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Wstęp 

Przeznaczenie i wartość użytkowa zakładanych trawników zależy od składu 
gatunkowego i odmianowego zastosowanych mieszanek traw gazonowych. Dobór 
odpowiednich składników do mieszanek trawnikowych nie jest sprawą prostą, 
bowiem odmienny wzrost i rozwój gatunków oraz zróżnicowana wrażliwość 
gatunków i odmian na warunki pogodowe może być przyczyną znacznych zmian 
w składzie gatunkowym runi [RUTKOWSKA, HEMPEL 1986; LUTYŃSKA 1993; DOMAŃ
SKI 1997). W dotychczasowych badaniach dotyczących wartości użytkowej trawni
ków zwracano uwag<:; głównie na takie cechy jak aspekt ogólny, zadarnienie i 
barwę [GRABOWSKI i in. 1999a, 1999b; JANKOWSKI i in. 1999), natomiast mniej uwagi 
poświc:;cono zachowaniu się gatunków i odmian traw zastosowanych w mieszan
kach. 

Celem przeprowadzonych badań była analiza zmian udziału gatunków pol
skich i zagranicznych w mieszankach traw gazonowychw w trzech kolejnych 
latach użytkowania. 

Materiał i metody 

Doświadczenia założono 24 sierpnia 1996 roku na glebie mineralnej lekkiej, 
metodą bloków losowanych, w 4 powtórzeniach. Badaniami objęto 9 mieszanek 
traw gazonowych, w tym 5 polskich i 4 zagraniczne, w których udział odmian Fes
tuca sp. wynosił od 45 do 95% (tab. 1 ). Na wszystkich obiektach zastosowano 
jednakowe nawożenie mineralne w czystym składniku; przed siewem w ilości N -
25; P - 22; K - 83 kg·ha-1, natomiast w okresie wegetacji w latach 1997-1999 w 
ilości N - 240; P - 39,2; K - 121,2 kg·ha-1• Fosfor i potas dzielono na dwie równe 
dawki i wysiewano w dwóch terminach: na przełomie maja i czerwca oraz w pie
rwszej dekadzie września, natomiast nawozy azotowe dzielono na 6 równych 
dawek i stosowano co 2-3 koszenie. W okresie wegetacji na wszystkich obiektach 
przeprowadzano, w zależności od warunków pogodowych w okresie wegetacji, 
23-26 koszeń na wysokość 4 cm. Liczba i wysokość koszeń były zgodne z zalece
niami COBORU dla mieszanek typu „relax". Każdego roku wiosną (czerwiec) i 
jesienią (październik) z runi badanych mieszanek pobierano próbki roślinności (z 
4 powtórzeń) w celu przeprowadzenia analiz botaniczno-wagowych i określenia 
zmian w składzie gatunkowym. 
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Tabela 1; Table 1 

Kraj pochodzenia oraz skład gatunkowy i odmianowy 
badanych mieszanek traw gazonowych 

Country of origin and variety and species com position of the studied lawn grass mixtures 

Udział w mieszance Udział kostrzew 

Lp. Kraj Gatunek Portion in a mixturc niskich 
Portion No. Country Species odmiana of low fescues % varieties (%) 

Festuca mbra ssp. commutata L. Nimba 50 
Festuca ntbra ssp. mbra L. Areta 20 95 

1 PL Festuca heterophylla LAM. Sawa 15 
Festuca ovina L. Witra IO 
Agrostis capillaris L. Niwa 5 

Festuca ntbra ssp. mbra L. Pernillc 40 
Festuca mbra ssp. mbra L. Tamara 20 80 

2 DK Festuca ovina L. Ridu 20 
Lolium perenne L. Taya IO 
Poa pratensis L. Balin IO 

Festuca ntbra ssp. ntbra L. Franklin 35 

3 GB 
Festuca ntbra ssp. ntbra L. Victor 35 70 
Lolium perenne L. Ovation 20 
Poa pratensis L. Geronimo 10 

Festuca ntbra ssp. commutata L. Nimba 40 
Festuca heterophylla LAM. Sawa 5 70 

4 PL 
Festuca ovina L. Sima 25 
Poa pratensis L. Alicja 20 
Agrostis capillaris L. Niwa 5 
Agrostis canina L. Nina 5 

Festuca ntbra ssp. commutata L. Nimba 15 
Festuca ntbra ssp. rubra L. Leo 15 60 

5 PL 
Festuca ovina L. Sima 30 
Poa pratensis L. Alicja 15 
Loliwn perenne L. Inka IO 
Lolium multiflomm LAM. Gracja 15 

Festuca arundinacea SCHREB. Terros 50 

6 PL 
Festuca ovina L. Sima IO 60 
Lolium perenne L. Nira 20 
Lolium perenne L. Niga 20 

Festuca ntbra ssp. ntbra L. Cindy 52 
7 PL Poa pratensis L. Gol 10 52 

Lolium perenne L. Niga 38 

Festuca ntbra ssp. ntbra L. Bargena 15 
Festuca ntbra ssp. commutata L. Baruba 15 
Festuca rubra ssp. commutata L. Barnica 10 50 

