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Wstęp 

Wartość użytkowa traw gazonowych zależy od wielu czynników, wśród któ
rych znaczącą rolę odgrywa odporność na czynniki stresowe występujące w okre
sie zimy, a zwłaszcza oddziaływanie na darń niskich temperatur, długość zalega
nia i grubość okrywy śnieżnej oraz porażenie przez choroby zimowe [RUTKOWSKA, 

HEMPEL 1986; PROŃCZUK 1993; RUTKOWSKA, PAWLUŚKIEWICZ 1996; DOMAŃSKI 1997a; 
SCHMIDT, KAszunA 1997]. Z badań dotyczących traw pastewnych wynika, że termin 
siewu jest ważnym czynnikiem agrotechnicznym, wpływającym na początkowy 
wzrost i rozwój traw (zasięg systemu korzeniowego, ulistnienie i wysokość roślin), 
szczególnie na glebach skłonnych do przesuszenia [HARKOT, JARGIEŁŁO 1993]. 
Termin siewu może zatem wpływać również na przezimowanie roślin. 

Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu wiosennego i późnolet
niego terminu siewu na przezimowanie krajowych odmian traw gazonowych. 

Materiał i metody 

Badania przeprowadzono w latach 1996-2000 w Stacji Dydaktyczno-Badaw
czej w Sosnowicy, należącej do Katedry Łąkarstwa Akademii Rolniczej w Lubli
nie. Doświadczenia założono metodą losowanych bloków w czterech powtórze
niach, na poletkach o powierzchni 1 m2, na glebie mineralnej lekkiej. Gleba cha
rakteryzowała się odczynem obojętnym (pH w 1 mol KCl·dm-3 = 6,9), a zawar
tość przyswajalnych form makroskładników wynosiła: P - 82, K - 166 i Mg - 52 
mg·kg-1 gleby. Badaniami objęto zarejestrowane w 1996 r. polskie odmiany nastę
pujących gatunków traw gazonowych: Agrostis canina L., A. capillaris L., Festuca 
heterophylla LAM., F ovina L., F ,ubra L. S. s., Lolium perenne L. i Poa pratensis 
L. Do badań włączono również F arundinacea SCHREB. odmianę Terros. Zasto
sowano dwa terminy siewu: późnoletni (24 VIII 1996 r.) i wiosenny (14 V 1997 
r.). Na wszystkich obiektach zastosowano jednakowe nawożenie mineralne. 
Dawki poszczególnych składników mineralnych wynosiły: przed siewem N - 25, P 
- 22, K - 83 kg·ha-1, zaś w okresie wegetacji N - 20, P - 40, K - 60 kg·ha-1• W 
latach pełnego użytkowania w okresie wegetacji przeprowadzano 6-10 koszeń. 
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Wysokość dawek nawożenia mineralnego i liczba koszeń były zgodne z zalecenia
mi COBORU dla użytkowania ekstensywnego. 

Przezimowanie odmian określano w oparciu o kryteria stosowane w CO
BOR U [DOMAŃSKI 1996], na podstawie ocen stanu ogólnego roślin przeprowadzo
nych corocznie jesienią (na koniec okresu wegetacji) oraz wiosną (tydzień po ru
szeniu wegetacji) w skali 1-9 (9 - stan najkorzystniejszy, 1 - stan najgorszy). 

Warunki meteorologiczne w latach badań były niekorzystne dla przezimo
wania traw. W okresie zimy notowano znaczne spadki temperatury powietrza; w 
1997 roku w styczniu (do -25,1°C) i w grudniu (do -23,9°C) oraz w 1998 roku w 
listopadzie (do -23,2°C) i w grudniu (do -26,1°C), co w warunkach braku lub 
cienkiej okrywy śnieżnej było powodem gorszego przezimowania niektórych od
mian traw. W latach 1999 i 2000 natomiast w okresie zimy temperatura 
powietrza nie spadała poniżej -13,7°C. Czas zalegania okrywy śnieżnej w okresie 
zimy w latach 1997-2000 wynosił odpowiednio: 42, 52, 65 i 27 dni . 

