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Wstęp 

W ostatnich dwóch dziesięcioleciach, wraz ze wzrostem kosztów paliw 

coraz większego znaczenia nabiera oszczędność energii. W produkcji 

szklarniowej ogromna większość zużytej energii przypada na ogrzewa- 

nie, które stanowi niekiedy 50—70% kosztów bezpośrednich [13]. Zwyż- 

ka kosztów energii spowodowała zmniejszenie opłacalności upraw szklar- 

niowych, szczególnie w chłodniejszych strefach Klimatycznych naszego 

globu. Stąd różne metody oszczędzania energii stały się przedmiotem za- 

intersowania wielu badaczy. Kierunki prac badawczych obejmują stoso- 

wanie mteod „oszczędnościowych”, polegających m.in. na użyciu specjal- 

nych osłon termoizolacyjnych [44], szkła ,,hortiplus” [3, 4] i ogrzewania 

podłoży [6, 22, 48, 65]. Badane są również możliwości wykorzystania al- 

ternatywnych źródeł energii, jak ciepło odlotowe z elektrowni i rafinerii 

nafty [74], ciepło słoneczne [37, 86], wymienniki ciepła [7, 63, 78] oraz 

źródła geotermiczne [50, 51]. Metody oszczędnościowe, w przeciwieństwie 

do alternatywnych źródeł enrgii, wymagają zazwyczaj dużych nakładów 

inwestycyjnych. 

Najwyższych nakładów energetycznych w szklarniowej produkcji wa- 

rzyw wymagają gatunki o dużych wymaganiach cieplnych „do których 

zaliczany jest pomidor. Pomidor jest w Polsce najważniejszym warzy- 

wem w szklarniach, tunelach foliowych i zajmuje on prawie 70% powie- 

rzchni pod szkłem przeznaczonych pod uprawę warzyw [72]. Przy 200- 

„procentowej zwyżce ceny węgla (wg stanu w lutym 1988 r.) i oczekiwa- 

nym dalszym wzroście ceny tego surowca, można się spodziewać spadku 

produkcji warzyw ciepłolubnych w Polsce zwłaszcza w okresie wczesno- 

wiosennym. Skierkowski [72] przypuszcza, że przy aktualnych relacjach 

cenowych wątpliwa stanie się opłacalność jesiennej uprawy pomidora. 

Naglącą sprawą jest zatem zrewidowanie poglądów na warunki ogrzewa- 

nia i metody produkcji pomidora. | 

Jednym z proponowanych sposobów oszczędzania energii w produkcji 

szklarniowej jest obniżanie temperatury powietrza, szczególnie w nocy,
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kiedy zażywane jest 65—70% opału [33]. Spowodowało to wzrost zainte- 
resowania problemem temperatur optymalnych dla wzrostu pomidorów 
szklarniowych. Niższe temperatury powietrza mogą hamować szybkość 
wzrostu i zawiązywania owoców [23, 70, 71], opóźniać zbiór [60, 76] oraz 
sprzyjać rozwojowi chorób [76]. Zatem wielu autorów [25, 33, 43] docho- 
dzi do wniosku, że uprawa pomidorów w niższych temperaturach powie- 
trza, szczególnie w nocy, bez wzrostu temperatury podłoża prowadzi do 
obniżenia wczesnego i ogólnego plonu. 

Innym proponowanym sposobem jest podwyższenie temperatury 
w strefie systemu korzeniowego bez względu na temperaturę powietrza. 
Przeprowadzono wiele badań celem określenia, do jakiego stopnia obni- 
żenie temperatury powietrza może być kompensowane przez ogrzewanie 
strefy korzeniowej roślin. Utrzymanie wyższej temperatury rizosfery wy- 
maga mniejszych wydatków energii [33, 53, 54, 86], niż ogrzewanie po- 
wietrza w szklarni, a także ułatwia kontrolowanie temperatur Z uwagi 
na większą pojemność cieplną gleby i mniejsze straty ciepła ze szklarni. 
Można było oczekiwać, że ten sposób pozwoli przezwyciężyć fizjologicz- 
nie niekorzystny wpływ niższych temperatur powietrza. 

