
Podsumowanie sezonu wegetacyjnego 2016 rok 

 

Przedwiośnie 

 -Bardzo niskie temperatury i brak okrywy śnieżnej w okresie zimy 2015/2016 doprowadziły 

do uszkodzeń roślin na plantacjach nasiennych i w szkółkach matecznych. 

 

 

-Największe   wymarznięcia zaobserwo- 

wano w szkółkach   gatunków krótko- 

trwałych:  życicy mieszańcowej, 

westerwoldzkiej i wielokwiatowej.  Dużym 

uszkodzeniem pojedynków wykazała się 

szkółka kostrzewy trzcinowej. 

 

 

                                                                                                   Fot. 1 Szkółka kostrzewy trzcinowej Rahela 

 

 

 

 

- Plantacje gatunków  trwałych wykazały się 

większą odpornością na działanie mrozu. 

Nieznaczne zmniejszenie obsady roślin 

zaobserwowano na  życicy trwałej, kostrzewy 

łąkowej i tymotki łąkowej. 

Dobrze przezimowały rośliny na plantacjach 

koniczyny łąkowej i lucerny mieszańcowej. 

 

 

 

 

                                                                                                                Fot. 2 Plantacja życicy trwałej Bajka 

 

 



Wiosna 

- Ruszenie wegetacji zanotowano w pierwszej dekadzie marca. 

  

 

-Korzystne  warunki pogodowe panujące od 

wczesnej wiosny do końca czerwca   

umożliwiły przeprowadzenie prac 

wiosennych w optymalnym terminie oraz   

zasiewy plantacji i właściwe wchody roślin. 

 

                                                                                   

                                                                       

                                                                                                         Fot. 3 Plantacja kupkówki pospolitej Berta                                                                                        

 

Lato 

 -Zbiór nasion z plantacji rozpoczęto w trzeciej dekadzie czerwca.  

 

 

- W okresie od początku  lipca i  do połowy 

sierpnia wystąpiły  duże opady deszczu, 

które utrudniły terminowy  zbiór nasion 

niektórych odmian traw. Wystąpiły straty 

nasion w wyniku   osypania,  powodując 

niższe plony nasion w sezonie 

wegetacyjnym 2016  niż w roku 

poprzednim. 

 

                                                                                                Fot. 4 Plantacja życicy mieszańcowej Gala przed  
                                                                                                                           zbiorem nasion..  
 

- Wystąpiły ograniczone możliwości przeprowadzenia zabiegów z użyciem środków ochrony 

roślin oraz nawożenia mineralnego. 

- Nadmierna ilość opadów uniemożliwiła także terminowe wykonanie prac pielęgnacyjnych 

po zbiorze nasion na plantacjach wieloletnich. 

 



Jesień 

- W okresie od połowy sierpnia do połowy września nie wystąpiły opady atmosferyczne. 

-  Brak uwilgotnienia wierzchniej warstwy gleby  przyczynił się do nierównomiernych 

wschodów roślin na plantacjach życic założonych w okresie późnoletnim. 

 

- Pomimo korzystnych warunków pogodowych  

panujących jesienią, różnice w rozwoju roślin  na 

plantacjach życic pozostały do końca sezonu 

wegetacyjnego ( rozpiętość  fazy BBCH 22-29).  

 

- Plantacje wieloletnie wykazały się dobrym 

stanem roślin przed zimą. 

-  W okresie jesiennym nie wykonano na nich 

regulacji zachwaszczenia z powodu nadmiernych 

opadów deszczu.  

 

 

 

                                                                                                       Fot. 5. Roślina życicy  westerwoldzkiej Koga 
                                                                                                                                 (8-11-2016r.) 
 

   

 Fot. 6 Plantacja kostrzewy trzcinowej Rahela         Fot. 7 Plantacja kostrzewy czerwonej Dark (8-11-2016r.) 