Wyniki badań i dyskusja 

Zastosowane terminy siewu nie wpływały jednoznacznie na przezimowanie 
odmian z rodzaju Agrostis (rys. 1 ). Odmiany Niwa i Boni otrzymywały wyższe 
oceny przezimowania na obiektach z późnoletnim terminem siewu (z wyjątkiem 
1999 roku), zaś odmiana Igeka (w 2000 r.) oraz odmiana Nina (w 1998 i 2000 r.) 
na obiektach z wiosennym terminem siewu. Stwierdzono natomiast duży wpływ 
warunków pogodowych w kolejnych Jatach badań na oceny przezimowania od
mian z rodzaju Agrostis. Znaczne spadki temperatury powietrza w grudniu 1997 
roku (do -23,9°C), przy jednocześnie cienkiej okrywie śnieżnej (1-3 cm), były 
przyczyną niskich ocen przezimowania (3,2-4,9) wszystkich odmian tego rodzaju 
w 1998 roku. Natomiast mniejsze spadki temperatury powietrza w okresie zimy 
1999-2000 roku (do -13,7°C) oraz grubsza okrywa śnieżna wpłynęły na wyższe 
oceny przezimowania odmian w 2000 roku (5,5-7,7). Wyższymi ocenami tej cechy 
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Oceny przezimowania odmian AgrosLis capillaris i Agrostis callina w latach 
1997-2000 w skali 9° (1 - stan najgorszy, 9 - stan najkorzystniejszy) 

Evaluation of wintering for Agrostis capillaris and Agroslis canina varieties wit
hin 1997-2000, accordmg to the 9° scale (1 - the worst , 9 - the most favourab
le condition) 
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w całym okresie badań wyróżniała się odmiana Igeka (3,5-7,5), natomiast odmia
na Nina (A. canina) otrzymywała oceny najniższe (2,4-6,4). Również w badaniach 
przeprowadzonych przez JANKOWSKIEGO i in. [1999] odmiana Nina charakteryzowa
ła się niskimi ocenami tej cechy. W badaniach przeprowadzonych przez COBO
RU [DOMAŃSKI 1997b) odmiany Agrostis capillaris nie różniły się ocenami przezi
mowania. 
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Oceny przezimowania od mian Festuca ovina w latach 1997-2000 w skali 9° 
(1 - stan najgorszy, 9 - sta n najkorzystniejszy) 

Evaluation of wintering for Festuca ovina varieties within 1997-2000, accor
ding to the 9° scale (1 - the worst, 9 - the most favourable cond itio n) 
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Oceny przezimowania odmian Fes/uca rubra, Festuca heterophylla i Festuca 
an111di11acea w latach 1997-2000 w skali 9° (1 - stan najgorszy, 9 - stan najko
rzystniejszy) 

Evaluation of wintcrin!i fo r Festuca rubra, Festuca heterophylla and Festuca 
an111di11acea varieties w1thin 1997-2000, accord ing to the 9° scale (1 - the 
worst, 9 - the most favourab le condition) 

Oceny przezimowania odmian Festuca ovina były zróżnicowane w latach 
(rys. 2). W 1998 roku odmiany Espro i Witra na obiektach z późnoletnim termi-
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nem siewu wyróżniały się wyższymi ocenami przezimowania ( odpowiednio 6,5 i 
5,0) niż na obiektach z wiosennym terminem siewu (5,1 i 3,4). Słabe natomiast 
przezimowanie odmian Sima i Niko w 1998 roku zarówno na obiektach z wiosen
nym, jak i późnoletnim terminem siewu (3,2-3,5) świadczy o dużej wrażliwości 
tych odmian na warunki pogodowe w okresie zimy. W dalszych latach (1999-
2000) oceny przezimowania odmian F. ovina na obiektach z wiosennym termi
nem siewu były wyższe niż na obiektach z późnoletnim terminem siewu, zwłasz
cza odmian Espro i Witra. 

Oceny przezimowania odmian Festuca rubra, Festuca heterophylla i Festuca 
arundinacea w 1998 roku na obiektach z późnoletnim terminem siewu były wyż
sze niż na obiektach z wiosennym terminem siewu, zwłaszcza odmian Areta, Jag
na, Leo i Nimba (rys. 3). Natomiast w drugim roku badań (1999) wyższe oceny 
przezimowania na obiektach z późnoletnim terminem siewu otrzymały odmiany 
Nimba, Sawa i Terms, zaś w trzecim roku badań (2000) odmiany Areta i Jagna. 
W 1999 roku oceny przezimowania wszystkich odmian omawianych gatunków w 
obu terminach siewu były niższe w porównaniu do pozostałych lat. Było to spo
wodowane długim okresem zalegania okrywy śnieżnej. Z badań PROŃCZUK [1998] 
wynika bowiem, że kostrzewy są wrażliwe na długo zalegające okrywy śnieżne. 
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Oceny przezimowania odmian Poa pra1e11sis w latach 1997-2000 w skali 9° 
(1 - stan najgorszy, 9 - stan najkorzystniejszy) 

Evaluation of wintering for Poa pratensis varieties within 1997-2000, according 
to the 9° scale (1 - the worst, 9 - the most favourablc condition) 