8 NL Festuca ntbra ssp. ntbra L. Barcrown IO 
Poa pratensis L. Baron IO 
Poa pratensis L. Barblue 10 
Lolium perenne L. Perfect 10 
Lolium perenne L. Trobadour 20 

Festuca ntbra ssp. mbra L. Bargena 20 
Festuca rubra ssp. commutata L. Barnica 25 45 

9 NL 
Poa pratensis L. Baron 20 
Lolium perenne L. Trilo IO 
Lolium perenne L. Barball 20 
Agrostis capillaris L. Highland 5 
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Warunki meteorologiczne w latach badań były niekorzystne dla wzrostu i 
rozwoju traw. W okresie wegetacji w latach 1997-1999 średnie miesięczne tempe
ratury powietrza były o 10-30% wyższe od średnich z wielolecia 1965-1990, zaś 
rozkład opadów był nierównomierny. W 1997 roku w miesiącach czerwiec, sier
pień i wrzesień ilość opadów stanowiła odpowiednio: 60, 63 i 83% normy opa
dów z wielolecia 1965-1990, w 1998 roku w miesiącach lipiec i wrzesień odpo
wiednio 83 i 92% oraz w 1999 roku w miesiącach maj, lipiec, sierpień i wrzesień 
odpowiednio 78, 59, 37 i 76%. Obfite natomiast opady wystąpiły w maju i lipcu 
1997 roku, w sierpniu 1998 roku oraz w czerwcu 1999 roku, które stanowiły 
odpowiednio: 250, 300, 150 i 230% średniej z wielolecia. Z kolei w okresie zimy 
znaczne spadki temperatury powietrza (w 1996 roku w grudniu do -26,6°C; w 
1997 roku w styczniu do -25,1 °C oraz w grudniu do -23,9°C; w 1998 roku w 
listopadzie do -23,2°C oraz w grudniu do -26,1°C), utrzymujące się przez okres 
kilku dni w warunkach braku lub cienkiej okrywy śnieżnej przyczyniły się do gor
szego przezimowania niektórych odmian traw. 

Wyniki badań i dyskusja 

Udział odmian Festuca rubra, Festuca heterophylla i Festuca ovina w runi 
mieszanki oznaczonej nr 1 utrzymywał się na poziomie zbliżonym do udziału wyj
ściowego (95%) tylko przez okres jednego roku (rys. 1 ). W 1998 roku niekorzy
stny rozkład opadów przyczynił się do zmniejszenia udziału odmian tych gatun
ków w runi do 86,5% w okresie wiosny i do 65% w okresie jesieni. Głównym 
komponentem omawianej mieszanki była odmiana Nimba (forma kępowa F. 
rubra) i można przypuszczać, że odmiana ta jest wrażliwa na niedobory wody w 
okresie wegetacji. Wraz ze zmniejszaniem się udziału w runi odmian Festuca sp. 
następował wzrost udziału odmiany Niwa (Agrostis capillaris). W 1999 roku udział 
tej odmiany w runi wynosił wiosną 17,5%, a jesienią 14,5%. 

W mieszance nr 2 wyjściowy udział odmian F. rubra oraz F. ovina wynosił 
80% i w kolejnych latach użytkowania utrzymywał się na poziomie 72-93%. 
Natomiast udział Lolium perenne zwiększył si<c w 1997 r. z 10 do 17% i w zbliżo
nej ilości gatunek ten utrzymywał się w runi do 1999 r., zwłaszcza jesienią . Była 
to odmiana Taya, która okazała się mało wrażliwa na zmiany pogodowe w latach 
badań. Z kolei udział Poa pratensis w runi tej mieszanki, w zależności od roku 
wahał się w okresie wiosny od ilości znikomych do 3%, zaś jesienią od 5 do 9%, 
podobnie jak w innych mieszankach opanowanych przez odmiany Festuca sp. 

