajêt¹ przez roœliny przeznaczone do
badañ chemicznych rozdzielono na dwie czêœci ró¿ni¹ce siê dawk¹ nawo¿enia azotem.
W ten sposób uzyskano dwie kombinacje nawozowe – 30 i 60 kg N w przeliczeniu na
hektar. Materia³em analitycznym by³a masa nadziemna roœlin. W przypadku pierwszego
odrostu, zbioru dokonywano, kiedy pêdy generatywne zakoñczy³y ju¿ fazê k³oszenia,
lecz nie rozpoczê³y kwitnienia, co odpowiada³o fazie runi koszonej dla produkcji siana.
Natomiast pozosta³e odrosty roœlin œcinano, kiedy osi¹gnê³y one stadium dojrza³oœci
pastwiskowej. Z uwagi na du¿e podobieñstwo wyników uzyskanych z materia³ów
roœlinnych w pierwszym i drugim roku u¿ytkowania zrezygnowano z badañ chemicz-
nych w kolejnym roku.

3. Wyniki i dyskusja

Wyniki badañ w³asnych w sferze w³aœciwoœci biologicznych ukazuj¹ Poa chaixii

jako trawê wykszta³caj¹c¹ niezbyt wysokie pêdy generatywne, rzadko przekraczaj¹ce 71
cm (tab. 1). Okazuje siê jednak, ¿e w miarê wzrostu i rozwoju roœlin w naturalnych
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warunkach glebowych wysokoœæ pêdów generatywnych zwiêksza³a siê w kolejnych
latach u¿ytkowania roœlin na kolekcji. W trzecim roku u¿ytkowania notowano wyniki
nawet o 20 % wy¿sze w porównaniu do pierwszego roku prowadzonych badañ. Podobn¹
sytuacjê daje siê dostrzec w przypadku ŸdŸbe³, gdzie ich d³ugoœæ by³a wy¿sza o blisko
25%. Natomiast wielkoœæ kwiatostanów podczas prowadzonych trzech lat badañ by³a
doœæ stabilna. Niewielkie zmniejszenie d³ugoœci wiech jakie odnotowano w drugim roku
u¿ytkowania jest trudne do wyt³umaczenia. Na wyraŸnie zwiêkszaj¹c¹ siê ¿ywotnoœæ
roœlin wskazuje tak¿e nasilaj¹ca siê, zdolnoœæ wykszta³cania pêdów generatywnych
w kolejnych latach wzrostu i rozwoju roœlin. W trzecim roku roœliny wykazywa³y piê-
ciokrotnie wiêcej pêdów ni¿ na pocz¹tku badañ.

Tabela 1. W³aœciwoœci biologiczne i morfologiczne Poa chaixii

Table 1. Biological and morphological properties of Poa chaixii

Cecha – Feature
I rok u¿ytkowania

1st year of use
II rok u¿ytkowania

2nd year of use
III rok u¿ytkowania

3rd year of use

Wysokoœæ pêdów generatywnych (cm)
Height of of generative shoots (cm)
Wspó³czynnik zmiennoœci – VC (%)

59,24
15

62,03
18

71,2
17

� dŸb³o – Stem (cm)
Wspó³czynnik zmiennoœci – VC (%)

46,81
21

50,88
31

58,44
21

Kwiatostan – Inflorescence (cm)
Wspó³czynnik zmiennoœci – VC (%)

12,44
24

11,15
28

12,77
22

Liczba pêdów generatywnych
Number of generative shoots
Wspó³czynnik zmiennoœci – VC (%)

30,14
53

51,5
44

152,8
57

Masa ziarniaków z wiechy (g )
Weight of seeds per panicle (g )
Wspó³czynnik zmiennoœci – VC (%)

0,313
19

0,303
17

0,281
25

Masa ziarniaków z roœliny (g)
Seeds weight per plant (g)
Wspó³czynnik zmiennoœci – VC (%)

30,31
37

158,62
35

432,0
47

Zawartoœæ chlorofilu (mg g–1 s.m.)
Chlorophyll content (mg g–1 DM)
Wspó³czynnik zmiennoœci – VC (%)

