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 Róża jest najbardziej popularnym gatunkiem uprawianym na kwiat cięty, a jej 

powierzchnia uprawy w Polsce wynosi około 150 ha, co stanowi około 30% całkowitej 

powierzchni upraw kwiatów ciętych. W ostatnich kilkunastu latach technologia uprawy róż 

pod osłonami uległa znaczącym zmianom i modyfikacjom. Obecnie róże uprawia się 

w systemach bezglebowych w wełnie mineralnej, podłożu kokosowym lub mieszaninie torfu 

z perlitem. Z reguły jest to uprawa całoroczna, a więc wymagająca doświetlania 

asymilacyjnego, dokarmiania roślin dwutlenkiem węgla, specjalnego prowadzenia krzewów – 

przyginania pędów, ciągłej fertygacji dostosowanej do fazy wzrostu roślin oraz sterowania 

klimatem. Prowadzenie krzewów z przyginaniem pędów wiąże się również z przygotowaniem 

odpowiedniego stelaża, co ułatwia formowanie krzewów i prowadzenie prac pielęgnacyjnych. 

Poprawia także warunki wzrostu i rozwoju krzewów.  

 Bardzo ważnym czynnikiem w uprawie róż pod osłonami jest racjonalne nawożenie. 

Obecnie, gdy szczególną uwagę zwraca się na ochronę środowiska, a także w związku 

z podniesieniem kosztów produkcji związanych z zakupem nawozów, takie rozsądne 

i racjonalne nawożenie ma swoje uzasadnienie. Uprawa róży w podłożach organicznych 

wymaga bardzo starannego przygotowania pożywki do zasilania roślin. Nawożenie powinno 

być oparte na systematycznej kontroli zawartości łatwo przyswajalnych form składników 

mineralnych w podłożu czy pożywce. Wyniki tych analiz są podstawą do ustalenia 

odpowiednich dawek oraz rodzajów nawozów niezbędnych dla prawidłowego wzrostu 

i rozwoju roślin. Aby dokładnie określić te dawki trzeba wiedzieć, przy jakich poziomach 

składników mineralnych w środowisku korzeniowym wzrost roślin jest prawidłowy. W tym 

celu niezbędna jest znajomość liczb granicznych (tabela 1). W praktyce dążymy do 

utrzymywania w środowisku korzeniowym zawartości składników mineralnych w zakresie 

optymalnym. Zawartości te są różne dla poszczególnych metod uprawy. Możemy je podzielić 

na dwie grupy:  

1 – uprawa w wełnie mineralnej i innych podłożach bezglebowych,  

2 – uprawa w glebie, torfie, włóknach kokosowych itp.  

Przemieszczanie się składników mineralnych w strefę korzeniową w obydwu grupach jest 

inna. Ruchliwość jonów w pierwszej grupie jest duża, składniki mineralne łatwo 

przemieszczają się w bezpośrednią strefę systemu korzeniowego, nawet wtedy, jeśli ich ilość 

w roztworze jest niewielka. W przypadku drugiej grupy ruchliwość jonów jest znacznie 

utrudniona, dlatego też konieczne jest utrzymywanie zawartości składników mineralnych 

w podłożu na wyższym poziomie, co umożliwi lepsze ich przemieszczanie się w strefę 
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korzeniową. Ogólnie można przyjąć, że optymalne stężenie soli w podłożach organicznych 

musi być o 40% wyższe od stężenia soli w uprawach na wełnie mineralnej. 

Tabela 1. Liczby graniczne dla róż uprawianych w podłożach organicznych i organiczno-

mineralnych pod osłonami, opracowane na podstawie badań wykonanych w Instytucie 

Ogrodnictwa w ramach Programu Wieloletniego. 

Oznaczenie Jednostki Zakres 

pH - 5,5 – 6,5 

Stężenie soli g NaCl/l < 3,0 

N-NO3
-
 mg/l 250,0 – 300,0 

N-NH4
+
 mg/l < 20,0 

P mg/l 180,0 – 220,0 

K
+
 mg/l 300,0 – 350,0 

Ca
+2

 mg/l 1000,0 – 1500,0 

Mg
+2

 mg/l 180,0 – 220,0 

Na
+
 mg/l < 100,0 

Cl
-
 mg/l < 100,0 

SO4
-2

 mg/l 50,0 – 100,0 

 

 Uprawa róż w podłożach organicznych czy organiczno-mineralnych wymaga 

systematycznej kontroli – analizy chemicznej podłoża na zawartość wszystkich makro- 

i mikroelementów. Po takiej analizie powinna być wykonana korekta w składzie pożywki 

uwzględniająca zawartość składników w wodzie i podłożu. Z praktyki wynika, że po każdej 

analizie podłoża zmienia się skład pożywki. Ta zmiana uwarunkowana jest również fazą 

rozwojową rośliny (rośliny maja różne wymagania w poszczególnych fazach rozwojowych), 

pobieranie składników jest inne w każdej fazie. Stosowanie tej samej pożywki przez cały czas 

uprawy jest błędem. 