W mieszance nr 3 i mieszance nr 4 wyjściowy udział odmian Festuca sp. był 
taki sam (70% ). Sukcesywne zmniejszanie się udziału odmian F. rubra w runi 
mieszanki nr 3 (do ok. 42,9% w 1999 r.) było spowodowane zwiększającym się 

udziałem w runi odmiany Ovation (L. perenne), która wyparła mniej agresywne 
odmiany Franklin i Victor (F. rubra) . Dane te potwierdzają dużą przydatność 
odmiany Ovation do mieszanek trawnikowych w naszych warunkach pogodowych. 
Zastosowanie w mieszance nr 4 gatunków wolno rozwijających się w okresie wio
sny (A . capillaris, A. canina i P pratensis), wpłynęło korzystnie na udział w runi w 
tym czasie odmian Nimba (F. rubra), Sawa (F. heterophylla) oraz Sima (F. ovina) 
i utrzymywanie się ich w okresie jesieni w ilości zbliżonej do udziału wyjściowego 
(70%). 
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Rys. 1. 

Fig. 1. 

Udział gatunków w runi badanych mieszanek w latach 1997-1999 

Percentage of particular species in the turf of studicd mixturcs in 1997-1999 

Uwagę zwraca stosunkowo dobre utrzymywanie się P. pratensis odmiany 
Geronimo w runi mieszanki nr 3 (wiosną 3,6-12,0% i jesienią 10,0-18,5%) oraz 
duża zdolność regeneracyjna odmiany Alicja (P. pratensis) w mieszance nr 4. 
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Wiosną udział tej odmiany w runi był niewielki, ale jesienią ponownie wzrastał, z 
wyjątkiem 1999 roku, w którym wynosił zaledwie 1,2%. Natomiast odmiany A. 
capillaris i A. canina w dalszych latach badań zwiększały sukcesywnie swój udział 
w runi mieszanki nr 4. 

W mieszance nr 5 udział odmian F rubra i F ovina w kolejnych latach 
badań utrzymywał się w ilości 48,0-70,7%. Niskie temperatury w styczniu 1997 
roku wpłynęły ujemnie na przezimowanie odmian Inka (L. perenne) i Gracja (L. 
multiflorum). Gatunki te są bowiem wrażliwe na znaczne spadki temperatury w 
okresie zimy [RUTKOWSKA, HEMPEL 1986]. Stąd wiosną 1997 roku udział odmian L. 
perenne i L. multiflorum w tej mieszance zmniejszył się do 13%. Korzystne 
warunki pogodowe dla wzrostu i rozwoju odmian tego rodzaju w okresie wegeta
cji w 1997 roku przyczyniły się do wzrostu ich udziału w okresie jesieni do 15%. 
W dalszych latach wegetacji odmiana Inka (L. perenne) stanowiła 9,5-23,4% skła
du gatunkowego runi omawianej mieszanki. Natomiast udział P. pratensis w dru
gim roku wegetacji zwiększył się do 19% wiosną i 36% jesienią. Było to spowo
dowane małą konkurencyjnością ze strony F rubra ( odmian Nimba i Leo) oraz 
F ovina (odmiana Sima). Z kolei wzrost udziału L. perenne w dalszych latach 
spowodował zmniejszenie udziału P. pratensis do 14,2% wiosną i 17,1 % jesienią 
1999 roku. 

Udział odmian F arundinacea i F ovina w runi mieszanki nr 6 już w pierw
szym roku użytkowania został ograniczony do 40% i w dalszych latach sukcesy
wnie zmniejszał się (do 6,2% w okresie wiosny oraz 19,9% w okresie jesieni 1999 
roku). Natomiast udział L. perenne odmian Nira i Niga (każda po 20%) sukcesy
wnie zwiększał się i w 1999 roku wynosił 88,7% wiosną oraz 59,2% jesienią. Brak 
w tej mieszance odmian rozłogowych F rubra oraz duża odporność odmian Nira 
i Niga na niskie temperatury w okresie zimy były prawdopodobnie powodem zna
cznego zwiększenia ich udziału w mieszance. 

W runi mieszanki nr 7 udział odmiany Niga już od drugiego roku wegetacji 
sukcesywnie wzrastał i w 1999 roku wahał się od 66,9 do 69,7%. Zwiększanie 
udziału w runi odmiany Niga odbywało się kosztem zmniejszania udziału F rubra 
odmiany Cindy. W 1999 roku udział tej odmiany w runi wahał się od 30% wiosną 
do 13,9% jesienią. We wszystkich latach udział w runi odmiany Gol (P. pratensis) 
był mniejszy wiosną, a większy jesienią, podobnie jak w większości mieszanek z 
udziałem tego gatunku. W okresie wiosny udział tej odmiany w runi, w zależności 
od roku wahał się od znikomych ilości do 6%, zaś jesienią od 13,0 do 18,9%. 
Uwagę zwraca mniejsza konkurencyjność odmiany Cindy w porównaniu do pols
kich odmian rozłogowych F rubra. 

