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Wstęp
Wzrost, rozwój oraz walory dekoracyjne roślin ozdobnych zależą zarówno
od ich cech genetycznych, jak i metod oraz warunków uprawy. Do podstawowych
czynników decydujących o powodzeniu w uprawie niecierpków nowogwinejskich —
obok temperatury i światła — należy podłoże i nawożenie, dostosowane do
wymagań pokarmowych danej odmiany czy grupy odmian [ERWINi in. 1992; BANNER, KLOPMEYER 1995]. Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe wzrasta w trakcie rozwoju niecierpków, jest najwyższe w trzecim miesiącu uprawy, a potem
znowu maleje [EL JAOUAL, COX 1998; STARTEK, STROJNY 2001; STARTEK i in. 2001].
Niebezpieczna może być kumulacja azotu w podłożu jesienią, gdy niecierpki nie
mają już dużego zapotrzebowania na ten składnik [HAVER, SCHUCH 1996; ERWIN
1999]. Jednak nawet okresowy niedobór składników pokarmowych w okresie
intensywnego wzrostu wegetatywnego niecierpków niekorzystnie wpływa na obńitość kwitnienia i przebieg fazy generatywnej [STARTEKi in. 2000]. Choć niecierpki
różnią się wymaganiami, to prawidłowo rosną i obficie kwitną w różnych podłożach, jeżeli są one odpowiednio zasobne w składniki pokarmowe, m.in. poprzez
stosowanie nawozów o działaniu spowolnionym [STARTEK, DOBROWOLSKA 2000;

STARTEK | in. 2000; STARTEK, DOBROWOLSKA 2002].

Materiał i metody
Doświadczenia przeprowadzono na dwunastu odmianach niecierpka nowogwinejskiego z grupy Sonic i na dwunastu odmianach z grupy Super Sonic (por.
cz. I pracy) [STARTEK, KLESSA 2003]. Zastosowano następujące warianty podłoża i
nawożenia:
s

l.

Odkwaszony do pH 6,2 torf wysoki firmy Kronen z dodatkiem Osmocote
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Plus 5-6 mies. w dawce 5 g-dm-, bez nawożenia pogłównego;
2.

Odkwaszony do pH 6,2 torf wysoki firmy Kronen z dodatkiem Osmocote
Plus 5-6 mies. w dawce 2,5 g'dm*, od ósmego tygodnia uprawy nawożenie
pogłówne Peters Professional;

3.

Topfsubstrat grosse Strukture — podłoże firmy Stender, dalej oznaczone
jako TG, od ósmego tygodnia uprawy nawożenie pogłówne Peters Professional;

4.

Topfsubstrat mittlere Strukture D 400 — podłoże firmy Stender, dalej oznaczone jako TM D 400, od ósmego tygodnia uprawy nawożenie pogłówne
Peters Professional;

5. - Topfsubstrat mittlere Strukture B 400 — podłoże firmy Stender, dalej oznaczohe jako TM B 400, od ósmego tygodnia uprawy nawożenie pogłówne
Peters Professional.
Skład nawozów i podłoży, metodykę założenia i prowadzenia doświadczeń
oraz sposób uprawy podano w części I pracy [STARTEK, KLESSA 2003]. W fazie generatywnej, w odstępach tygodniowych, liczono kwiaty, a następnie je usuwano.
Na podstawie uzyskanych wyników obliczono, ile rozwijało się kwiatów na jednej
roślinie w kolejnych miesiącach uprawy w zależności od wariantu podłożowo-nawozowego. Wyniki te, zweryfikowane statystycznie za pomocą analizy wariancji i
testu Tukeya przy poziomie istotności 0,05, dla 12 odmian niecierpków z grupy
Sonic i 12 odmian z grupy Super Sonic, zamieszczono w tabelach 1-2. Na wykresach 1-2 przedstawiono wyniki oceny bonitacyjnej, przeprowadzonej w dwóch
terminach, przez cztery osoby: w trzeciej dekadzie czerwca, po dwóch miesiącach
uprawy, gdy objawy niedoboru składników pokarmowych były widoczne w wariantach nawożenia 2-5; w pierwszej dekadzie sierpnia, w czwartym miesiącu uprawy,
gdy pierwsze objawy niedoboru składników pokarmowych zauważono w wariancie
1, bez dokarmiania.