Oceny przezimowania odmian Poa pratensis (Alicja i Gol) w kolejnych la
tach badań były zróżnicowane (rys. 4). W pieJWszym i trzecim roku badań oceny 
przezimowania omawianych odmian na obiektach z późnoletnim terminem siewu 
były wyższe (odpowiednio Alicja 5,3 i 7,4 oraz Gol 4,8 i 7,7) niż na obiektach z 
wiosennym terminem siewu (odpowiednio Alicja 4,0 i 6,7 oraz Gol 4,1 i 6,9). Na
tomiast w drugim roku badań oceny przezimowania zarówno odmiany Alicja , jak 
i odmiany Gol były zdecydowanie wyższe (odpowiednio 5,5 i 6,5) na obiektach z 
wiosennym terminem siewu niż na obiektach z późnoletnim terminem siewu ( od
powiednio 3,5 i 4,7). 

Odmiany Lolium perenne, niezależnie od roku badań na obiektach z późno
letnim terminem siewu, charakteryzowały si<t wyższymi ocenami przezimowania 
niż na obiektach z wiosennym terminem siewu (rys. 5). W okresie wiosny 1997 
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roku siewki Lolium perenne były narażone na okresowe silne przesuszenie gleby 
(gleba mineralna lekka), co wpłynęło niekorzystnie na ich dalszy wzrost i rozwój, 
a w konsekwencji na gorsze oceny przezimowania w okresie zimy 1997/1998 roku. 
Niezależnie od terminu siewu oceny przezimowania odmian tego gatunku w dru
gim roku badań (1999) były niższe niż w pierwszym (1998) i trzecim (2000). Przy
czyną słabszego przezimowania odmian Lolium perenne w omawianym czasie, po
dobnie jak w przypadku odmian z rodzaju Festuca, prawdopodobnie była gruba i 
długo zalegająca okrywa śnieżna. Z literatury wynika bowiem, że gatunki te są 
wrażliwe na grube i długo zalegające okrywy śnieżne, które sprzyjają pojawianiu 
się pleśni śniegowej, co w konsekwencji wpływa niekorzystnie na oceny stanu 
ogólnego roślin wiosną [PROŃCZUK 1997, 1998]. 
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Oceny przezimowania odmian Lolium perenne w latach 1997-2000 w skali 9° 
(1 - stan najgorszy, 9 - stan najkorzystniejszy) 

Evaluation of wintering for Lolium perenne varieties within 1997-2000, accor
ding to the 9° scale (1 - the worst, 9 - the most favourable condition) 

Wnioski 

1. Stwierdzono korzystny wpływ późnoletniego terminu siewu na przezimowa
nie wszystkich badanych gatunków traw gazonowych, zwłaszcza w pierw
szym roku po zasiewie. W dalszych latach warunki pogodowe w okresie 
badań w większym stopniu wpływały na przezimowanie odmian niż zastoso
wane terminy siewu. 

2. Wysokimi ocenami przezimowania w obu terminach siewu charakteryzowa
ły się odmiany Igeka (Agrostis capillaris), Espro (Festuca ovina), Areta (F. 
rubra) i Gazon (Lolium perenne), natomiast oceny przezimowania odmian 
Niwa (Agrostis capillaris), Espro i Witra (Festuca ovina) oraz Areta (Festuca 
rubra) zależały od terminu siewu. 

3. Pod względem przezimowania badane gatunki można uszeregować w kolej
ności od najlepiej do najgorzej zimujących w następujący sposób: F. arundi
nacea > F. rubra > L. perenne > F. heterophylla > F. ovina > P. pratensis 
> A. capillaris > A. canina. 



136 W. Harkot , Z. Czarnecki 

Literatura 

DOMAŃSKI P. 1996. System oceny wartości użytkowej odmian trawnikowych. COBO
RU, Słupia Wielka: 5 ss. 

DOMAŃSKI P. 1997a. Tereny trawiaste w Polsce - zainteresowanie społeczne, stan wie
dzy i perspektywy. TARAGRA '97, Konf. nauk. ,,Sztuka ogrodów w krajobrazie 
miasta". A. Drapella-Hemensdorfer, F. Gospodarczyk, B. Wojtyszyn (red.). 20-22 
VI 1997. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej: 173-182. 

DOMAŃSKI P. 1997b. Ti·awy darniowe: kostrzewa owcza, mietlica pospolita, życica 
trwała. Synteza wyników doświadczeń odmianowych. COBORU, Słupia Wielka. 
Seria 1992, 1101: 17 ss. 

HARKOT W., JARGIEŁŁO J. 1993. Badania wazonowe nad wrażliwością niektórych 
gatunków traw na termin siewu. Ann. UMCS, Sectio E, Vol. XLVIII(8): 49-57. 

