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OFERTA WDROŻENIOWA
„Poprawa jakoś
ci mikrosadzonek anturium”
Sł
owa kluczowe: anturium, in vitro, mikrosadzonki, podł
oż
a, wermikulit,
Anturium to jedna z ważniejszych
roślin ozdobnych, uprawiana zarówno
na kwiat cięty oraz jako roślina
doniczkowa. Anturium rozmnażane jest
gł
ównie metodąin vitro jednak wzrost
mikrosadzonek po wyjęciu ze szkł
a jest
bardzo powolny. Dopiero po ok. 4
miesiącach rośliny osiągają8-12 cm.
Dł
ugi okres aklimatyzacji i moment
podejmowania wzrostu przez mł
ode
rośliny można przyspieszyć poprzez
dobrą jakość mikrosadzonek oraz
odpowiednie
podł
oże
użyte
do
ukorzeniania in vitro i aklimatyzacji.
Dobra jakośćsadzonek to odpowiednio
dobrane
parametry
poż
ywki
do
namnażania pędów i ukorzeniania.
Pożywka do namnażania: sole i
witaminy MS, 1 mg/l BAP, 80 mg/l
adeniny, 20 g/l sacharozy, 2,2 g/l
Gerlite, pH 5,6. Pasaż trwa 8-12
tygodni po tym okresie pędy o dł
ugości
pow. 3 cm, posiadające 3-4 liście
można przeznaczać do ukorzeniania
lub bezpośrednio do aklimatyzacji,
gdyż pędy anturium wytwarzają
korzenie powietrzne także na pożywce
stymulującej wzrost i rozkrzewianie.
Aby
otrzymać materiał bardziej
wyrównany, lepszej jakości, a także w
przypadku
odmian
trudniej
korzeniących
się zalecane
jest
ukorzenianie pędów w warunkach in
vitro.
Po
wykonaniu
szeregu
doświadczeń
nad
optymalizacją
warunków
ukorzeniania
anturium

stwierdzono, iż można zastosować
ukorzenianie jedno- lub dwuetapowe.
W jednoetapowym pędy przez
cał
y okres ukorzeniania przebywająna
jednej pożywce (podł
ożu) zawierającej
auksynę. Najlepsze efekty w tym
systemie uzyskano umieszczając pędy
w sterylnym wermikulicie nasączonym
pł
ynną poż
ywką zawierającą: sole i
witaminy MS, 0,5 mg/l NAA, 80 mg/l
adeniny, 20 g/l sacharozy, pH 5,6.
W systemie dwuetapowym pędy
przez pierwsze 5 dni (w ciemności)
umieszone sąw pożywce zawierającej:
sole i witaminy MS, 0,5 mg/l NAA, 80
mg/l adeniny, 20 g/l sacharozy, 2,2 g/l
Gerlite, pH 5,6. Po 5 dniach pędy
przenoszone są na światł
o, na
pożywkęjw. (podł
oże) bez auksyny. W
tym
systemie
najlepszą jakość
mikrosadzonek uzyskano przenosząc
pędy na pożywkę agarową z
dodatkiem 4 g/l węgla aktywnego lub
do
sterylnego
wermikulitu
nasączonego pł
ynnąpożywkąMS.
Po okresie 8 tygodni mikrosadzonki
poddawane sąaklimatyzacji. Z pośród
wielu
rodzajów
podł
oży
do
aklimatyzacji anturium, sprawdzonych
doświadczalnie, najlepszy okazałsię
wermikulit podlany pożywką MS,
podł
oże Klasmann TS1 oraz Klasmann
TS1 + chipsy kokosowe 1:1 (fot.). Na
tych podł
ożach mikrosadzonki szybko
podjęł
y wzrost, po dwóch miesiącach
zanotowano największy (ok. 80%)
przyrost masy sadzonek, liści i korzeni

oraz najlepiej rozwinięty system
korzeniowy. Podczas aklimatyzacji
należy zapewnić warunki wysokiej
wilgotności oraz cieniowania mł
odych
roślin a takż
e profilaktycznie ochronę
przy użyciu fungicydów Previcur 607
SL 0,1% i Rovral Flo 255 SC 0,1%. Po

10
dniach
można
rozpocząć
nawoż
enie
roślin
nawozem
wieloskł
adnikowym wł
aściwym dla
mł
odych roślin anturium w sposób
zalecany przez producenta.

Mikrosadzonki anturium ‘Bolero’ po 2 miesiącach aklimatyzacji do warunków szklarni. W celu
wyboru najlepszego podł
oża do doświadczenia użyto pędów z pominięciem ukorzeniania in
vitro. Pędy posiadał
y korzenie powietrzne (cienkie, zielone). Podczas aklimatyzacji wytworzył
y
nowe korzenie (grubsze, jasne). Nie stosowano dodatkowego nawożenia.

Innowacyjnośćwdrożeniowa – efekty gospodarcze
i społ
eczne
Innowacyjnośćmetody polega na optymalizacji warunków ukorzeniania in vitro oraz
aklimatyzacji mikrosadzonek. Wzrost mikrosadzonek anturium zarówno w szkle jak po
wysadzeniu do szklarni jest bardzo powolny. Jedynie odpowiednie warunki powietrznowodne w pożywce do ukorzeniania oraz w podł
ożu przyczyniają siędo szybszego
wzrostu korzeni i części nadziemnej. Takie warunki zapewnia wermikulit nasączony
pożywkąMS w czasie ukorzeniania in vitro, a w czasie aklimatyzacji podł
oże TS1+
chipsy kokosowe 1:1 jak również wermikulit. Zapewnienie optymalnych warunków
podł
oża pozwala na szybkie podjęcie wzrostu i skrócenie czasu aklimatyzacji do 6-8
tygodni i lepsząjakośćmikrosadzonek anturium.
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