Wyniki i dyskusja
Niezależnie od rodzaju podłoża i nawożenia, większość odmian niecierpków — zarówno z grupy Sonic, jak i z grupy Super Sonic — zaczęła kwitnąć dwa
miesiące po posadzeniu ukorzenionych sadzonek do doniczek, tzn. w trzeciej
dekadzie czerwca i najobficiej kwitła w drugiej i trzeciej dekadzie lipca. Pozostałe
odmiany zaczęły kwitnąć na początku lipca i najobficiej kwitły w końcu lipca i na
początku sierpnia. Przebieg kwitnienia i liczba kwiatów w poszczegółnych terminach zależały od podłoża i nawożenia (tab. 1-2). W podłożach Stender (podłoża
TG, TM D 400 i TM B 400) niecierpki zaczęły kwitnąć o 3-12 dni wcześniej niż
w odkwaszonym torfie wysokim, wzbogaconym Osmocote Plus 5-6 mies. Odmiany z grupy Sonic istotnie najobficiej kwitły w podłożu TG (tab. 1), w którym
także lepiej i szybciej rosły niż w dwóch pozostałych [STARTEK, KLESSA 2003].
Odmiany z grupy Super Sonic w drugim miesiącu uprawy, w czerwcu, w podłożach Stender nie różniły się liczbą kwiatów (tab. 2). Odmiany z obu grup uprawiane w torfie z dodatkiem Osmocote Plus, zwłaszcza w wariancie z mniejszą
dawką nawozu, zaczęły kwitnąć najpóźniej i w czerwcu kwitły najsłabiej spośród
ocenianych. Miały one natomiast większe, lepiej uformowane rozety liściowe niż
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niecierpki uprawiane w podłożach Stender. Na podstawie przeprowadzonej w tym
terminie oceny bonitacyjnej (skala 1-9) najwyżej z grupy Sonic zostały ocenione
(8,8) niecierpki uprawiane w torfie wysokim z dodatkiem 5 g:dm-*% Osmocote
Plus, kolejno (8,5) — w torfie wysokim z dodatkiem 2,5 g-dm~ Osmocote Plus, a
najniżej (6,6-7,6) — w podłożach Stender (rys. 1). Odmiany z grupy Super Sonic
w wariancie nawozowym z 5 g dm*% Osmocote Plus były podobnej jakości jak
odmiany z grupy Sonic i uzyskały ocenę 8,5, natomiast w wariancie z 2,5 gdm*
Osmocote Plus miały już pierwsze objawy niedoboru składników pokarmowych i
uzyskały jedynie ocenę 7,7, a niecierpki uprawiane w podłożach Stender 6,3-7,2
(rys. 2). W lipcu najobficiej kwitły niecierpki w podłożu TG oraz w torfie z dodatkiem 5 g-dm*% Osmocote Plus; najsłabiej - w podłożu TM B 400 (najmniejsze i
najmniej ulistnione), a także w torfie z dodatkiem 2,5 g'-dm*% Osmocote Plus, w
którym teraz, po wprowadzeniu dodatkowego nawożenia, bardzo silnie rozrastały
się. W sierpniu kolejność zmieniła się — istotnie najobficiej kwitły niecierpki uprawiane w torfie z dodatkiem 2,5 g'-dm* Osmocote Plus, mając o 25-100% więcej
kwiatów niż niecierpki w pozostałych podłożach. Uzyskały one także najwyższą
ocenę bonitacyjną. W sierpniu wartość dekoracyjna wszystkich niecierpków była
najbardziej wyrównana i różnice w ocenie bonitacyjnej między roślinami uprawianymi w torfie z dodatkiem 25 g-dm* Osmocote Plus a roślinami z innych
wariantów nawozowo podłożowych były niewielkie: dla odmian z grupy Sonic 0,7
a dla odmian z grupy Super Sonic — 0,4 (rys. 1-2). Także we wrześniu niecierpki
uprawiane w torfie z 2,5 g-dm* Osmocote Plus miały najwięcej kwiatów, natomiast najmniej kwiatów miały uprawiane w torfie z dodatkiem 5 g'-dm* Osmocote Plus, bez nawożenia pogłównego.
|
Tabela 1; Table 1