4,27
19

5,19
23

7,02
31

Proces ten jest paralelny do zmian zawartoœci chlorofilu – wzrost o 64% na prze-
strzeni trzech lat. Zarówno z obecnych jak i wczeœniejszych naszych badañ ³atwo mo¿na
wyprowadziæ stwierdzenie, ¿e Poa chaixii nie jest gatunkiem zasobnym w barwniki
chlorofilowe. Wraz z up³ywem kolejnych lat badañ da³o siê te¿ zauwa¿yæ minimaln¹
tendencjê do zmniejszania masy ziarniaków w kwiatostanach. Wzrost liczby wy-
kszta³canych pêdów generatywnych rekompensowa³o to zjawisko, tote¿ w trzecim roku
pe³nego u¿ytkowania stwierdzono trzykrotnie wiêksz¹ iloœæ pozyskiwanych ziarniaków
z wiech roœlin w porównaniu do pierwszego roku.

Rezultaty naszych badañ nad biologi¹ Poa chaixii s¹ paralelne wobec wczeœniej-
szych wyników (KOZ£OWSKI i WSP., 2007) oraz danych przedstawionych przez
POLIVKE i WSP. (1928) oraz FALKOWSKIEGO (1982). Na podstawie porównania zebra-
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nych danych mo¿na stwierdziæ, ¿e wielkoœæ pêdów generatywnych jest wyraŸnie skore-
lowana ze zdolnoœci¹ do ich wykszta³cania.

W sferze wybranych w³aœciwoœci biologicznych w dodatkowych badaniach zwró-
cono tak¿e uwagê na reakcjê roœlin na aplikowany w nawozach azot (tab. 2). Podwojenie
dawki azotu z 30 na 60 kg N ha–1 wywo³a³o, przede wszystkim, zwiêkszenie wy-
kszta³cania pêdów o ponad 50% oraz masy ziarniaków tak¿e o 50%. Wobec tych zale-
¿noœci wzrost plonu ziarniaków pozyskiwanych z wiechy roœliny zbli¿y³ siê do 100%
w stosunku do roœlin nawo¿onych ni¿sz¹ dawk¹ azotu. Nie odnotowano natomiast istot-
nego wyd³u¿ania siê pêdów generatywnych, ŸdŸbe³ ani kwiatostanów. W fazie k³oszenia
siê roœlin azot powodowa³ zwiêkszenie zawartoœci chlorofilu w roœlinach o blisko 70%,
ale proces ten traci³ swoj¹ wyrazistoœæ w póŸniejszych stadiach rozwojowych roœlin.
Zapewne by³o to wynikiem szybszego wykorzystywania przez roœliny azotu podawa-
nego wiosn¹. Rezultaty badañ nad Poa chaixii wskazuj¹, jak du¿a jest rola azotu
w determinowaniu ¿ywotnoœci roœlin, ale na tej podstawie nie mo¿na jednak okreœliæ
tego gatunku mianem trawy nitrofilnej (FALKOWSKI, 1982).

Tabela 2. Reakcja Poa chaixii na nawo¿enie azotem
Table 2. Response of Poa chaixii to nitrogen fertilization

Cecha – Feature
Dawka – Dose

NIR0,05–LSD0.05
30 kg N ha–1 60 kg N ha–1

Wysokoœæ pêdów generatywnych (cm)
Height of of generative shoots (cm)

62,03 61,99 ns

� dŸb³o – Steam (cm) 50,88 51,46 ns

Kwiatostan – Inflorescence (cm) 11,15 10,53 ns

Liczba pêdów generatywnych
Number of generative shoots

41 62 12,3

Masa ziarniaków z wiechy (g)
Weight of seeds per panicle (g)

0,086 0,131 0,019

Masa ziarniaków z roœliny (g)
Seeds weight per plant (g)

4,096 7,997 1,4133

Zawartoœæ chlorofilu (mg g–1 s.m. DM)
Chlorophyll content (mg g–1 s.m. DM)

