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OFERTA WDROśENIOWA

Metody oceny zmian wła ściwo ści fizycznych podło Ŝy
w hydroponicznej uprawie ró Ŝ pod osłonami
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Właściwości fizyczne podłoŜy mają
duŜe znaczenie, zwłaszcza w hydropo-
nicznej uprawie róŜ. Uprawa ta
prowadzona jest przy całkowitym
wysyceniu pojemności wodnej podłoŜa,
dlatego teŜ nawet niewielkie zmiany
jego właściwości fizycznych mogą
powodować znaczne pogorszenie się
stosunków powietrzno-wodnych
w obrębie systemu korzeniowego.
W konsekwencji wpływa to
niekorzystnie na plon i jakość kwiatów.
Ocenie poddano 5 podłoŜy: 4 maty
z wełny mineralnej – Master, Pargro,
Cultilene, Bomat oraz matę kokosową
– Ceres. Dostosowano odpowiednie
metody do specyfiki badanych podłoŜy.
W hydroponicznej uprawie róŜ waŜna
jest kontrola właściwości  chemicznych
roztworu w strefie korzeniowej.
Pozwala to na dokładne zaplanowanie
fertygacji, a wraz ze znajomością
właściwości powietrzno-wodnych
podłoŜa takŜe na określenie częstotli-
wości jej stosowania.

Jednym z lepszych podłoŜy do
uprawy róŜ jest mata Pargro, której
właściwości powietrzno-wodne są
stabilniejsze w porównaniu z innymi
matami. Jej właściwości fizyczno-

chemiczne nie ulegają tak duŜym
zmianom w czasie uprawy. Dzięki
temu nawoŜenie i nawadnianie moŜna
dokładnie kontrolować.

Dobrym podłoŜem do uprawy róŜ
jest równieŜ włókno kokosowe. NaleŜy
jednak pamiętać, Ŝe nawadnianie
i nawoŜenie w uprawie na włóknach
kokosowych musi być dokładnie
kontrolowane, gdyŜ zachodzą tu
szybciej zmiany właściwości chemicz-
nych niŜ w wełnie mineralnej.

Stosowanie poŜywki przy uprawie
na wełnie mineralnej powinno być
częste (kilka razy dziennie), a dawki
powinny być małe. Optymalne pH
w matach powinno utrzymywać się
przez cały czas uprawy na poziomie
5,5-6,0, EC od 1,5-3,0 mS.cm-1.
Bardzo waŜna jest kontrola pH i EC
maty w czasie uprawy. NaleŜy ją
wykonywać regularnie, co najmniej trzy
razy w tygodniu, o tej samej porze
dnia. EC i pH w układzie zasilającym
naleŜy mierzyć codziennie, aby
sprawdzić, czy w układzie płynie
poŜywka o prawidłowym składzie.



Innowacyjno ść wdro Ŝenia

Innowacyjność wdroŜenia polega na dostosowaniu odpowiednich metod oznaczania
właściwości fizycznych do specyfiki badanych podłoŜy oraz poprawę jakości
produkowanych kwiatów róŜ przez odpowiedni dobór podłoŜa i nawoŜenia roślin.
Wprowadzenie jej do praktyki umoŜliwi uniknięcie błędów w doborze podłoŜa,
nawadniania i nawoŜenia roślin. Będzie to mogło wpłynąć na jakość i plon kwiatów dzięki
intensywniejszemu wzrostowi, odpowiedniemu wybarwieniu liści i kwiatów, a więc
wysokiej wartości dekoracyjnej oraz ograniczy zuŜycie wody i nawozów, a w konsekwencji
obniŜy koszty produkcji i poprawi dochodowość gospodarstw kwiaciarskich.
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