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OFERTA WDROŻENIOWA
„Optymalizacja czynników agrotechnicznych podczas aklimatyzacji kolorowej
cantedeskii”
Sł
owa kluczowe: Zantedeschia, mikrosadzonki, dokarmianie CO2 , doświetlanie, nawożenie, podł
oża

kosowego do odkwaszonego torfu (1:3) jest ko-

Opis wdrożenia:

rzystne zarówno do rozwoju części nadziemnej

Cantedeskia jest bardzo cennąrośliną, której

jak systemu korzeniowego. Po okoł
o 2 tygo-

popularność od kilku lat ciągle wzrasta. Upra-

dniach, gdy zaczynająsię wytwarzaćnowe ko-

wiana jest gł
ównie na kwiaty cięte, zaśodmiany

rzenie oraz zawiązki liści, należy zwiększyć

niskie równieżjako rośliny doniczkowe. Materiał

intensywność światł
a (do 150

nasadzeniowy jest bardzo drogi, zwykle impor-

ostroż
nie hartować rośliny, poprzez wietrzenie

towany z Holandii lub Nowej Zelandii. Roz-

oraz rozpocząćnawożenie. Do fertygacji można

mnażanie wegetatywne (oddzielanie po kwit-

zastosować nawozy wieloskł
adnikowe lub poje-

nieniu mł
odych fragmentów od starego kł
ącza)

dyncze tak, by poziom N w pożywce wynosiłod

jest mał
o wydajne, daje materiałniejednorodny

120-160 mg/l zaśproporcja N:K jak 1:1,2. EC

i sprzyja rozprzestrzenianiu chorób wirusowych.

pożywek powinno wynosić od 1,2 dla mł
odych

Zastosowanie metody ‘in vitro’ stosuje sięw celu

roślin do 1,5-1,6 mS/cm dla 5-8 tygodniowych.

szybkiego rozmnażania szczególnie cennych

Mikrosadzonki

i nowych odmian. Kultury ‘in vitro’ sązakł
adane

reagują na dokarmianie CO2 do poziomu 800-

ze zdrowych, przetestowanych na obecnośćwiru-

1000 ppm. Pod wpł
ywem CO2 zwiększa siępo-

sów roślin matecznych. Początkowy wzrost mi-

ziom fotosyntezy, przewodnośćszparkowa oraz

krosadzonek cantedeskii podczas procesu akli-

transpiracja liści. Mikrosadzonki dokarmiane CO2

matyzacji jest bardzo powolny. Przeprowadzone

na poziomie 1000 ppm i jednocześnie do-

doświadczenia wykazał
y, ż
e czynniki agrote-

świetlane na poziomie 150 μmol/m /s rosną

chniczne (natężenie światł
a, nawoż
enie podł
oża

szybciej, majądł
uższy i lepiej rozwinięty system

oraz dokarmianie CO2) wpł
ywająistotnie na przy-

korzeniowy oraz większe kł
ącza. Doświetlanie

rost mikrosadzonek podczas aklimatyzacji. Przez

oraz dokarmianie CO2 wpł
ywając stymulująco na

pierwsze 2 tygodnie po wyjęciu ze szkł
a i posa-

wzrost powoduje również zwiększenie zapo-

dzeniu do podł
oża należy mikrosadzonkom za-

trzebowania na skł
adniki mineralne. Należy

pewnić wysoką wilgotność stosując zamgł
a-

wówczas zwiększyćstężenie pożywki nawozowej

wianie, niskie osł
ony z folii perforowanej oraz

do 1,5-1,6 mS/cm. Po ok. 6-8 tygodniach akli-

lekko je cieniować. Można je sadzićdo pł
askich

matyzacji mł
ode cantedeskie można posadzićw

skrzynek ogrodniczych, multipalet lub mał
ych do-

szklarni lub w tunelu na zagony lub do skrzynek

niczek.

ogrodniczych.

Zastosowanie

dodatku

podł
oża

ko-

cantedeskii

bardzo

2

μmol/m /s),

korzystnie

2

Po

kolejnych

4-5

miesiącach

uprawy pod osł
onami rośliny wchodzą w spo-

10°C. Kł
ącza powinny osiągnąćśrednicęok. 1,5-

czynek (liście żół
knąi zasychają); można kł
ącza

2 cm.

wykopaćlub pozostawićna zagonach w temp. 9-

Mikrosadzonki cantedeski ‘Mango’ po 8 tygodniach Mikrosadzonki cantedeski ‘Mango’ po 8
aklimatyzacji, doświetlane na poziomie 50 tygodniach
aklimatyzacji
doświetlane
na
2
2
μmol/m /s, nie dokarmiane CO2
poziomie 150 μmol/m /s oraz dokarmiane CO2

Innowacyjnośćwdrożeniowa – efekty gospodarcze i społ
eczne
Innowacyjnośćmetody polega na zastosowaniu podczas aklimatyzacji sadzonek cantedeskii dokarmiania
CO2 oraz doświetlania. Opracowano równieżoptymalny dla wzrostu roślin skł
ad podł
oża oraz stężenie
pożywki nawozowej. Proponowane zalecenia sa uzupeł
nieniem stosowanych już metod aklimatyzacji
mikrosadzonek. Zapewnienie optymalnych metod aklimatyzacji powala uzyskaćw pierwszym sezonie
uprawy większe i lepsze jakościowo kł
ącza.

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Np.: Laboratoria kultur ‘in vitro’, Gospodarstwa ogrodnicze, Ośrodki Doradztwa Rolniczego.
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