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Raport zbadait

Celem projektu było wykazanie efektyrłmości, wydajności, produktywności roślin oraz wysokiej

jakości tóży ciętej w letniej uprawie szklarniowej, w warunkach duzego nasłonecznienia przy

zastosowaniu innowacyjnej technologii produkcji róŻ ciętych - wysokociŚnieniowego systemu

zastgŁawianta.

Instytut ogrodnictwa w ramach realizowanego projektu prowadził badania w obiekcie

szklarniowym i na roślinach, m.in. kontrola klimatu szklami, pomiary cech fizjologicznych roślin oraz

cech jakościowych kwiatów róż. Badartiom poddano obiekt wyposazony w instalację zamgławiania

(inrrowacyjny system umozliwiaj ący lepszą kontrolę mikroklimatu w szklami) oraz obiekt kontrolny w

celach porównawczych. Badania zostały przeprowadzone na wybranych odmianach roŻ (3 odmiany) tj.:

'Talea', 'Deep Water' i 'Prestige'. Doświadczęnia na roślinach zostały załoŻone metodą bloków

losowych w układzie split-splot w obrębie danego taksonu osobno.

Wyniki

W ramach prowadzonych badań monitorowano temperaturę i wilgotność względną powietrza w

obiektach szklarniowych. Szczegołowa ana|iza wyników wykazała, że wysokociśnieniowy system

zatlgŁawnrtia spełnia oczekiwania zwtązarte regulacją klimatu w szklarni w czasie dni gorących z

intensywnym promieniowaniem słonecznym. W takich warunkach, wilgotnośc względna powietrzabyła

od 8 do 20 Yo wyŻszaniŻ w szklarni porównawczej (wykres 1), a temperatura powietrza niŻsza od 0,6 do

2,2 oC niżw szklarni porównawczej (wykres 2).
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Godzina

Wykres 1. Wilgotność w szklarni w czasie upalnego dnia: wilg.. D - wilgotność w szklarni
systemem zamg]awiartia; wilg.. P - wilgotnośó w szklarni porównawczej
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Godżna

Wykres 2. Temperatura w szklami w czasie upalnego dnia: temp. D * temperatura w szklarni
z systemem zamgŁawiania; temp. P - temperatura w szklami porównawczej
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W ramach oceny wzrostu i jakości krzęwów róz wykonano ocenę roślin w skali I-5, gdzie I-
oznacza rośliny słabe, brak pędów kwiatowych, słabo rozbudowana częśÓ wegetatywna, natomiast 5-

oznaczabatdzo dobrze rozbudowana częśc wegetatywna, roŚlina zdrowa, dobrze wybarwiona zIlcznymi

pędami kwiatowyni. okreŚlono równiez ltczbę pędów wegetatywnych (przygiętych) i liczbę pędów

kwiatowych' Wykonano równiez ocenę systemu korzeniowego krzewów tóŻ w skali I-4, gdzie: L-bardzo

dobre przekorzenienie (korzenie przerastają całą matę); 2-dobre przekorzenienie (korzenie przerastają

matę jedynie pod rośliną i w dolnej części maty); 3-słabe przekoruenienie (widoczne wietzchołki korzeni

lub pojedyncze kotzenie pod rośliną i w dolnej części maty); 4-btak korzeni lub widoczny kalus u

podstawy sadzonki.

Stwierdzono większą ltczbę pędów wegetaty.w'rrych @rzygiętych) u krzewów róz odmiany 'Deep

Water', 'Prestige', 'Talea' uprawianych w szklarni doświadczalnej. Krzewy róz odmiany 'Deep Water' i

'Talęa' charakteryzowały się lepszyrn wzrostem pędów kwiatowych (wykres 3) co miało

odzwierciedlęnie w ich ocenie bonitacyjnej (wykres 4). W przypadku systemu korzeniowego nie

obserwowano większych róŻntc. Niezależnie od obiektu szklarniowego system korzeniowy rozwijał się

podobnie - w przyjętej skali od2-3 pkt tj. od dobrego do słabego przekorzenienia.

Liczbo pędów kwiotowych

'Deap Woter' 'Presttge'

tr Doświodczolno I Porównawczo

Wykres 3. Liczbapędów kwiatowych
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Wykres 4. ocena bonitacyjna krzewów ńżbadarrych odmian

W ramach prowadzonych badań wykonyłvano systematycznie analizę chemiczną wody, pozywek'

wyciągów z maĘ i wód drenarskich (przelewow) oraz analtzę liści wskaŹnikowych. Analiza wody,
:

pozywek, wyciągów z mat!i wód drenarskich była niszbędna do korekty nawożenia, natomiast analiza

liŚci celem dokonania o."rryirt*r., oÓŹywienia roślin. W szkiami z s1rstemem zamgławiartia obsęrwowano
,i l:,,l

bardziej stabilne pH dozol,ianej pożywĘ, roztworu w mAcie i przelewie (wykres 5). obserwowano
.!l!,

znaczne ztóŻnicowanie w EC dozowanej fożywki' rozf_woni w macie i przelewie niezaIeŻnię od szklami
i.ill

(wykres 6).
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Wykres 5. odczyn pozyłvki, roztworu w macie i wodach drenarskich:D -szklarniaz
systemem zangłavmarlia; P _szkl arnia p orównawc z a
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Wykres 6. EC pozywki, roztworu w macie i wodach drenarskich: D -szklarnia z systemem
zamgławiania; P -szklarnia porówn aw cza

odczyn miał istotny wpływ na zawartośó fosforu dostępnego w macie uprawowej otaz na

zawartość fosforu, żelaza i manganu w liściach roślin. Zawartośc składników pokarmowych w liściach

zalęŻała od odmiany i obiektu szklamiowego (wykres 7-10) - decydujący był skład pozywki otaz odczyn

w macie uprawowej.

