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OFERTA WDROŻENIOWA - 2007
„Pędzenie ozdobnych roślin drobnocebulowych”
Sł
owa kluczowe: Muscari armeniacum, Scilla mischtschenkoana, szafirek,
cebulica, pędzenie, rośliny doniczkowe
Rośliny drobnocebulowe, sąnaturalnie
niskie i generalnie mogą być
uprawiane bez użycia retardantów
wzrostu, co czyni uprawę tych roślin
bardziej ekologiczną i tańszą. W
porównaniu z kwitnącymi roślinami
doniczkowymi, uprawianymi w okresie
zimowym
i
wiosennym,
rośliny
drobnocebulowe uprawia sięw szklarni
znacznie krócej, w niższej temp.,
charakteryzująsiędużąwydajnościąz
jednostki powierzchni, nie wymagają
one
żadnych
zabiegów
pielęgnacyjnych
(z
wyjątkiem
podlewania), a wszystko to znacznie
obniża koszty produkcji tych roślin. W
poł
ączeniu
z
innymi
roślinami
cebulowymi lub doniczkowymi, rośliny
drobnocebulowe
mogą
być
wykorzystane
do
tworzenia
wielobarwnych kompozycji, które są
bardzo modne w Zachodniej Europie i
na pewno w Polsce teżbędą miał
y
duży popyt. Sprzedawane sąone nie
tylko z okazji różnych świąt, ale sł
użą
także do dekoracji wnętrz.
W sierpniu, cebule szafirka i
cebulicy, przez 4 tygodnie przechowuje
sięw temp. 20 ◦
C. W chł
odni, w temp.
◦
9 C, cebule przetrzymuje się na
sucho”, a następnie „na mokro”. Dobre
jest podł
oże torfowe, z niewielką
domieszkąN, K, P, Mg i piasku, o pH.

6.0-7.0. W doniczce, sadzi siępo kilka
cebul do mokrego podł
oża, które
następnie przysypuje siępiaskiem. „Na
mokro”
cebule
Scilli
moż
na
przechowywaćw chł
odni ok. 6 tygodni,
a cebule szafirka w ciągu 1-4 tygodni.
Wstawienie cebul Scilli do chł
odni na
początku
września,
pozwoli
na
wniesienie roślin do szklarni na
początku grudnia (rośliny będą już
miał
y widoczne liście). Cebulica
wstawiona do chł
odni w drugiej
poł
owie września, równieżmoże być
wniesiona do szklarni na początku
grudnia,
ale
rośliny
wymagają
wówczas
kilku
dni
dł
uż
ej
do
rozpoczęcia
kwitnienia.
Cebulicę
można pędzić również na terminy
późniejsze np. styczeńi luty.
Szafirki wstawione do chł
odni w
październiku można wnieśćdo szklarni
w poł
owie lutego (mająjużwidoczne
pędy
kwiatostanowe).
Muscari
wstawiony do chł
odni na początku
października, zakwita w szklarni o
tydzień wcześniej niż wstawiony do
chł
odni w drugiej poł
owie października.
W szklarni szafirki i cebulice
przetrzymuje sięw niskich temp. 1216◦C. W pojemniku, kwitnienie Scilli
utrzymuje siędo 4 tygodni, a Muscari
nawet ponad miesiąc.

Wykorzystanie szafirka do
tworzenia kompozycji z innymi
roślinami drobnocebulowymi

Wykorzystanie cebulicy do tworzenia kompozycji w poł
ączeniu z
roślinądoniczkową.

Innowacyjnośćwdrożeniowa – efekty gospodarcze
i społ
eczne
Przeprowadzone badania pozwolił
y na określenie warunków pędzenia roślin
drobnocebulowych,
szafirka
(Muscari
armeniacum)
i
cebulicy
(Scilla
mischtschenkoana,), uprawianych w doniczkach. Proponowane zalecenia są
uzupeł
nieniem stosowanych jużmetod pędzenia tych roślin. Innowacjąjest póź
niejsze
rozpoczęcie chł
odzenia cebul Scilli (na najwcześniejszy termin), krótszy okres
przetrzymywania cebul w chł
odni oraz możliwośćznacznie wcześniejszego rozpoczęcia
pędzenia (na grudzień) roślin w szklarni.
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