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OFERTA WDROŻENIOWA 
 

Zastosowanie lamp LED podczas aklimatyzacji mikrosadzonek truskawki 
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Najszybszym sposobem rozmnażania i szyb-
kiego wprowadzania na rynek nowych odmian 
truskawek jest metoda in vitro. Technologia 
rozmnażania truskawek in vitro jest ciągle udo-

skonalana. Rośliny rozmnażane tą metodą wy-

twarzają więcej rozłogów, obficiej kwitną i dają 

większy plon, chociaż średnia wielkość owo-

ców bywa mniejsza. Szczególnym etapem dla 

roślin uzyskanych metodą in vitro jest aklima-
tyzacja do naturalnych warunków tuż po wyję-

ciu ze szkła. Mikrosadzonki truskawki, podob-

nie jak inne rośliny rozmnażanie tą metodą, wy-
magają okresu adaptacji przez kilka tygodni, 

ponieważ ich liście są bardzo podatne na wysy-

chanie, mają niecałkowicie wykształcony me-

chanizm regulacji otwierania się szparek oraz 

słabo wykształcony aparat fotosyntetyczny. 

Podczas aklimatyzacji szczególne znaczenie 

ma wilgotność powietrza oraz światło. Stoso-

wane podczas aklimatyzacji światło fluorescen-

cyjne może być dla roślin niewystarczające, zaś 

światło z lamp sodowych powoduje wzrost 
temperatury wokół roślin, przegrzewanie i wy-

sychanie liści. Badania przeprowadzone w In-
stytucie Ogrodnictwa wykazały, że zastosowa-

nie nowoczesnych lamp LED podczas aklima-
tyzacji mikrosadzonek truskawki może ko-

rzystnie wpływać na ich rozwój i proces rizoge-

nezy. Mikrosadzonki doświetlano lampami so-

dowymi (HPS) i LED przez 16 godzin dziennie, 
stosując przez pierwsze dwa tygodnie światło 

o natężeniu 50, a później 120 µmol·m-2·s-1. 
Ograniczone wydzielanie ciepła oraz możli-

wość modyfikacji widma stwarzają duże szanse 

na poprawę przeżywalności oraz jakości mikro-

sadzonek podczas aklimatyzacji.  
W badaniach przeprowadzonych na mikrosa-
dzonkach kilku odmian truskawki: ‘Elsanta’, 

‘Pink Rosa’ i ‘Grandarosa’ wykazano, że mo-

dyfikując odpowiednio widmo światła za po-

mocą lamp LED, można stymulować rozwój 

wegetatywny mikrosadzonek lub wzrost sys-
temu korzeniowego. Ocena roślin wykonana po 

7 tygodniach aklimatyzacji wykazała, że wzrost 

części nadziemnej mikrosadzonek truskawek 
doświetlanych lampami LED był porówny-

walny lub nieznacznie słabszy niż podczas sto-

sowania lamp HPS, ale ich system korzeniowy 
był lepiej rozwinięty, a rośliny te miały grubsze 

szyjki korzeniowe. 
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Mikrosadzonki truskawek przed aklimatyzacją, 

pozbawione korzeni wytworzonych 

w warunkach in vitro 

Ukorzenione sadzonki truskawek 

po 7 tygodniach aklimatyzacji 

 

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne 
 

Zastosowanie lamp LED podczas aklimatyzacji mikrosadzonek truskawki pozwala uzyskać do-
brze ukorzenione i rozrośnięte rośliny w stosunkowo krótkim czasie (7-8 tygodni). Ze względu 

na niemal dwukrotnie niższe zapotrzebowanie lamp LED na energię niż lamp sodowych metoda 
jest bardziej ekonomiczna. Regulacja widma światła pozwala wpływać na morfogenezę i jakość 

uzyskiwanych mikrosadzonek. 
 

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa 
 

Laboratoria in vitro, Ośrodki Doradztwa Rolniczego 
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