Wpływ podwyższonej temperatury gleby przy suboptymalnych tem- 
peraturach powietrza obserwowano na innych gatunkach, jak np. róża 
[5, 56], chryzantema [47], poinsecja [37, 38], i inne rośliny ozdobne [2], 
a także ogórek [27, 29, 43, 73], sałata [41, 54], papryka [17, 30], melon 
[64] i bakłażan [17, 48]. i 

Zwiększona aktywność systemu korzeniowego związana z wyższą tem- 

peraturą gleby sprzyja wzrostowi korzeni [54] i pędów [1, 21, 37] oraz po- 
bieraniu odżywczych składników mineralnych [54] i wody [1, 16, 54]. 

Przeprowadzono wiele badań mających na celu ustalenie najkorzystniej- 

szych temperatur powietrza i strefy korzeniowej dla pomidora uprawia- 

nego w szklarni. 

Niestety, mimo licznych badań panuje nadal wiele niejasności i sprze- 
czności w tym zakresie. Niektórzy badacze, jak Jones i in. [39], Kaname 

[40], Verkerk [77], czy Hurd i Graves [33] sugerują, że nocą temperatura 

powietrza może być obniżona poniżej normalnego poziomu bez ujemnego 
wpływu na plonowanie (lub przy niewielkiej obniżce plonu), o ile w stre- 
fie korzeniowej temperatura jest wyższa. Inni autorzy [31, 43, 59 ,60, 81] 

nie zgadzają się z tym poglądem. 
Temperatura jest krytycznym czynnikiem środowiska i wywiera za- 

sadniczy wpływ na wszystkie procesy fizjologiczne poprzez kontrolowanie 
szybkości reakcji chemicznych. Każda funkcja fizjologiczna przebiega w 
granicach pewnych temperatur, w których reakcje następują z maksy- 
malną szybkością. Jeżeli temperatura odbiega od optimum, szybkość re- 
akcji spada ,a po przekroczeniu krytycznej granicy zamiera zupełnie. Po-
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szczególne gatunki i odmiany roślin wykazują różną odporność na ekstre- 
malne temperatury i posiadają określone wymagania dla swego wzrostu 
1 rozmnażania. Istnieją minimalne, maksymalne i optymalne temperatury 
dla kiełkowania nasion i dalszych etapów rozwoju. 

W niniejszej pracy omawiane efekty temperatur odnoszą się zasadni- 
czo do wiosennej uprawy, kiedy to zapotrzebowanie na ogrzewanie jest 
największe. W różnych doświadczeniach stosowano różne temperatury, 

ale biorąc pod uwagę „standardowe” czy „zwykle stosowane” tempera- 

tury, przyjęto w niniejszym przeglądzie następujące zakresy: 19—21C 

w dzień, 14—16'C nocą [43, 60] dla uprawy wiosennej oraz 22%C w dzień 

1 17?C nocą [60] dla uprawy jesiennej. Stosowanie wyższej temperatury 

w ciągu dnia niż nocą zaleca się dla takich upraw jak pomidor ze wzglę- 

du na jej wpływ na zapylanie i oddychanie. 