5,619 7,314 1,7416

Wyniki badañ nad w³aœciwoœciami chemicznymi Poa chaixii daj¹ podstawy do stwier-
dzenia, ¿e gatunek ten jest interesuj¹c¹ traw¹ pastewn¹ w odniesieniu do œrednich rocz-
nych wartoœci poszczególnych sk³adników organicznych i mineralnych (tab. 3). Wykazuje
on zbli¿ony do optymalnego poziom bia³ka ale niezbyt du¿y udzia³ cukrów. Natomiast
zawartoœæ celulozy, hemiceluloz i lignin jest niewielka, co korzystnie mo¿e wp³ywaæ na
poziom strawnoœci. Wiechlina sudecka wykazuje interesuj¹cy sk³ad mineralny. Wyró¿nia
siê wysok¹ zawartoœci¹ popio³u surowego – odbiegaj¹c¹ od poziomu typowego dla traw.
Zapewne cech¹ charakterystyczn¹ tego taksonu jest optymalny poziom wapnia, fosforu
i potasu, a niedobór magnezu i sodu. Krzem gromadzi w niewielkich iloœciach. £atwo te¿
zauwa¿yæ, ¿e wiechlina sudecka wykazuje tendencje do gromadzenia azotu azotanowego.
W sferze barwników uwagê zwraca niezbyt wysokie stê¿enie chlorofilu i karotenu. Anali-
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zuj¹c dane w tabeli 3, uwagê zwraca du¿e podobieñstwo sk³adu chemicznego roœlin
w kolejnych latach ich u¿ytkowania. Rezultaty naszych badañ z tego zakresu wnosz¹
istotne wartoœci poznawcze w sferze fitochemii tego gatunku. Poa chaixii mo¿na uznaæ za
trawê pastewn¹. Obecnie jednak tak¹ rolê mo¿e spe³niaæ tylko wobec trawo¿ernej zwie-
rzyny leœnej i w sytuacji wystêpowania roœlin w wiêkszych skupiskach.

Tabela 3. Sk³ad chemiczny Poa chaixii w kolejnych latach u¿ytkowania (g kg–1 s.m.)
Table 3. The chemical composition of Poa chaixii in successive years of use (g kg–1 DM)

Sk³adnik
Component

I rok u¿ytkowania
1st year of use

II rok u¿ytkowania
2nd year of use

zawartoœæ
content

wspó³czyn-
nik zmien-

noœci
VC (%)

zawartoœæ
content

wspó³czyn-
nik zmien-

noœci
VC (%)

Bia³ko ogólne – Crude protein
Cukry – Sugars
Celuloza – Cellulose
Hemicelulozy – Hemicelluloses
Ligniny – Lignins
Popió³ surowy – Crude ash
Wapñ – Calcium
Magnez – Magnesium
Fosfor – Phosphorus
Potas – Potassium
Sód – Sodium
Krzem – Silicon
Azot azotanowy – Nitrate nitrogen
Chlorofil – Chlorophyll (mg g–1 s.m. DM)
Suma karotenów – Carotene sum (mg g–1 s.m. DM)
�-karoten – �-carotene (mg g–1 s.m. DM)

176,5
68,1

241,2
231,7
22,6
92,8
7,9
1,2
4,1

22,4
0,4
5,4
1,2

6,57
0,58
0,28

16
29
14
10
27
25
21
27
19
18
22
26
15
22
28
24

187,6
52,2

226,6
207,2
32,6

109,2
7,4
1,4
3,6

27,8
0,3
7,8
1,6

6,34
0,65
0,32

21
27
16
11
24
28
25
35
15
16
29
21
11
26
34
25

W czêœci metodycznej podano, ¿e materia³em badawczym by³y odrosty runi wiechli-
nowej zbierane w okresie wegetacji. Wyniki badañ z tego zakresu zamieszczono w tabe-
li 4. Jak siê okazuje odrosty II, III i IV, a wiêc zbierane w stadium dojrza³oœci pastwisko-
wej wykazuj¹ zbli¿one wartoœci sk³adników organicznych i mineralnych, co dodatkowo
podkreœla pozytywn¹ ocenê wartoœci pokarmowej tego gatunku. Inny jest jednak sk³ad
chemiczny pierwszego odrostu – odnotowano mniej bia³ka, popio³u surowego i azotu
azotanowego, wiêcej wêglowodanów strukturalnych i lignin. Sytuacja taka jest efektem
zbioru odrostu bardziej wyroœniêtych roœlin, które ju¿ zakoñczy³y proces k³oszenia. Taki
sk³ad chemiczny tego odrostu pozytywnie œwiadczy o wiechlinie sudeckiej jako trawie
pastewnej w u¿ytkowaniu koœnym.

