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OFERTA WDROŻENIOWA - 2007
„Zasady fertygacji i uprawy ozdobnych krzewinek z rodziny
wrzosowatych na stoł
ach zalewowych pod osł
onami”
Sł
owa kluczowe: azalia japońska, brukentalia, dabecja, fertygacja, golteria, stoł
y
zalewowe, wrzos, wrzosiec

Opis wdrożenia:
Do rodziny wrzosowatych należy wiele
dekoracyjnych, obficie kwitnących
krzewinek o regularnym pokroju i
atrakcyjnym ulistnieniu. Mogąone być
zastosowane
jako
rośliny
pojemnikowe, sł
użące do dekoracji
balkonów,
tarasów,
terenów
użyteczności
publicznej
oraz
mieszkań. Szczególną uwagę warto
zwrócić
na
azalie
japońskie,
brukentalię
ostrolistną,
dabecję
kantabryjską,
golterię chilijską i
rozesł
aną, wrzosy i wrzośce. Okres
kwitnienia azalii i golterii przypada na
wiosnę(V-VI), brukentalia kwitnie w VIVII, a dabecja w VII-IX. Gatunki te
uzupeł
niająokres kwitnienia wrzośców
(wiosna) i wrzosów (jesień). Ponadto w
przypadku golterii duż
ą wartość
dekoracyjną stanowią kuliste owoce
(biał
e do purpurowych), utrzymujące
się na roślinach przez cał
ą zimę.
Opracowana metoda uprawy tych
krzewinek na stoł
ach zalewowych pod
osł
onami pozwala na uzyskanie roślin
handlowych o wysokich walorach
dekoracyjnych w ciągu jednego sezonu
wegetacyjnego.
Nawadnianie
podsiąkowe na stoł
ach zalewowych
znacznie zmniejsza ryzyko infekcji

roślin przez grzyby chorobotwórcze z
rodzajów Botrytis, Cylindrocladium i
Colletotrichum,
na
które
rośliny
wrzosowate są bardzo wrażliwe.
Ponadto w uprawie zużywa się
znacznie mniej wody niż przy
nawadnianiu tradycyjnym za pomocą
deszczowni. Ukorzenione sadzonki
roślin należy posadzićwczesnąwiosną
do pojemników o średnicy 10 cm do
kwaśnego podł
oża skł
adającego sięz
torfu wysokiego lub mieszaniny torfu
wysokiego i kompostowanej kory
sosnowej (2:1 v/v). Podł
oże należy
wzbogacićnawozem PG-Mix w dawce
1 g / l podł
oża. Po posadzeniu rośliny
należy nisko przyciąć, co pozwala na
uformowanie ł
adnego pokroju. Rośliny
należy
uprawiać
na
stoł
ach
zalewowych. Po 4 tygodniach od
posadzenia należy rozpocząćzasilanie
roślin. Poż
ywkę do fertygacji moż
na
przygotować z nawozu Kristalon
Bł
ękitny (20-5-10-2 N-P-K-Mg +
mikroelementy. Stężenie pożywki nie
powinno przekraczać 0,05%. Zaleca
się stosowanie wody deszczowej.
Korzystny wpł
yw na wzrost roślin ma
równieżzakwaszanie twardej wody lub
pożywki do pH 4,6.
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Innowacyjnośćwdrożeniowa – efekty gospodarcze
i społ
eczne
Opracowana technologia uprawy mał
o znanych krzewinek z rodziny wrzosowatych
pozwoli zwiększyćasortyment roślin pojemnikowych do dekoracji wnętrz, balkonów i
tarasów oraz zwiększy podażtych dekoracyjnych krzewinek. Proponowana metoda
uprawy na stoł
ach zalewowych pozwoli na uzyskanie roślin o wysokich walorach
dekoracyjnych oraz ograniczy zużycie wody i nawozów w produkcji.
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