Reakcje biochemiczne są uzależnione od temperatury; prawie wszyst- 

kie podwajają się z każdym 10-stopniowym wzrostem temperatury do 

około 20—30%C. Przy wyższych temperaturach szybkość reakcji spada, 

gdyż enzymy zostają stopniowo inaktywowane. Ма wyższa temperatura 

tym szybsza inaktywacja. Poniżej 10”C częstotliwość, z jaką substancje 

reagujące osiągają konieczny poziom energetyczny, jest niska i aktyw- 

ność enzymów minimalna. 
Dwa podstawowe procesy wpływają przed wszystkim na wzrost roś- 

lin: fotosynteza i oddychanie. Zarówno fotosynteza i oddychanie jak i in- 
ne istotne procesy zachodzące w roślinach składają się z wielu reakcji 
chemicznych. Optymalny przebieg i maksymalna aktywność tysięcy re- 
akcji chemicznych uzależnione są od wielu czynników. Szybkość tych 

reakcji określa możliwość wzrostu rośliny. Teoretycznie zatem maksy- 

malny wzrost występuje wtedy, gdy warunki sprzyjają przebiegowi moż- 

liwie największej liczby reakcji w określonej jednostce czasu. 

Oddychanie ma miejsce stale podczas gdy fotosynteza zachodzi tylko 

w dzień. Produkcja węglowodanów uzależniona jest od temperatury. Op- 

tymalna temperatura dla tych dwóch procesów, w sensie wzrostu i plo- 

nowania pomidora, jest wówczas, gdy stosunek fotosyntezy do oddycha- 

nia ogółem jest najwyższy. 

Wpływ temperatury na wzrost systemu korzeniowego 

Od dawna obserwowano, że temperatury strefy korzeniowej poniżej 

129C znacznie hamują rozwój korzeni i oddziaływują na ich budowę ana- 

tomiczną i wygląd. Gosslin i Trudel [25], Cooper [14] Boorby i Graves 

[54] i Abdelhafeez i in. [1] stwierdzili, że korzenie posiadają ciemniejszą 

barwę, są cieńsze, bardziej rozgałęzione i dłuższe, ale niekoniecznie za- 

wierają więcej suchej masy, kiedy rosną przy wyższych temperaturach
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(powyżej 17?C). Wydłużenie i rozgałęzienie korzeni zwiększa ich powierz- 
chnię w porównaniu do korzeni rosnących w niższych temperaturach. 
Moorby i Graves [54] zauważyli zmniejszenie się grubości tkanki floemu 
(mniej warstw komórek) oraz tworzenie się dodatkowych naczyń tkanki 
ksylemu w korzeniach, które rosły w wyższych temperaturach. Obser- 
wacje te mogą być użyteczne dla wyjaśnienia zmian w kształcie korzenia. 

Hori i Shisido [32] stwierdzili, że przy niższych temperaturach powie- 
trza nocą większość asymilatów z liści przemieszcza się raczej do korzeni 
niż do górnej części rośliny. Być może w tym należy upatrywać wyjaś- 
nienia przyczyny, dla której przy niższych temperaturach obserwowano 
krótsze i grubsze korzenie. Autorzy ci przy użyciu znakowanego węgla 
stwierdzili również retranslokację asymilatów z korzeni do pędów. 

Menhennett i Wareing [49] wykazali, że przy uprawie pomidorów w 
glebie o podwyższonej temperaturze do 21,79, sok tych roślin zawiera 
wyższe stężenie giberelin i cytokinin, które — jak wiadomo — wytwa- 
rzane są w korzeniach. Większa zawartość giberelin może wywołać zaha- 
mowanie wzrostu korzeni a cytokinin większe ich rozgałęzienie [25]. 

Również zawartość kwasu abscyzynowego (ABA) wzrasta przy wyż- 

szych temperaturach korzeni [54]. 