JANKOWSKI K., KOLCZAREK R., CIEPIELA G. 1999. Ocena wybranych gatunków traw 
gazonowych uprawianych ekstensywnie. Fol. Univ. Agric. Stetin 197, Agricultura 
75: 147-152. 

PROŃCZUK M. 1997. Kompendium wiedzy o chorobach i ich zapobieganiu na trawni
kach. IHAR Radzików: 33 ss. 

PROŃCZUK M. 1998. Choroby traw i ich zapobieganie na trawniku . VII Targi zieleni 
miejskiej i ogrodnictwa TARAGRA '98, Konf. nauk. ,,Problemy ochrony i kształ
towania zieleni miejskiej". 18-20 VI 1998. Dolnośląskie Wydawnictwo Naukowe: 
65-70. 

PROŃCZUK S. 1993. System oceny traw gazonowych. Biul. IHAR 186: 127-132. 

RUTKOWSKA B., HEMPEL A. 1986. T,·awniki. PWRiL, Warszawa: 256 ss. 

RUTKOWSKA B., PAWLUŚKIEWICZ M. 1996. T,·awniki. PWRiL, Warszawa: 103 ss. 

SCHMIDT J., KASZUBA J.W. 1997. Uszkodzenia zimowe a plonowanie europejskich 
ekotypów życicy trwałej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 451: 287-292. 

Słowa kluczowe: odmiany, przezimowanie, trawy gazonowe 

Streszczenie 

Badania przeprowadzono w latach 1996-2000 na glebie mineralnej lekkiej. 
Zastosowano dwa terminy siewu: wiosenny i późnoletni. Badaniami objęto zare
jestrowane w 1996 r. polskie odmiany następujących gatunków traw: Agrostis ca
nina L., A. capillaris L., Festuca heterophylla LAM., F ovina L., F rubra L. S. S., 
Lolium perenne L. i Poa pratensis L. oraz F arundinacea SCHREB. W latach peł
nego użytkowania ekstensywnego w okresie wegetacji przeprowadzano 6-10 ko
szeń. Ocenę przezimowania przeprowadzano w skali 1-9 (9 - stan najkorzystniej
szy, 1 - stan najgorszy). 

Badania wykazały, że oceny przezimowania badanych odmian traw gazono
wych w kolejnych latach badań były zróżnicowane. Zastosowane terminy siewu w 
mniejszym stopniu wpływały na przezimowanie odmian niż warunki pogodowe w 
okresie badań. Wysokimi ocenami przezimowania w obu terminach siewu charak-
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teryzowały się odmiany lgeka (Agrostis capillaris), Espro (Festuca ovina), Areta 
(F. mbra) i Gazon (Loliwn perenne) . Pod względem przezimowania badane ga
tunki można uszeregować w kolejności od najlepiej do najgorzej zimujących w 
następujący sposób: F. anmdinacea > F. rubra > L. perennc > F. heterophylla > 
F. ovina > P pratcnsis > A. capillaris > A. canina. 

INFLUENCE OF SPRING AND LATE-SUMMER SOWING 
ON THE OVERWINTERING OF POLISH LAWN GRASS VARIETIES 

Wanda Harkot, Zbigniew Czarnecki 
Department of Grassland, Agricultural University, Lublin 

Key words: lawn grasses, varieties, wintering 

Summary 

Studies were carried out in 1996-2000 on the light minerał soil. Two so
wing terms were applied: spring and late-summer. The studies covered Polish 
varieties of the grass species registered in 1996, i.e. Agrostis canina L., A. capilla
ris L., Festuca heterophylla LAM., F. ovina L., F. rubra L. s. S., Lolium perenne L., 
Poa pratensis L. and F. arundinacea SCHREB. During the years of full extensive 
utilization, 6-10 cuts were harvested along vegetation season. Evaluation of win
tering of the studied lawn grass varieties was done according to the scale from 1 
to 9 (9 - the most favourable, 1 - the worst condition). 

The studies showed that results of wintering of the studied lawn grass va
rieties were differentiated in consecutive study years. The sowing term influenced 
wintering of the varieties to a lesser extent than the weather conditions during 
studies. Among the studied varieties, Igeka (Agrostis capillaris), Espro (Festuca 
ovina), Areta (F. rubra) and Gazon (Lolium perenne) were characterized by high 
wintering grades at both terms of sowing. In respect of wintering the studied spe
cies may be ordered from the best to the least cold-resistant in the following 
way: F. arundinacea > F. rubra > L. perenne > F. hcterophylla > F. ovina > P 
pratensis > A. capillaris > A. canina. 
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