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OFERTA WDROŻENIOWA
Moż
liwości uprawy kurkumy i pustynnika na kwiaty cięte
Sł
owa kluczowe: Curcuma, Eremurus, kwiaty cięte, geofity, nawożenie, podł
oża,
przyspieszanie kwitnienia
Pustynnik i kurkuma to efektowne
rośliny zaliczane do grupy roślin cebulowych, które mogą być uprawiane
z przeznaczeniem na kwiaty cięte.
Kurkuma jest tropikalnąbylinąpochodzącąz Azji. Kwitnie podczas dł
ugich
dni i do uprawy w naszych warunkach
klimatycznych wymaga ciepł
ych szklarni
(22-26 ºC). Importowane kł
ącza kurkumy są dość drogie jednakże, jeśli
rośliny uprawia się prawidł
owo to
oprócz kwiatów uzyskuje sięteżdobry
materiałnasadzeniowy na następny
sezon uprawy. Badania wykazał
y, że
stosując
w
uprawie
kurkumy
mieszankę substratu torfowego TS1
(Kronen Klasmann) + trociny (2:1 v/v)
uzyskano o 2 tygodnie wcześniejsze
kwitnienie w porównaniu do uprawy
w samym substracie TS1. Rośliny
w podł
ożu z dodatkiem trocin miał
y
większe i cięższe kwiatostany oraz
większe kł
ącza. Korzystne był
o też
zastosowanie w uprawie kurkumy
nawozu wolnodział
ającego Osmocote.
Zastosowanie tego nawozu w dawce
4 g na roślinęspowodował
o o 16,6%
i 12,9% większym masękł
ączy odpowiednio w podł
ożu TS1 i w mieszanym
(TS1 + trociny). Wykazano również, że
jakość kwiatostanów był
a lepsza
(dł
uższe szypuł
y i większa masa), jeśli
stosowano
dodatkowo
nawożenie
organiczne w formie pł
ynnego nawozu
organicznego Biohumus w ilości 20ml/l
pożywki.

Pustynniki to wysokie byliny
o efektownych kwiatostanach uprawiane
najczęściej w ogrodach. W uprawie na
kwiaty cięte mogąmiećzastosowanie
gatunki i odmiany średniowysokie
o atrakcyjnej barwie kwiatów. Plon
kwiatostanów, ich jakośćoraz przyrost
kł
ączy mogą być w dużym stopniu
uzależ
nione od nawożenia. Przeprowadzone badania wykazał
y, że
nawoż
enie mineralne (dwie dawki poł
owa kwietnia i koniec maja - po 60
g/m2 nawozu Azofoska) wpł
ynęł
y
korzystnie na jakość kwiatostanów
pustynnika E. bungei oraz 2 odmian
‘Cleopatra’ i ‘Pinokkio’, w porównaniu
do nienawożonej kontroli. Zastosowane dodatkowo nawożenie organiczne
obornikiem w dawce 5 l/m2 wpł
ynęł
o
korzystnie na dł
ugoś
ć kwiatostanów
pustynników. Nawożenie, zarówno
organiczne jak i mineralne w istotny
sposób wpł
ynęł
o na średnią masę
kł
ącza i ich średnicę.
Badania wykazał
y również, że
można uzyskaćwcześniejsze, o okoł
o
4 tygodnie, kwitnienie pustynników
w uprawie przyspieszonej pod osł
onami.
Pustynniki w szklarni zakwitł
y na
początku maja, najwcześniej odmiany
‘Rexone’ i ‘Romance’ (70 dni po
wstawieniu do szklarni), nieco później
‘Cleopatra’ (75 dni) zaś najpóźniej
‘Oase’ i E. bungei (78 dni). Kwiatostany
ze szklarni był
y średnio o 8-10 cm
dł
uższe niżz gruntu.

Curcuma alismatifolia ‘Chiangmai Pink’

Pustynnik ‘Pinokkio’

Innowacyjnośćwdroż
eniowa – efekty gospodarcze i społ
eczne
Innowacyjnośćmetody polega na wprowadzeniu do uprawy na kwiaty cięte nowych
gatunków, kurkumy – rośliny tropikalnej, nadającej się do uprawy wył
ącznie pod
osł
onami oraz pustynnika – uprawiany raczej w gruncie, chociażmoże byćuprawiany
pod osł
onami w celu uzyskania wcześniejszego kwitnienia. Wdrożenie zaproponowanych metod przyczyni siędo zwiększenia asortymentu atrakcyjnych kwiatów ciętych
oraz poprawie ich jakości i zwiększenia plonu.

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdroż
eniowa
Gospodarstwa ogrodnicze, Ośrodki Doradztwa Rolniczego

Twórcy oferty wdrożeniowej:
Zakł
ad Uprawy Roślin Szklarniowych
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