Temperatury wywołujące stres, czy to stałe czy tylko dzienne, powo- 
dują podwyższenie poziomu ABA. Daie i Campbell [20] stwierdzili naj- 
wyższy poziom ABA w siewkach pomidorów rosnących w temperaturze 
10%C dniem i nocą. Stwierdzili również, że zawartość ABA wzrastała, 
gdy temperatura spadała poniżej 15%C lub wzrastała powyżej 25'C. Au- 
torzy ci kontrolowali potencjał wodny w roślinach we wszystkich kom- 

binacjach doświadczenia i stwierdzili, że zaobserwowane stężenia ABA 

nie były związane ze stresem wodnym wywołanym temperaturą (nawet 

przy 35°С dniem i 25% nocą). Jednakże ich doświadczenia nie obejmo- 

wały pomiaru temperatury strefy korzeniowej. Można przyjąć, że tem- 

peratura gleby w tym eksperymencie była zbliżona do temperatury po- 

wietrza, gdyż siewki rosły w doniczkach w komorach wzrostowych. : 

Pardossi [61] w przeciwieństwie do innych autorów [25, 54] donosi 

o wzroście suchej masy przy wyższych temperaturach zarówno gleby 
(16 i 22”C) jak i pożywki w uprawie bezglebowej (22°C). Jednakze Gosse- 

lin i Trudel [25], przy zastosowaniu nocą 4 różnych temperatur powie- 

trza, stwierdzili spadek o 27 i 40% świeżej masy korzeni, gdy tempera- 
tura gleby wzrosła z 12 do, odpowiednio, 30 i 369C. Sucha masa korzeni 
pomidorów w tych doświadczeniach również obniżyła się średnio o 24%, 
gdy temperaturę w strefie korzneiowej podniesiono z 12 do 36”C. Wcześ- 

niejsze prace tych autorów [24], wykazały, że temperatury przekraczające 
w strefie korzeniowej 24?C hamują wzrost korzeni. Jak się wydaje, wpływ 
temperatury na wzrost korzeni jest uzależniony również od odmiany [25].
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Wysokie temperatury gleby mogą obniżać masę korzeni, stwarzając 
warunki metabolicznego zużytkowania magazynowych cukrów w obrę- 
bie pędów, a tym samym zwiększać zdolności systemu korzeniowego do 
podtrzymania wzrostu pędów [25]. 

Wpływ temperatury na wzrost części nadziemnych 

Niektórzy autorzy [25, 33, 36, 39, 55] sugerują, że ogrzewanie gleby 

mogłoby częściowo przeciwdziałać niekorzystnemu wpływowi niskich tem- 

peratur powietrza w ciągu nocy na wzrost roślin. Niewątpliwie podwyż- 

szone temperatury w strefie korzeniowej pomidorów szklarniowych wy- 

wołują bardziej intensywny wzrost [1, 15, 25, 37, 54, 76]. Zahamowanie 
wzrostu może być w większej mierze spowodowane niską temperaturą 

w obrębie korzeni niż w obrębie pędów. Nielsen [57, 58] analizując doś- 
wiadczenia Kristoffersena stwierdził trzykrotne zwiększenie przyrostu 
masy roślin pomidorów, gdy temperaturę w strefie korzeniowej podnie- 

siono z 10 do 23?C przy stałej temperaturze powietrza 23%C. Gdy tempe- 

raturę powietrza podwyższono z 10 do 23°C a temperaturę w strefie ko- 
rzeniowej utrzymywano na stałym poziomie 23'C intensywność przyrostu 

masy roślin była mniejsza. Davis i Lingle [21] obserwowali wzrost mło- 
dych roślin w pożywce i stwierdzili, że przyrost pędów zwiększał się 

w miarę podwyższania temperatury w strefie korzeniowej w zakresie 

10—25?C, zaś ulegał prawie całkowitemu zahamowaniu przy 10”C nawet 

wtedy, gdy tmeperatura powietrza w szklarni wahała się w granicach 

18—35C. Autorzy ci sugerują, że powolny wzrost pędów przy niskiej 

temperaturze strefy korzeniowej spowodowany jest zmniejszeniem trans- 

portu związków mineralnych, względnie hamującym wpływem niskiej 

temperatury w strefie korzeniowej na absorpcję wody przez roślinę lub 

też na wytwarzanie w korzeniach substancji regulujących wzrost pędów. 