Dynamika kwitnienia (Średnia liczba kwiatów na roślinie) niecierpka nowogwinejskiego
grupy Sonics (2002) w zależności od podłoża, nawożenia i terminu pomiaru
Flowering dynamic (average number of flowers per plant) of New Guinea
impatiens cultivars from Sonics group (2002) depending on medium, fertilization
and time of measurement
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W ciągu czterech miesięcy fazy generatywnej u niecierpków z poszczególnych wariantów podłożowo-nawozowych, z wyjątkiem podłoża TM B 400, różnica
w ogólnej liczbie kwiatów była stosunkowo niewielka i mieściła się w granicach
8-19%, inny był natomiast przebieg kwitnienia. Niecierpki uprawiane w podłożu
torfowym z 5 g Osmocote Plus, bez dodatkowego nawożenia pogłównego, bardzo
obficie kwitły między 9 a 17 tygodniem uprawy, a od drugiej połowy września
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większość odmian z grupy Super Sonic i od początku października większość
odmian z grupy Sonic przestała kwitnąć.
Tabela 2; Table 2

Dynamika kwitnienia (Średnia liczba kwiatów na roślinie)
niecierpka nowogwinejskiego grupy Super Sonics (2002) w zależności od podłoża,
nawożenia i terminu pomiaru
Flowering dynamic (average number of flowers per plant) of New Guinea
impatiens cultivars from Super Sonics group (2002) depending on medium,
fertilization and time of measurement
,
.
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Rys. 1.

Wpływ nawożenia i podłoża na ocenę bonitacyjną (w skali 1-9) odmian niecierpka nowogwinejskiego z grupy Sonic

Fig. 1.

Effect of fertilization, medium and time of measurement on the decorative
value (1-9 scale) of New Guinea cultivars from Sonic group

Kwitnienie niecierpków różniło się w podłożach Stender, choć wszystkie
zawierały tyle samo NPK. Najobficiej i najbardziej równomiernie kwitły niecierpki w podłożu TG — odmiany z grupy Sonic mialy w nim o 19% więcej kwiatów
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niż w podłożu TM D 400 i o 32% więcej kwiatów niż w podłożu TM B 400, a
odmiany z grupy Super Sonic odpowiednio więcej o 19% i 47% kwiatów. W podłożu TG, o grubszej frakcji torfu i z większym dodatkiem włókna kokosowego niż
w dwóch pozostałych, niecierpki zaczęły kwitnąć już w pierwszej dekadzie czerwca. Jednak we wszystkich podłożach Stender w drugim miesiącu uprawy wystąpiły
objawy niedoboru składników pokarmowych — najbardziej widoczne i najdłużej
utrzymujące się, mimo dokarmiania roślin, w podłożu TM B 400, najmniej widoczne w podłożu TG. Spośród ocenianych podłoży niedobór składników wpłynął
najbardziej niekorzystnie na kwitnienie w podłożu TM B 400, najmniej w podłożu TG. Prawdopodobnie większa przewiewność podłoża ograniczyła wpływ niedoboru składników pokarmowych, a dodatek włókna kokosowego do podłoża przyspieszył kwitnienie. Także w doświadczeniach, w których stosowano jako podłoża
torf wysoki i włókno kokosowe, niecierpki z grupy Sonic we włóknie kokosowym
szybciej rozpoczynały fazę generatywną i znacznie obficiej kwitły niż w torfie
[DOBROWOLSKA, STARTEK 2003].
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Effect of fertilization, medium and time of measurement on the decorative
value (1-9 scale) of New Guinea cultivars from Super Sonic group. °

Oceniając niecierpki, ich wygłąd, przebieg i obfitość kwitnienia oraz zawartość składników w podłożu, można stwierdzić, że przez cały cykl uprawy żaden z
zastosowanych wariantów podłożowo-nawozowych w wystarczającym stopniu nie
zaspokajał potrzeb pokarmowych niecierpków. Przez pierwsze trzy miesiące uprawy rośliny najlepiej rozwijały się, miały najbardziej dorodne rozety liściowe oraz
najwięcej pąków kwiatowych w wariancie I, z Osmocote Plus w dawce 5 g-dm-*.
Niedobór składników, jaki zaobserwowano od połowy czwartego (grupa Super
Sonic) lub od początku piątego miesiąca (grupa Sonic), spowodował ograniczenie
kwitnienia (tab. 1-2). Z, przeprowadzonej analizy podłoża wynikało, że największy
był deficyt azotu. Wyniki te są zbieżne z uzyskanymi w doświadczeniach z innymi
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odmianami niecierpków [STARTEK, STROJNY 2001; STARTEK i in. 2001]. Wprowadzając dodatkowe nawożenie można byłoby uzupełnić brakujące składniki i przedłużyć kwitnienie niecierpków. Choć odmiany z grup Sonic i Super Sonic różniły się
między sobą obfitością kwitnienia, to ogólnie miały znacznie więcej kwiatów niż
odmiany starsze, uprawiane w porównywalnych warunkach [STARTEK DOBROWOLSKA 2000; STARTEK DOBROWOLSKA 2002]. Z wieloletnich badań własnych wynika, że

