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Badania, których celem było opracowanie nowych kryteriów diagnostycznych, na podstawie których będzie

można przygotowzć kompleksową strategię nawożenta róż na k:,itat cięfy, prowadzono w latach 2015_2016.

W wyrypowanych gospodarstwach ogrodniczych prowadzących całoroczną uprawę roż na kwiat cięty

w podłożu organicznym (mieszanina torfu z perlitem) ana1izowano skład poż1rnrek, wód drenarskich, podłoży

oraz liści z części wskaźnikowych roślin na zawartość makro- i mikroskładników. Próby pożyrvek, wód

drenarskich oraz podłoży pobierano co 4_5 tygodni i anaIizowano bezpośrednio po dostarczeniu do

laboratorium. Próbki liści pobierano co 8-10 tygodni i po wysuszcnil oraz zmieleniu poddano analizię.

Wszystkie anaLizy wykonano zgodnie z aktualnym\ metodami anahqłcznymi' Wyniki ana|izy poż'wek i wód

drenarskich, podłoży oraz częśct wskaźnikowych roślin wskaĄą na szerokie zakresy zawartości składników

w poĘwce, wodach drenarskich, podlożach oraz liściach róż. Ta\Ąe zróżnicowanie bfo spowodowane

zmiennością warunków w poszczegolnych gospodarstwach ogrodniczych.W zvńązku z tym istniała potrzeba

dokony'r,vania korekty nawożenia (pozywki), co miało istotny wPlyw na zawartość składników

w podłożu a tym samym w wodach drenarskich i liściach (głównie mikroelęmentów). Z przeprowadzonych

analiz chemicznych wynika, ze skład pożywh do fertygacji róż uprawianych w podłożu organicznym

(mieszanina torfwz perlitem) powinien być zbliżony do (zawartość w mg dm'), pH * 5,9; EC - 1,6; N-No3

-144;N-NH.-8,0;P-30;K_190;Ca_150;Mg-32;Fe_1,ó;Mn_0,35;Zn_0,3;Cu_0,05;B-
0,35' Mimo tak szerokich zabesów nie obserwowano niekor'zystnego wpłyrł'u na wzrost i jakość kwiatów

roż. kóżę rosły prawidlowo, nie stwierdzono objawów niedoboru, jak i nadmiaru składników pokarmowych

na liściach. Wyniki wskazują na potrzebę wcry{ikacji Iiczb granicznych dla roż uprawianych na kwiat cięty.

Badania zostały ztealiznwane w ramach programu wieloletniego zad. 3.2, ,,Dztal,ania' na" rzecz PoPrawy konkurenryjności

i innowadności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żyrvności oraz ochrony środowiska

naturalnego", finansowanego przez Ministerstwo Rolnicnva i Ro.zwoju Wsi.
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