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1.Stan plantacji nasiennych
- Bardzo niskie temperatury i brak okrywy
doprowadziły do

śnieżnej w okresie zimy 2015/2016

uszkodzeń roślin na plantacjach

nasiennych,
-

największe

plantacjach

wymarznięcia

gatunków

zaobserwowano

krótkotrwałych

tj.

na

życicy

mieszańcowej Gala i Mega oraz życicy westerwoldzkiej
Koga,
- gatunki trwałe wykazały się większą odpornością na
działanie

mrozu.

Zaobserwowano

nieznaczne

zmniejszenie obsady roślin na plantacjach

życicy

trwałej, kostrzewy łąkowej i tymotki łąkowej.
- dobrze przezimowały plantacje koniczyny łąkowej oraz
lucerny mieszańcowej.
Fot. 1. Wymarznięcia roślin na
plantacji nasiennej życicy
mieszańcowej Gala (siew 2015).

Fot.2. Bardzo dobry stan roślin po zimie na plantacji
koniczyny łąkowej Rozeta (siew 2014)

Fot. 3. Stan plantacji życicy trwałej Bajka
po zimie (siew 2014)

2. Zabiegi agrotechniczne na plantacjach nasiennych
Ruszenie wegetacji odnotowano 5 marca,
Na plantacjach nasiennych wykonano następujące zabiegi:
- bronowanie lekką broną,
- nawożenie azotowe w dawkach dzielonych, w celu optymalnego wykorzystania
podanego azotu i uniknięcia jego strat:
I dawka 40-60kg N/ha – po ruszeniu wegetacji,
II dawka 20-30kg N/ha – po około 2 tygodniach.
Plantacje nasienne kostrzewy łąkowej i tymotki łąkowej zostały nawiezione w
terminie późniejszym, w okresie różnicowania się stożka wzrostu z wegetatywnego
na generatywny.
Nawożenie plantacji tymotki we wcześniejszym terminie

powoduje wystąpienie

piętrowości wiech. Piętra te różnią się terminem kwitnienia i dojrzewania roślin na
plantacji.
- mechaniczna pielęgnacja zachwaszczenia
na plantacjach zasianych

w rozstawie

międzyrzędzi 60cm,
- chemiczna regulacja zachwaszczenianiszczenie chwastów na plantacjach traw i
bobowatych drobnonasiennych oraz innych,

Fot. 4. Plantacja nasienna kupkówki pospolitej Berta
po mechanicznej uprawie międzyrzędzi (siew 2015)

-likwidacja szkodników – owadów żerujących na liściach i powodujących
zmniejszenie powierzchni asymilacyjnej, a tym samym słabszy rozwój roślin,
- ochrona fungicydowa stosowana z nawożeniem dolistnym na grzyby powodujące
plamistości liści: mączniak, rynchosporioza, grzyby z rodzaju Drechslera sp.
- koszenie plantacji koniczyny łąkowej w okresie pączkowania roślin (III dekada
maja). Nasiona zostaną zebrane z drugiego odrostu.

3. Zasiewy wiosenne plantacji nasiennych
Założono plantacje nasienne następujących gatunków i odmian zgodnie z zasadami
zawartymi w metodykach umieszczonych na stronie internetowej
- kupkówka pospolita Berta,
- kostrzewa czerwona Rapsodia,
- kostrzewa łąkowa Pasja,
- tymotka łąkowa Kaba,
- koniczyna łąkowa Rozeta,

Fot. 5. Plantacja kupkówki pospolitej Berta ( siew 2016).