Jak ju¿ wspomniano, wiechlina sudecka by³a obiektem wczeœniejszych badañ
(KOZ£OWSKI i RATAJEWSKI, 2007), a uzyskane wyniki dobrze koresponduj¹ z opubliko-
wanymi spostrze¿eniami natury fitochemicznej. Wzmacnia to pozytywn¹ ocenê Poa

chaixii jako trawy pastewnej.
Analizuj¹c rezultaty badañ nad w³aœciwoœciami chemicznymi Poa chaixii mo¿na stwier-

dziæ, ¿e zasadne jest ich porównanie z w³aœciwoœciami chemicznymi Poa pratensis opisy-
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wanymi przez KOZ£OWSKIEGO i WSP. (2003). W tym zestawieniu Poa chaixii wyró¿nia siê
ni¿sz¹ zawartoœci¹ bia³ka, lecz wy¿sz¹ koncentracj¹ cukrów, podobn¹ iloœci¹ celulozy
i lignin, a wiêksz¹ hemiceluloz. Uzyskane dane porównawcze wskazuj¹ ten gatunek jako
ma³o zasobny w sferze sk³adu mineralnego, tak w odniesieniu do popio³u surowego jak
i magnezu, fosforu, krzemu, potasu i sodu. Cech¹ ró¿nicuj¹c¹ jest wiêksza zawartoœæ wapnia
i barwników karotenowych u Poa chaixii oraz pewna predyspozycja do gromadzenia azotu
azotanowego. Dodaæ te¿ nale¿y, ¿e Poa chaixii wykazuje wiêksz¹ stabilnoœæ w wystêpowa-
niu sk³adników organicznych i mineralnych ni¿ Poa pratensis (KOZ£OWSKI i WSP., 2003).

Tabela 4. Zmiany sk³adu chemicznego Poa chaixii w okresie wegetacji (g kg–1 s.m.)
Table 4. Changes in chemical composition of Poa chaixii during the vegetation season (g kg–1 DM)

Sk³adnik
Component

I odrost
1st regrowth

II odrost
2nd regrowth

III odrost
3rd regrowth

IV odrost
4th regrowth

Bia³ko ogólne – Crude protein
Cukry – Sugars
Celuloza – Cellulose
Hemicelulozy – Hemicelluloses
Ligniny – Lignins
Popió³ surowy – Crude ash
Wapñ – Calcium
Magnez – Magnesium
Fosfor – Phosphorus
Potas – Potassium
Sód – Sodium
Krzem – Silicon
Azot azotanowy – Nitrate nitrogen
Chlorofil – Chlorophyll (mg g–1 s.m. DM)

130,6
57,0

291,4
236,1
33,8
75,4
5,6
0,9
2,8

21,9
0,2
5,8
0,7

6,46

210,7
44,2

253,5
196,1
31,4
115,2
6,9
1,3
4,2

28,5
0,3
8,2
2,1

5,33

192,7
44,6

232,6
194,9
36,2

134,3
9,0
1,8
3,6

28,5
0,5

10,1
2,3

6,36

216,8
63,1

203,2
202,3
28,5
111,9
8,3
1,8
3,8

32,1
0,3
7,4
1,2

7,19

Tabela 5. Wp³yw nawo¿enia azotem na sk³ad chemiczny Poa chaixii (g kg–1 s.m.)
Table 5. Effect of nitrogen fertilization on the chemical composition of Poa chaixii (g kg–1 DM)

