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„Poprawa kieł
kowania traw gazonowych metodąkondycjonowania”
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Opis wdrożenia:

najbardziej

Trawy występująw większości środowisk i ze

efektywne

przedsiewne

i

ekonomiczne

hydrokondycjonowanie.

Wolne
ł
ąkowej,

względu na duż
ą liczbę gatunków i ich róż
no-

od patogenów

rodność, wielofunkcyjnoś
ćoraz moż
liwoś
ćwzrostu

kostrzewy czerwonej, mietlicy pospolitej i życicy

w zróż
nicowanych warunkach glebowych i kli-

trwał
ej uwilgatnia się w odpowiednich dawkach

matycznych

wody do 40% zawartoś
ci wody w temperaturze

są

szeroko

wykorzystywane

ziarniaki

jest

wiechliny

o

w gospodarce czł
owieka. Wśród nich ważnąrolę

20 C. Iloś
ćwody jest uzależ
niona od wilgotności

odgrywają trawy gazonowe, które oprócz funkcji

wyjściowej ziarniaków i należy ją wyznaczyć na

ozdobnych i użytecznych, korzystnie wpł
ywają

podstawie wstępnych badań mieszając w od-

takż
e na strukturę gleby, zapobiegają erozji,

powiednich

kształ
tują stosunki wodne, absorbują substan-

z określoną ilością ziarniaków. Uwilgotnione do

cje toksyczne i uż
yźniają glebę. Warunkiem uzys-

40% ziarniaki zamyka się w pojemnikach i in-

kania zamierzonych efektów jest dobór gatun-

kubuje przez 6 dni w 20 C. Ziarniaki powinny

ków i odmian traw do zał
oż
onych celów uprawy

wypeł
niaćnaczynie w ok. 1/10 ich pojemności i być

i warunków glebowych oraz stosowanie uszla-

codziennie

chetnienia materiał
u siewnego umoż
liwiającego

zaduszenia. Po tym zabiegu ziarniaki mogą być

szybkie kieł
kowanie ziarniaków w chwili zakł
a-

bezpoś
rednio wysiewane do gruntu lub suszone

dania upraw i ich renowacji oraz szybki wzrost

w temperaturze 20-25 C do wilgotności wyjścio-

roślin w niekorzystnych warunkach. Wś
ród róż-

wej, przechowywane przez 1-2 tygodnie i wy-

nych metod

siewane.
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ziarniaków

traw

proporcjach

róż
ne

dawki

wody

o

przewietrzane

celem

uniknięcia

o

Innowacyjnośćwdrożeniowa – efekty gospodarcze i społ
eczne
Innowacyjnośćmetody polega na spowodowaniu szybszego kieł
kowania ziarniaków traw gazonowych
poprzez kontrolowane uwilgotnienie ich do 40% zawartości wody i następnie inkubacjęcelem inicjacji
procesów metabolicznych poprzedzających kieł
kowanie wł
aściwe, bez wywoł
ania przebicia okrywy
nasiennej przez korzonek zarodkowy. Ziarniaki te po wysianiu do wilgotnej gleby kieł
kują szybciej niż
niekondycjonowane, co zwiększa ich konkurencyjnośćw stosunku do chwastów i innych gatunków roślin.
Stosowana metoda kondycjonowania jest bardzo tania i jednocześnie zwiększa efektywnośćzakł
adanych
plantacji, umożliwia zakł
adanie trawników w okresach chwilowego uwilgotnienia gleby poprzedzających
suszęi jest pomocna przy renowacji trawników. Sprzyja szybszemu i wyrównanemu wzrostowi siewek.

Wartość produkowanych traw w Polsce wynosi okoł
o 25 milionów zł
. W śród nich trawy gazonowe
stanowią bardzo dużą i ważną grupę. Zastosowanie hydrokondyconowania zwiększa znacznie
efektywnośćich produkcji oraz zakł
adania trawników i ł
ąk.

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Firmy opiekujące sięterenami zieleni miejskiej, producenci traw gazonowych, hodowcy traw, Ośrodki
Doradztwa Rolniczego
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