Fakt, że przy wyższych temperaturach w strefie korzeniowej wyra- 

stają większe rośliny może wskazywać na wyższy poziom wiązania węgla 

lub silniejsze rozrastanie się komórek dzięki zwiększonemu pobieraniu 

wody [54]. 

Należy jednak pamiętać, że jednym z czynników, który musi być bra- 

ny pod uwagę przy rozpatrywaniu wpływu podwyższonych temperatur 

strefy korzeniowej na wzrost, jest fizjologiczny wiek rośliny. W przypad- 

ku młodych roślin pomidora szybkość wzrostu ma charakter wykładni- 

czy, podczas gdy u starszych i owocujących roślin może mieć przebieg li- 

niowy lub nawet spadkowy [54]. 

W doświadczeniu Hurda i Gravesa [33] wysokość roślin w początko- 

wym okresie uprawy była większa, gdy strefa korzeniowa była ogrzewa- 

na, ale te same rośliny wykazały obniżenie tempa wzrostu w tydzień po



44 D. Beck, W. Sady, T. Wojtaszek 

obniżeniu temperatury powietrza. Wskazuje to na współdziałanie między 

temperaturami powietrza i strefy korzeniowej w odniesieniu do wzrostu 
rośliny. 

Ogrzewanie strefy korzeniowej w warunkach optymalnych tempera- 

tur powietrza nocą powodowało wyrastanie blaszek liściowych cieńszych 

lecz o większej powierzchni [25, 37]. Hurd i Graves [33] obserwowali, że 

przy ogrzewaniu strefy korzeniowej w początkowym okresie uprawy po- 

midora powierzchnia liści była o 18% większa w porówanniu do kontroli. 

W późniejszym okresie, po obniżeniu temperatury powietrza w nocy z 15 

4о 11°С pomiary wykazały 13-procentowe zmniejszenie przyrostu po- 

wierzchni liści u roślin z nieogrzewanym podłożem, natomiast u roślin 

z ogrzewaną strefą korzeniową takiej obniżki nie stwierdzono. Wskazuje 

to na kompensowanie przez wysokie temperatury w strefie korzeniowej 

niskich temperatur powietrza, gdyż względny wzrost powierzchni liścia 
był statystycznie udowodniony (P=0,01) dla okresu między dwoma po- 

miarami. Także inni autorzy [54, 61] obserwowali zwiększenie powierz- 

chni liści przy ogrzewaniu strefy korzeniowej. | 

Do oceny wpływu systemu korzeniowego na intensywność wzrostu 

części nadziemnych używany jest wskaźnik wyrażający stosunek masy 

części nadziemnych do masy korzeni. | 

Barr i Pellett [2] stwierdzili u różnych roślin ozdobnych wyższy sto- 

sunek części nadziemnych do korzeni przy podwyższonych temperaturach 
podłoża, przy czym reakcja różnych gatunków była niejednakowa. Gdy 

temperatura strefy korzeniowej jest zbyt niska przy optymalnej tempe- 

raturze powietrza, rośliny pomidora wykazują nierównomierny wzrost. 

Części nadziemne rozrastają się nadmiernie, zaś system korzeniowy jest 
nierozwinięty [16, 25]. Gosselin i Trudel [24] w doświadczeniu z jedną od- 

mianą i pięcioma temperaturami gleby w. przedziale od 13,8—33,89C 
stwierdzili, że stosunek części nadziemnych do korzeni wzrastał wraz ze 
wzrostem temperatury, osiągając najwyższą wartość przy temperaturze 

29,3°С. 