W mieszankach nr 8 i 9 udział odmian F rubra był zbliżony, zaś L. perenne 
i P. pratensis był taki sam (odpowiednio 30 i 20%), ale zastosowano inne odmia
ny. W kolejnych latach badań wiosną udział F rubra w mieszance nr 9 był więk
szy niż w mieszance nr 8, zaś L. perenne było więcej w runi mieszanki nr 8. Nato
miast jesienią udział F rubra i L. perenne w runi tych mieszanek był podobny, 
mimo odmiennego ich składu odmianowego. W okresie wiosny odmiany Perfect i 
Trobadour L. perenne (mieszanka nr 8) były bardziej tolerancyjne na niekorzyst
ne warunki pogodowe od odmian Trilo i Barball (mieszanka nr 9), stąd ich 
udział w runi zwiększał się. Udział P. pratensis w runi mieszanek 8 i 9 w okresie 
wiosny był podobny, zaś jesienią był mniejszy w mieszance nr 9. Z kolei A. capi
llaris utrzymywała się w runi (mieszanka nr 9) w ilości zbliżonej do wyjściowego 
udziału w mieszance (oprócz 1998 r.). 
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Wnioski 

1. Przeprowadzone badania wykazały, że utrzymywanie się odmian traw w 
runi trawników w dużym stopniu było uzależnione od ich wrażliwości na 
warunki stresowe (mroźne zimy, susze i obfite opady). Zastosowane w 
mieszankach odmiany Inka, Barball, Trilo (Lolium perenne) oraz Sima (F. 
ovina) i Terms (F. arnndinacea) były wrażliwe na warunki pogodowe w 
okresie badań, natomiast do odmian niewrażliwych należały: Taya, Ovation, 
Nira, Niga, Perfect, Trobadour (Lolium perenne). 

2. Odmiany F. rnbra, F. heterophylla i F. ovina, będące głównym składnikiem 
badanych mieszanek, bez względu na ich wyjściowy udział, opanowywały 
ruń. Formy kępowe Festuca rnbra charakteryzowały się mniejszą konkuren
cyjnością względem innych gatunków niż formy rozłogowe. 

3. W komponowaniu mieszanek na różnego rodzaju trawniki należy uwzględ
niać nie tylko zróżnicowany wzrost i rozwój gatunków, ale także zróżnico
waną wrażliwość odmian na czynniki stresowe. 
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Streszczenie 

Doświadczenia założono na glebie mineralnej lekkiej, metodą bloków loso
wanych w 4 powtórzeniach. Badaniami objęto 9 mieszanek traw gazonowych (w 
tym 5 polskich i 4 zagraniczne), w których udział odmian Festuca sp. kształtował 
się od 40 do 95%. 
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W okresie wegetacji na wszystkich obiektach przeprowadzano, w zależności 
od roku 23-26 koszeń na wysokość 4 cm. Każdego roku wiosną (czerwiec) i jesie
nią (październik) z runi badanych mieszanek pobierano próbki roślinności w celu 
przeprowadzenia analiz botaniczna-wagowych i określenia zmian w składzie ga
tunkowym. 

Przeprowadzone badania wykazały, że utrzymywanie się odmian w mieszan
kach w dużym stopniu było uzależnione od ich wrażliwości na warunki stresowe. 
Odmiany z rodzaju Festuca, będące głównym składnikiem badanych mieszanek, 
bez względu na ich wyjściowy udział, opanowywały ruń. Formy kępowe Festuca 
rubra charakteryzowały się mniejszą konkurencyjnością względem innych gatun
ków niż formy rozłogowe. 

CHANGES IN SPECIES COMPOSITION 
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Summary 

The experiment was founded on light minerał soi! following in randomised 
błock design with 4 repetitions. Present study covered 9 mixtures of lawn grasses 
(in that: 5 Polish, and 4 foreign) in which the share of the Festuca species ranged 
from 40 to 95%. 

During vegetation, depending on a year, from 23 to 26 cuttings were made 
at the height of 4 cm. Each ycar in spring (June) and autumn (October) , plant 
samples were taken from the turf of studied mixtures for botanical - weight 
analyses and determination of changes in the species composition. 

The results showed that stability of individual varieties in the mixtures 
depended to a large extent on their susceptibility to stress. Varieties from the 
Festuca type, being are the main component of studied mixtures, became pre
dominant, no matter what their initial share in the mixture was. The tufty forms 
of Festuca rubra werc characterized by !ower competitiveness than the varieties 
other than the rhizomatous forms. 
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