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Fertygacjachryzantemywielkohviatowej'Valys'

uprawianej na stołach zalewowych
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W Insqtucie ogrodnictwa w Skierniewicach w ramach realizaĄi Programu Wieloletniego prowadzono

badania mające na celu opracowanie nowych krl.teriów diagnostycznych, na podstawie których będzie można

przrygotować kompleksową strategię nawożęnia chryzantemy wielkokwiatowej 'Valyś. Rośliny uprawiano

prowadzono na stolach zalewov'ych w zamkniętym obiegu pożywlł (bez dezynfekcji), w podłożu

skladającym się z torfu wysokiego o różnym stopniu rozkladu z dodatkiem glinki.

W fazie wegetat1r,łrnej, krótkiego dnia (indukcji kwitnienia) oraz gerlera:q]wr.ej (kwitnienie) do fertygacji

zastosowano 3 stężeniapożrywl<l pfzygotowanej nawodzie wodociągowcj t1. pożywka podstawowa o EC 2,0;

pożywka z mniejszą o 30o/o zawartością skalników o EC I,7 oraz poĄrcłka o zwiększonej o 30o/o zawartości

składników o EC 2,3. W okresie krótkiego dnia (indukcji kvitnienia tj. 10-30 września) zastosowano

poĄwkę o niższym stężeniu (EC 1,0; 0,8; 1,4). We wszystkichfazach rozwojowych zachowano odpowiedni

stosunek N:P:K. od początlłl uprawy pobierano systematycznie próby pożywek

i podłoży do anilizy chemicznej celem dokon}rvania korekty nawożenia otaz proby liści celem oceny stanu

odżywicnia roślin'

Intensywność nawożenia nie miała *pły* na wzrost i jakość chryzantemy, obserwowano jedynie Pozyw^y
*pły* wyzszego stężenia pożywki na wskaźnik zazielenienla 1iści. Wyniki analizy pobJwek, qłriki anaIny

podłoży oraz wyn1lł analizy liści potwierdżiy, że istnieje potrzeba wer1ńkacji składu pożyrvki dla

chryzantemy wielkokwiatowej w uprawie pojemnikowej na stołach zalewowych. Sklad pozywki powinien

uwzględniać fazy rorwojowe chryzantemy' a Po weryfikacji wyników badań uwzględniając stężenia

dozowanych pożywek proponuje się utrzymanie składników (NPK) na następującym poziomie (mg dm-3):

(I) faza wegetatywna: N - 200-220; P - 50-60; K - 280-300; (2) zaciemnianie: N

80-100;P-25-30;K-1"20-1"40;(3)fazagenerat)ryvna(kwitnienie):N-130-140;P-40-45;K-280-300.

Badania zostaty zrealiznwane w ramach programu wielolctnicgo zad. 3.2, ,,Dzialanta' fia tzecz poPrawy konkurenryjności

i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości ibezpieczeństwa ż}rvności oraz ochrony środowiska

naturalnego", fi nansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozrvoju Wsi
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