Wpływ temperatury na kwitnienie, zawiązywanie owoców i plonowanie 

Inicjacja kwitnienia u pomidora uzależniona jest od temperatury Pha- 

tak i in. [62] wykazali, że niskie temperatury powietrza przyspieszały za- 

wiązywanie kwiatów, w wyniku czego mniej liści pojawiało się na rośli- 

nie przed pierwszym gronem. W praktyce produkcyjnej obniża się tem- 

peraturę powietrza przez okres około 10 dni do 3 tygodni, zależnie od po- 

gody, od momentu rozwinięcia się liścieni do pełnego rozwoju pierwsze- - 

go liścia właściwego [84, 85]. Wykazano, że niższe temperatury korzeni 

w tym okresie wpływają na zwiększenie ilości kwiatów w pierwszym
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kwiatostanie [11, 42, 65, 84, 85]. Doświadczenia Phataka i in. [62] wyka- 
zały, że zjawisko to może być przenoszone przez szczepienie. 

Szybkość rozwoju kwiatów zależy również od temperatury, przy 
czym przyspieszenie skorelowane jest z wyższymi temperaturami powie- 
trza [52]. Rylski [68] stwierdziła, że podwyższenie temperatury powietrza 
w ciągu dnia z 17 do 27?C powoduje istotne zredukowanie średniej liczby 
kwiatów w kwiatostanie. Podobne wyniki uzyskali Calvert [9] i Lewis 
[46]. Uważa się, że u pomidorów rosnących w niższych temperaturach 
występuje podwyższenie poziomu endogennych giberelin, co wywołuje 
zwiększenie liczby płatków, pręcików, ziarn pyłku i słupków. 

Niskie temperatury w strefie korzeniowej przy optymalnych tempe- 

raturach powietrza uznano za przyczynę opadania kwiatów [172]. Рара- 

dopoulos i Tiessen [60] w doświadczeniu z dwoma odmianami rosnącymi 

w komorach wzrostowych nie stwierdzili istotnego zróżnicowania w licz- 
bie kwiatów przy temperaturach podłoża i powietrza nocą w granicach 

8—17C. Jakkolwiek, niewielki wzrost liczby ,„„wczesnych” kwiatów wy- 

stąpił przy wyższych temperaturach nocnych powietrza i podłoża. 
Z, wszystkich czynników środowiska, temperatura ma najbardziej zna- 

czący wpływ na zawiązywanie owoców pomidora. Dojrzewanie pyłku, za- 

pylanie, wzrost łagiewki pyłkowej i zapładnianie są uzależnione od tem- 
peratur. Went [83] ustalił, że temperatury nocne mają decydujący wpływ 

na zawiązywanie owoców. W innej pracy autor ten [81] wykazał, że 
w temperaturach nocą powyżej 20?C i poniżej 15” liczba zawiązywanych 

owoców spada, a nawet proces ten może być całkowicie zahamowany. 
Robinson i in. [66] oraz Charles i Harris [12] ustalili, że niskie tempera- 

tury mają ujemny wpływ na zawiązywanie owoców, szczególnie na sku- 

tek oddziaływania na wytwarzanie ziarn pyłku. Wykazali bowiem, że 

temperatura rzedu 10°C w okresie mejozy wywołuje wytwarzanie nie- 

zdolnych do kiełkowania ziarn. Went [81] i Robinson i in. [66] sugerują, 

że w okresie kwitnienia temperatura nie powinna spadać poniżej 16°C. 

Rylski [68] w Izraelu stosowała temperatury 10?C nocą i 22°C w dzien 

i uzyskała duży procent owoców z nasionami w warunkach naturalnego 

zimowego światła. Może to sugerować, że inne warunki środowiska, takie 

jak wzajemne relacje temperatur nocnych i dziennych, intensywność 

światła, wilgotność powietrza lub genotyp muszą być uwzględnione przy 

rozpatrywaniu wpływu temperatury. Rylski [68] omawia pracę Crumea, 

który uzyskał zadowalające zawiązywanie owoców przy temperaturze no- 

cą 79C. Autor ten w tych samych warunkach temperaturowych obserwo- 

wał lepsze zawiązywanie owoców latem niż w podobnym doświadczeniu 

prowadzonym zimą. 

