Wiechlina ł kowa Sójka

Opis botaniczny: odmiana rednio wczesna, ro liny o ciemnozielonej barwie li cia i redniej szeroko ci
blaszki li ciowej, o wysoko ci 60-90cm,
Cechy uytkowe
1.Typ uytkowania – odmiana trawnikowa przeznaczona do obsiewów terenów zielonych, boisk
sportowych, trawników przydomowych. Odpowiednia do mieszanek gazonowych z innymi gatunkami form
trawnikowych.
2.Cechy uytkowe: odmiana trwała, charakteryzuje si wolnym odrastaniem po skoszeniu, posiada trudny
do rozerwania system korzeniowy tworzy gst dar, dobrze znosi czste i niskie koszenie. Odmiana
charakteryzuje si wysok mas tysica nasion

Produkcja nasienna
1. Potencjał plonu nasion 10-15dt/ha,
2. Termin dojrzewania – od połowy do koca czerwca, zalenie od roku.
3. Zalecany wysiew na plantacji nasiennej 5-7kg/ha nasion.
4. Zakładanie plantacji nasiennych:
5. - siew póno wiosenny w kocu czerwca lub na pocztku lipca,
6. - siew wiosenny od marca do koca kwietnia z ro lin towarzyszc: mak, groch,
a. gorczyca biała.
7. Niszczenie chwastów dwuli ciennych rodkiem Aminopielik D 450 SL w dawce 3l/ha lub Chwastox
D 179 SL w dawce 5l/ha
8. Niszczenie chwastów jednoli ciennych (miotła zboowa, wiechlina roczna, kurze proso) preparatem
Dual Gold 960EC w dawce 2l/ha. W roku siewu w połowie wrze nia , w latach nastpnych w
okresie wschodu chwastów i samosiewów trawy tj. w kocu sierpnia lub na pocztku wrze nia.
Stosowany na wiosn zwalcza kurze proso.
9. Zapobieganie białokłosowo ci – niszczenie roztocza i owadów. Oprysk rodkiem Owadofos 540 EC
(1l/ha) lub Decis 2,5 EC (0,3l/ha) w okresie strzelania w

dbło,

przed pojawieniem si kłosa.

10. Zapobieganie poraeniu sporyszem – oprysk preparatem Punch Bis 400EC w dawce l/ha, w
terminie pocztku kwitnienia trawy.
11. Nawoenie azotowe

w kadym roku uytkowania plantacji: jesieni, w drugiej połowie

padziernika 30kg N/ha oraz wiosn jak najwcze niej 60kg N/ha.
12. Moliwo



zastosowania antywylegacza w fazie pocztku strzelania dbło (pierwszego kolanka) –

oprysk rodkiem Moddus 250 EC w dawce 0,3-0,5l/ha

13. Zbiór nasion dwufazowy. Koszenie na pokosy w pełnej dojrzało ci nasion.. Młócenie po ok. 2
tygodniach.
14. Moliwo



zbioru jednofazowego kombajnem przy pełnej dojrzało ci nasion

15. Zalecany okres uytkowania plantacji nasiennych 3 lata.