 

Jakość wody 

 Niezależnie od sposobu uprawy i stosowanego podłoża, ważnym czynnikiem 

decydującym o jakości pożywki stosowanej do fertygacji jest jakość wody używanej do 

nawadniania. Przed zastosowaniem wody każdy producent powinien sprawdzić jej jakość, 

zwłaszcza następujące parametry: zanieczyszczenia chemiczne i biologiczne, zawartość 

dostępnych dla roślin składników pokarmowych znajdujących się w wodzie oraz pH i EC.  
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 W tabeli 2 podano maksymalne zawartości składników toksycznych, jakie mogą 

znaleźć się w wodzie do nawadniania róż. 

Tabela 2. Dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w wodzie używanej do nawadniania róż. 

Składnik Zawartość w mg (ppm) 

Aluminium 5,0 

Arsen 0,1 

Beryl 0,1 

Kadm 0,01 

Chrom 0,1 

Kobalt 0,05 

Fluor 1,0 

Ołów 5,0 

Lit 2,5 

Nikiel 0,2 

Selen 0,02 

Wanad 0,2 

Rtęć 0,002 

 

 W uprawie w podłożach organicznych istnieje pewna tolerancja, co do 

przedstawionych zawartości zanieczyszczeń. Jednak w uprawach na podłożach inertnych 

(wełna, perlit) są to wartości krytyczne dla róż. 

 Bardzo ważnym parametrem wody jest zawartość składników rozpuszczalnych, 

dostępnych dla roślin. Chodzi głównie o kationy: K
+
, Ca

++
, Mg

++
, Na

+
 oraz aniony: Cl

-
, SO4

--
, 

HCO3
-
. Przygotowując pożywkę do fertygacji należy uwzględnić składniki zawarte w wodzie, 

zmniejszając odpowiednio dawki poszczególnych składników z nawozami. Anion HCO3
-
 jest 

elementem szkodliwym, podwyższającym pH wody a tym samym pożywki do fertygacji. 

Niekorzystny wpływ HCO3
-
 zaczyna się, gdy jego zawartość w wodzie wynosi powyżej 60-90 

mg/l (1-1,5 mmol/l). W przypadku wyższej zawartości dwuwęglanów, należy do wody dodać 

kwasu w celu neutralizacji HCO3
-
 (obliczenie dawki kwasu podano w dalszej części 

opracowania). W związku z tym wodę podzielono na 3 klasy przydatności do uprawy róż 

(tabela 3). W tabeli przedstawiono zawartość składników decydujących o zakwalifikowaniu 

wody służącej do nawadniania do określonej grupy. W tabeli tej nie podano zawartości 

makroskładników jak azot, fosfor, potas, magnez i wapń, których suma zawarta w wodzie 

wpływa na EC i pH. Przeważnie pH wody ze stawu, jeziora, rzeki czy wody deszczowej jest 

pomiędzy 6,5 a 7,5. Zależy to od zawartości sodu (Na) i dwuwęglanów (HCO3
-
). Optymalna 

wartość EC powinna wynosić 0,2-0,5 mS/cm. W wodzie deszczowej EC powinno być 

w granicach 0, jeśli jest wyższe to świadczy o zanieczyszczeniu powietrza lub dachu szklarni. 
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Tabela 3. Klasy wody używanej do nawadniania róż w zależności od zawartości niektórych 

składników. 

Parametr Jednostki 
Wartości graniczne 

1 klasa 2 klasa 3 klasa 

EC mS/cm < 0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 

Cl mmol/l < 1,5 1,5-3,0 3,0-4,5 

Na mmol/l < 1,5 1,5-3,0 3,0-4,5 

HCO3 mmol/l < 4,0 4,0-6,0 > 6,0 

Fe ųmol/l < 5,0 5,0-10,0 > 10,0 

Mn ųmol/l < 8,0 8,0-15,0 > 15,0 

Zn ųmol/l < 8,0 8,0-10,0 > 10,0 

B ųmol/l < 30 30,0-70,0 > 70,0 
Objaśnienia: 

1 klasa – woda nadająca się do uprawy róż we wszystkich rodzajach podłoży, 

2 klasa – woda, z którą mogą być pewne problemy w uprawie róż, zwłaszcza na wełnie mineralnej, w podłożach 

organicznych nie powinna sprawiać żadnych problemów, 

3 klasa – woda nie nadaje się do uprawy róż we wszystkich podłożach za wyjątkiem gleby naturalnej. 

 

 

Przygotowanie pożywek 

 Pożywkę do fertygacji róż (tabela 4) możemy przygotowywać z nawozów 

pojedynczych lub wieloskładnikowych. Stosowanie nawozów pojedynczych jest 

pracochłonne, ale bardziej dokładne niż przy zastosowaniu nawozów wieloskładnikowych. 

Pożywka powinna być również dostosowana do fazy rozwojowej rośliny, uwzględniać 

zmiany składu chemicznego wody, podłoża lub drenażu oraz doświetlanie i dokarmianie CO2. 

