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SPRAWOZDANIE
Obiekty objęte programem reintrodukcji zostały wysiane i wysadzone bezpośrednio
do gruntu w terminach od 2018-05-23 do 2018-06-02 w ogrodzie warzywnym gospodarstwa
Travnik – Kuty 58B, 11-610 Pozezdrze. W wyborze miejsca siewu i sadzenia wykorzystano zasady
allelopati, by minimalizować ryzyko powodowane przez szkodniki i maksymalizować korzystny
wzajemny wpływ między roślinami. Grządki zostały obsadzone roślinami ochronnymi
i wspierającymi: nagietkami, nasturcjami, aksamitkami, tymiankiem, cząbrem. Nie użyto środków
ochrony roślin wyłączając kilkukrotny oprysk z pokrzywy / czosnku / cebuli roślin sąsiadujących
z reintrodukowanymi obiektami.
Wśród szalotek PV145 i P9/93 nie zaobserwowano szkodników i chorób. Szalotka PV 145
charakteryzowała się większym wigorem i bardziej mięsistymi liśćmi. Wszystkie cebulki
po rozmnożeniu zastały wykopane, wysuszone i zabezpieczone na kolejny sezon.
Lędźwian siewny P103 charakteryzował się większą ilością pędów, strąków oraz wyraźnie
większymi nasionami niż POL POD 98045. Podczas zbioru dojrzałych nasion lędźwianu siewnego
zarówno POL POD 98045 jak i P103 zaobserwowaliśmy porażenie części nasion przez larwę
pachówki stręczówki. Porażenie w przypadku POL POD 98045 zajęło do 15% nasion. W P103 do
10% nasion. Zdrowe nasiona zebrano i zabezpieczono do dalszego rozmnażania.
Fasolka z orzełkiem została wysiana do gruntu po otrzymaniu nasion 2018-06-02. Wschody
nastąpiły po około 5 tygodniach. Nie zanotowano występowania chorób ani szkodników.
2018-10-05 zebrano pierwsze strąki. 2018-10-12 zebrano wszystkie strąki fasoli, których ok 75%
nie zdążyło dojrzeć. Zabezpieczono 160 nasion do dalszego rozmnażania.
Gospodarstwo Travnik jest również siedzibą stowarzyszenia PRAEKOLOGIA. W czasie sezonu
uprawnego odwiedzane było i będzie przez zainteresowanych tematem ekologi i projektu
praekologicznego. Wszyscy goście są oprowadzani po ogrodzie i informowani m.in. o programie
reintrodukcji. Także tabliczka informacyjna zawieszona będzie w widocznym miejscu, na tablicy
informacyjnej przy wjeździe. Do tej pory szczególnym zainteresowaniem cieszyła się fasolka
z orzełkiem.