wprowadzane do uprawy kolejne grupy odmian niecierpków są coraz bardziej
tolerancyjne i odporne na warunki uprawy i formę nawozów, dobrze reagują na
nawozy o działaniu spowolnionym oraz mają duże wymagania pokarmowe.

Wnioski

1. - Niecierpki nowogwinejskie z grupy Sonic i z grupy Super Sonic uprawiane
w takich samych warunkach nie różnią się przebiegiem fazy generatywnej,
natomiast w obrębie grup odmiany różnią się wczesnością kwitnienia.
Wszystkie kwitną bardzo obficie i długo utrzymują walory dekoracyjne,
jeżeli są prawidłowo odżywione.
2.

Spośród ocenianych podłoży Stender, oznaczonych symbolami TG, TM О
400 i TM B 400, najbardziej do uprawy niecierpków — zarówno z grupy
Sonic, jak i grupy Super Sonic — nadaje się podłoże oznaczone TG, zawierające grubszą frakcję torfu i więcej włókna kokosowego niż dwa pozostałe.
W podłożu tym niecierpki dobrze znoszą warunki stresowe, jak okresowy
niedobór składników pokarmowych, i bardzo obficie kwitną. Uprawiając
niecierpki w tym podłożu, podobnie jak i w pozostałych, należy od drugiego
miesiąca wprowadzić dodatkowe nawożenie.

3.

Niecierpki nowogwinejskie z grupy Sonic i z grupy Super Sonic bardzo
dobrze reagują na nawożenie Osmocote Plus 5-6 mies. w dawce 5 g'dm*.
Nawóz ten dodany do odkwaszonego torfu wysokiego zapewnia roślinom
warunki prawidłowego, harmonijnego wzrostu i rozwoju w fazie wegetatywnej i na początku fazy generatywnej. Dawka ta nie jest jednak wystarczająca na cykl uprawy dłuższy niż 4-5 miesiące i powinna być uzupełniona w
trakcie wegetacji Odmiany z grupy Super Sonic powinny być wcześniej
dokarmiane niż z grupy Sonic.
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Streszczenie

Oceniano wpływ pięciu podłoży, różniących się składem i zasobnością w
składniki pokarmowe, na obfitość kwitnienia i trwałość walorów dekoracyjnych
odmian niecierpka nowogwinejskiego (NGI) z grupy Sonic i z grupy Super Sonic.
Wszystkie odmiany NGI miały najwięcej kwiatów w pełni lata, w lipcu. Na
równomierność kwitnienia i ogólną liczbę kwiatów na roślinie miały wpływ cechy
odmianowe oraz okresowy niedobór składników pokarmowych w niektórych podłożach. Niecierpki najwcześniej zaczęły kwitnąć i kwitły najobficiej w gotowym
podłożu TG, najsłabiej w podłożu TM B 400. Najlepsze wyniki uzyskano, stosując
Osmocote Plus 5-6, nawóz o działaniu spowolnionym, i — dodatkowo — od
ósmego tygodnia uprawy Peters Professional.
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Summary

The effects of five media, differing in composition and nutrient resources,
on the abundance of flowering and permanence of decorative value of NGI
belonging to Sonic and Super Sonic groups were determined.
All NGI cultivars had most flowers in the high summer, ie. in July. Even
flowering and total number of flowers per plant were affected by the cultivar traits and a periodical nutrient deficiency in some media. The earliest and the most
abundant flowering was observed in plants from TG medium and the poorest
from TM B 400. Good results were obtained using Osmocote Plus 5-6 — a slowrelease fertilizer and additionally Peters Professional after seven weeks of cultivation.
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