Tabela 4. Polecany skład pożywki do fertygacji róż uprawianych w podłożach organicznych 

i organiczno-mineralnych (mg/l), opracowany na podstawie badań wykonanych w Instytucie 

Ogrodnictwa w ramach Programu Wieloletniego.  

Pożywka EC pH N P K Mg S Ca Fe Mn Zn Cu B Mo 

Standardowa 1,6 5,5 160 30 190 32 40 150 1,6 0,35 0,30 0,05 0,35 0,05 

 

 Proponowany skład pożywki wymaga odpowiedniej modyfikacji w zależności od pory 

roku i fazy rozwojowej rośliny. Pożywka w fazie wzrostu wegetatywnego powinna być tak 

zmodyfikowana, aby w jej składzie stosunek azotu do potasu wynosił jak 1:0, 9-1,0 

(obniżenie zawartości potasu) a zawartość fosforu zwiększona o 20-30%. W przypadku 

uprawy całorocznej z doświetlaniem i dokarmianiem dwutlenkiem węgla, w pożywce 

standardowej należy dokonać korekty zwiększającej zawartość azotu o około 10-15%. 

 Bardzo ważna jest kontrola pH i EC pożywki i wód drenarskich w czasie uprawy. 

Należy ją wykonywać regularnie, najlepiej codziennie, aby sprawdzić, czy w układzie płynie 

pożywka o prawidłowym składzie. Co 3–4 tygodnie należy pobierać próbki podłoża (dobrze 
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jest również pobrać próbkę roztworu dozowanej pożywki oraz drenażu) do analizy na 

zawartość makro- i mikroelementów. Gdy zawartość składników odbiega znacznie od 

zawartości optymalnych (ponad 20%), należy dokonać korekty zmniejszając lub zwiększając 

ilość składnika w pożywce i po następnych 4 tygodniach powtórzyć analizę. 

Obliczanie dawki kwasu oraz dawek nawozów 

Znając stężenie kwaśnych węglanów w wodzie można w przybliżeniu obliczyć ilość kwasów 

(HNO3, H3PO4) potrzebną do obniżenia pH wody do 5,5 stosując wzór (przykład z najczęściej 

używanym kwasem azotowym): 

V - objętość kwasu na 1000 l wody,  

3HCOm - zawartość HCO3
-
 w wodzie w mg/l, 

50 – przy tej zawartości węglanów odczyn wody wynosi 5,5, 

3HCOM - - masa cząsteczkowa HCO3
-
, która wynosi 61, 

3HNOM - masa cząsteczkowa HNO3, która wynosi 63, 

%C  - stężenie procentowe kwasu azotowego, 

3HNOd  - gęstość kwasu azotowego.  

Przy odkwaszaniu wody, wraz z kwasami wprowadzamy do pożywki również składniki 

(w zależności od kwasu azot lub fosfor), których zawartość można obliczyć korzystając 

z następujących wzorów: 

 

(1) kk VdCm  %  

km   masa kwasu  

 d  gęstość kwasu 

 kV - objętość kwasu użyta do regulacji odczynu 

 

(2) Zawartość N w 
1000

10%
)/(3




Nm
lmgHNO k  

 

(3) 100:%
3
 HNON MMN   

 

%N – procentowa zawartość azotu w kwasie azotowym  

NM  - masa atomowa azotu = 14 

3HNOM  - masa cząsteczkowa HNO3 = 63 
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Uwzględniając składniki zawarte w wodzie, a także w kwasach  użytych do korekty odczynu, 

możemy obliczyć ilość nawozów potrzebnych do sporządzenia pożywki (w g na 1000 l wody) 

wg wzoru: 

Brakująca ilość nawozu (g)  = Brakująca ilość składników w mg/l x objętość wody 

% zawartość składnika w nawozie x 10 

 

Przydatne przeliczniki przy opracowywaniu zaleceń nawozowych 

 

Tabela 5. Przeliczniki do zamiany wartości z mmol na mg składnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6. Współczynniki do przeliczania formy tlenkowej na czysty składnik i odwrotnie. 

Forma tlenkowa Współczynnik Czysty składnik 

P2O5 x  0,44 P 

K2O x  0,83 K 

CaO x  0,71 Ca 

MgO x  0,60 Mg 

Czysty składnik  Forma tlenkowa 

P x  2,30 P2O5 

K x  1,20 K2O 

Ca x  1,40 CaO 

Mg x  1,66 MgO 

 

 

Zawartość w mmol Zawartość w mg (ppm) 

1 mmol N 14 mg N 

1 mmol P  31 mg P 

1 mmol K 39,1 mg K 

1 mmol Mg 24,9 mg Mg 

1 mmol Ca 40,1mg Ca 

1 mmol Na  23 mg Na 

1 mmol S/SO4
 

32 mg S / 96 mg SO4 

1 mmol Cl
- 

35,5 mg Cl 

1 mmol HCO3
- 

61 mg HCO3 

1 mmol Fe 
 

55,9 mg Fe 

1 mmol Mn  55 mg Mn 

1 mmol Cu  63,5mg Cu 

1 mmol Zn  65,4mg Zn 

1 mmol B  10,8 mg B 

1 mmol Mo  96 mg Mo 