Listopad 2018 Listopad 2018
0,30

*lil 
j_ .- l.

Odmiana

3,00

:r*lll
! o""n w*c. Pr€stise Talca

i9 Odmiana

r sź klamia dąświadczalna

&khn$a poniwrawcza

Wykres 7. Zawartośó N w liściach róz
w zalężności od odmiany i obiektu
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Wykres 8. Za:wartość P w liściach róz
w zależności od odmianv i obiektu
szklarniowego
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Wykres 9. Zawartośó Mn w liściach róz
w zalęŻności od odmiany i obiektu
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Wykres 10. Zawartość Fe w liściach róz
w zaIeżnoŚci od odmiany i obiektu
szklarniowego

Mimo duzych wahń w zawartości składników w poz}nvce dozowanych w obydwu obiektach

szklarniowych nie obserwowano wrytuŹnych objawów niedoboru składników pokarmowych.

obserwowano typowe objawy powodowane przez Źle funkcjo_''ujący system korzeniowy, na niektórych

odmianach widoczny był równiez niedobór manganu (za wysokie pH).

Utrzymanie optymalnych warunków klimatycznych w korzystny sposób wpłynęło na wydajność

fotosystemu PSII kaŻdej zbadartych odmian (wykres II). WyŻsza wydajność PSII ma pozytyłvny wpływ

na stan ftzjoIogtczny roŚlin, a tym Samym na poprawę ich jakości.WyŻsza wydajnośó PSII wpływatakŻe

na lepsze wykorzystanie substancji mineralnych przez rośliny, co miało wpływ na efektywniejsze

wykorzystanie składników mineralnych z naw ozów.

Fluorymetrio - listopod 2018
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Wykres 11. WydajnośÓ fotosystemu PSII w zalężności od odmiany i obiektu
szklarniowego
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W ramach badart wykonano również ocęnę plonowania róz i jakości kwiatów oraz okręślono

trwałoŚć róż po Ścięciu. Stwierdzono, ze plon kwiatów tóż, zwŁaszcza odmiany 'Deep Water' i 'Talea'

byŁv,ryŻszy zę szklarru wyposażonej w wysokociśnieniowy system zarlgŁawiartia (wykres I2). Zawartość

chlorofilu w liściach świadczący o wybarwieniu liści byŁa zróŻnicowana w poszczególnych odmianach,

na jego zawartość w dużej młęrze miał wpływ terminu cięcia (wykres 13). System zarrtgŁawiania miał

niewielki wpływ na tę cechę. Najbardziej, widoczny i pozytywny wpływ obserwowano u odmiany

'Prestige'. Podobne tendencje obserwowano w przypadku wielkości pąka kwiatowego (wykres 14).

Sumaryczny plon z mśliny w olaesie 19 Ix 2018 do 1ó l2019
D - sd<larnia doświadczalną P -pońwnawcza

D- Desp w.ats D- Prostige D-Talea P-Talą

obiektu szklamiowegoWykres 12. Sumaryczny plon kwiatów różw zaleŻności od odmiany i
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Względna zawartość chlorofilu w liściach (CCM)
D- szklarnia doświadczalna, P - porównawcza
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Wykres 13. Zawartość chlorofilu w liściach na pędach kwiatowychw zaleŻności od odmiany
i obiektu szklamiowęgo oruzterminu cięcia

Wielkość pąka (cm)

P

ł?ł;.

P

]]iśl
łE!

!,sT
I S9:

9 aą:5łs
i r.g;
l.ęil:t
IH
l _ąF]

518

lł:
I L::r
l "#:ź;

ż#
I {HS

IF:
o

PRESTIGE

,26lx a24X ,27Xt 16t

Wykres 14. Wielkość pąka kwiatowego w zalęŻności od odmiany i obiektu szklarniowego
oraz terminu cięcia
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Wyższą trwałością cechowały się kwiaty z terminów jesierrrrych (VIII- X)' im póŹniejszy termin

t5,rnniższa trwałośó. Nieco vnyższątrwałością cechowały się kwiaty pochodzące ze szk|arni wyposazonej

w wysokociśnieniowy system zamgłavńartia (wykres 15).
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Wykres 15. Trwałośó wazonowa kwiatów róŻw zaleŻności od odmiany i obiektu
szklarniow ego orazterminu cięcia

Podsumowanie

Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, Żę zainstalowany w obiekcie szklarniowym system

wysokociśnieniowego zarngławiartia poprawia warunki klimatyczne w szklami w okresię, gdy panują

wysokie temperatury, co ma istotny wpływ na wzrost i jakość krzewów, stan odzy"wienia, parametry

ftzjologiczne roślin, a tym samyrn plon i jakośó kwiatów zarówno w obiekcie szklarniowym jak i po

ścięciu.
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