
 

 

AKTUALNOŚCI HR BARTĄŻEK  

na dzień 01.10.2015 
 

 

 

 

1. Plantacje nasienne 

 

a) Zasiewy i wschody 

 W I dekadzie września założono nowe plantacje życic: westerwoldzkiej, mieszańcowej i trwałej; 

 Pierwsze wschody roślin na plantacjach zasianych pomiędzy 25.08 a 5.09 zaobserwowano po 14 

dniach od siewu; 

 Wschody roślin były wyrównane, obecnie życice znajdują się w fazie rozwojowej BBCH 15-23 

(faza 5 liści do początku krzewienia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Prace pielęgnacyjne 

 Wrześniowe opady deszczu wpłynęły na poprawę stanu roślin na 

plantacjach osłabionych przez suszę, wykonano następujące 

zabiegi pielęgnacyjne: 

 na plantacjach wieloletnich, po zbiorze nasion 

przeprowadzono chemiczną regulację zachwaszczenia oraz 

nawożenie azotowe; 

 na plantacjach zasianych w czerwcu (kupkówka pospolita, 

kostrzewa czerwona, kostrzewa trzcinowa) wprowadzono 

kolejną dawkę azotu, wykonano oprysk na chwasty 

dwuliścienne; 

 na plantacjach zasianych w III dekadzie sierpnia i I września 

(życice)  wykonano oprysk na chwasty dwuliścienne. 

Fot. 1. Plantacja życicy 

westerwoldzkiej KOGA (siew I 

dekada września) 

Fot. 2. Plantacja życicy trwałej 

STADION (siew I dekada września) 

Fot. 3. Pojedyncze rośliny z plantacji życicy 

westerwoldzkiej KOGA (faza BBCH 20-23)  

Fot. 4. Stan zachwaszczenia  na 

plantacji życicy trwałej BOKSER 

(siew III dekada sierpnia) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) zbiór nasion 

 W połowie września przeprowadzono jednoetapowy 

zbiór lucerny mieszańcowej RADIUS; 

 W III dekadzie września zebrano nasiona z plantacji 

perzu wydłużonego BAMAR. 

 

 

 

2. Szkółki materiałów matecznych 

 

 We wrześniu posadzono na polu szkółki materiałów matecznych 3 gatunków życic: 

westerwoldzkiej, mieszańcowej i trwałej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 2. Odrost lucerny mieszańcowej RADIUS 

(plantacja desykowana przed zbiorem) 

Fot. 6. Sadzenie szkółki kostrzewy 

trzcinowej RACHELA 

Fot. 5. Odrost lucerny mieszańcowej RADIUS 

(plantacja desykowana przed zbiorem) 

Fot. 6. Plantacja kostrzewy łąkowej 

PASJA (2 rok użytkowania) 

Fot. 7. Plantacja kostrzewy trzcinowej 

RAHELA (4 rok użytkowania) 

Fot. 8. Zbiór perzu wydłużonego BAMAR 

Fot. 9. Sadzenie szkółki życicy mieszańcowej GALA Fot. 10. Pojedynki roślin 

przygotowane do sadzenia 



3. Doświadczenia pastewne i gazonowe 

 

 W I dekadzie września założono doświadczenie 

pastewne życicy wielokwiatowej z którego wyniki 

wykorzystane będą w pracach hodowlanych; 

 Na pozostałych doświadczeniach założonych w HR 

Bartążek prowadzone są obserwacje oraz wykonywane 

zabiegi pielęgnacyjne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fot. 13. Doświadczenie pastewne życicy wielokwiatowej 

(siew 4.09.2015) 

Fot. 11. Doświadczenie gazonowe (życica trwała, 

kostrzewa trzcinowa, kostrzewa czerwona) 

Fot. 12. Doświadczenie pastewne kupkówki pospolitej i 

kostrzewy trzcinowej (siew I dekada lipca, skoszone 18.09.2015) 