Sk³adnik
Component

Dawka – Dose
NIR0,05–LSD0.05

30 kg N ha–1 60 kg N ha–1

Bia³ko ogólne – Crude protein
Cukry – Sugars
Celuloza – Cellulose
Hemicelulozy – Hemicelluloses
Ligniny – Lignins
Popió³ surowy – Crude ash
Wapñ – Calcium
Magnez – Magnesium
Fosfor – Phosphorus
Potas – Potassium
Sód – Sodium
Krzem – Silicon
Azot azotanowy – Nitrate nitrogen
Chlorofil – Chlorophyll (mg g–1 s.m. DM)

175,8
57,1

248,2
209,8
32,2

105,0
6,8
1,4
3,5

27,6
0,31
7,4
1,0

5,93

199,5
47,3

204,7
202,7
32,7
113,5
8,0
1,5
3,7

27,9
0,35
8,3
2,1

6,75

1,92
2,13
6,10
3,26
ns
ns

0,83
ns
Ns
Ns
ns

0,41
0,56
1,69
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Badania nad sk³adem chemicznym Poa chaixii stworzy³y te¿ mo¿liwoœæ poznania reakcji na
podany roœlinom azot. Wiechlina nie jest traw¹ nitrofiln¹ i nie wymaga du¿ych jego iloœci do
swojego wzrostu i rozwoju. Podwojenie dawki azotu (tab. 5) wywo³a³o reakcjê roœlin,
w odniesieniu do wielu sk³adników z korzyœci¹ dla wartoœci pokarmowej, a mianowicie wzros³a
zawartoœæ bia³ka, zmniejszy³ siê poziom celulozy i hemiceluloz. Odnotowano jednak wiêksze
odk³adanie azotu azotanowego. Wzrost stê¿enia barwników chlorofilowych pod wp³ywem
wy¿szej dawki nawo¿enia azotem okaza³ siê niewielki.

4. Wnioski

• W³aœciwoœci chemiczne Poa chaixii, zw³aszcza w odniesieniu do wystêpowania
cukrów, celulozy, hemiceluloz, lignin, a tak¿e bia³ka ogólnego i sk³adników
mineralnych, predysponuj¹ ten gatunek do grupy interesuj¹cych traw pastew-
nych.

• W³aœciwoœci biologiczne Poa chaixii, zw³aszcza cechy morfologiczne, ¿ywot-
noœæ roœlin, reakcja na nawo¿enie azotem, potencja³ nasienny ukazuj¹, ¿e pozy-
skiwanie nasion tego gatunku jest mo¿liwe.

• W œwietle wyników naszych badañ nad Poa chaixii obecnie konieczne jest podjê-
cie dzia³añ nad utrzymaniem tego gatunku w jego naturalnych warunkach siedli-
skowych, a spogl¹daj¹c perspektywicznie zasadne jest podjêcie hodowli. Realne
staje siê te¿ wykorzystanie wielu cech i w³aœciwoœci tego gatunku w krzy¿owaniu
z innymi gatunkami z rodzaju Poa.
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Recognition of biological-chemical properties of Poa chaixii

S. KOZ£OWSKI, W. ZIELEWICZ

Department of Grassland and Natural Landscape Sciences, Poznañ University

of Life Sciences

Summary

Research studies on Poa chaixii Vill. in L. were carried out in years 2007–2009 on the basis of
plant material derived from the established collection of this species. The obtained results expand
our knowledge of this species and make it possible to draw the conclusion that chemical proper-
ties of Poa chaixii, in particular with respect to occurrence of sugars, cellulose, hemicelluloses,
lignins as well as total protein and mineral constituents, predispose this species to the group of
interesting fodder grasses. On the other hand, biological properties of Poa chaixii, especially mor-
phological traits, plant vitality, response to nitrogen fertilisation and seed potentials show that it is
possible to harvest seeds of this species. In the light of the results of our investigations on Poa

chaixii, it is necessary right now to undertake action to maintain this species in its natural site con-
ditions and, from a long-term perspective, it seems justified undertaking its breeding. Moreover, it
appears realistic to use many traits and properties of this species for crossings with other species
from the Poa genus.
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