Temperatura w ciągu dnia jest zdecydowanie bardziej istotna w od- 

niesieniu do zapylenia [33]. Niższe temperatury dnia wyraźnie pogarszają
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zapylenie. Wiadomo, że wytwarzanie pyłku, jego żywotność, kiełkowanie 
1 receptywność u pomidora ulegają pogorszeniu przy zbyt niskich [19, 68, 
11] i zbyt wysokich [71] temperaturach. Rylski [68] porównując wpływ 
temperatur utrzymywanych w ciągu dnia na poziomie 17, 22 i 279C uzys- 
kał najwyższy procent zawiązywania owoców z nasionami w tempera- 
turze 22°C. 

Zamieranie pyłku obserwowali Cornillon i Maisonneuve [19] w tem- 

peraturze powietrza utrzymywanej na poziomie 8%C dniem i 7C nocą, 
zarówno przy 8 jak 18?C w strefie korzeniowej. Zamieranie pyłku jest 

jak się zdaje, uzależnione raczej od temperatury powietrza niż korzeni. 
Jednakże, wyniki tego doświadczenia nie pozwalają na stwierdzenie, czy 

zamieranie pyłku kontrolowane jest przez temperatury dnia czy nocy. 

Przy mniejszej ilości nasion owoce są mniejsze, chociaż wielkość owo- 

cu zależy nie tylko od ilości nasion [71]. Doświadczenia Papadopoulosa 
i Tiessena [60] wskazują również na znaczną zależność owocowania po- 

midorów od temperatury powietrza w dzień przy niskich temperaturach 

powietrza nocą (8°C). 

Kiedy zapylanie i zapładnianie nie zachodzi, kwiaty opadają lub w spe- 
cyficznych warunkach środowiskowych następuje partenokarpiczne za- 
wiązywanie owoców. Rylski [68] uważa, że przy niskiej (10%C) tempera- 

turze nocą, wysoka temperatura (27C) w dzień wywołuje zamieranie 
większości niezapłodnionych kwiatów. Przy tej samej temperaturze nocą 
ale niższej w dzień (17?C) niezapłodnione kwiaty zawiązują partenokar- 

piczne owoce, które jednak pozostają małe aż do dojrzałości, o ile nie sto- 

suje się regulatorów wzrostu. | 

Ostateczna wielkość owoców pomidora zależy od liczby rozwijających 
się w nich nasion [68]. Sawhney i Polowick [71] zauważyli, że owoce ros- 
nące przy niższych temperaturach są większe (zarówno pod względem 

masy jak i średnicy) i posiadają więcej komór. Verkerk [77] wspomina 

o tendencji do mniejszych owoców przy wyższych temperaturach powie- 

trza. 

Również kształt owocu zależy od temperatury. Zniekształcenia mogą 

być u niektórych odmian wywołane przez niską temperaturę [37, 39, 68]. 

Rylski [68] w doświadczeniu z temperaturami 17, 22 i 27°С w dzien a 10°C 
w nocy stwierdziła, że przy 27?C owoce były prawie okrągłe, a przy 17C 

spłaszczone. Zatem we wczesnym stadium rozwoju kwiatów niska tempe- 

ratura nocą i dniem (lub tylko dniem) powoduje zmiany w strukturze 
zalążka i — w rezultacie — w kształcie owocu. Rylski [67] stwierdziła, że. 

zniekszatłcenia w zalążni przenoszą się później na rozwijający się owoc. 

Gibereliny także wywołują zniekształcenia [71], zatem istnieje podobień- 

stwo między reakcją na gibereliny i na niskie temperatury. Skoro u pew- 

nych odmian w niskich temperaturach obserwuje się nienormalnie wy-
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kształcone owoce a u innych nie, można uważać, że reakcje kwiatów 
i owoców na temperatury i hormony roślinne są zależne od genetycznej 
struktury rośliny. 

W pracach wykonanych w Anglii i w Izraelu Hurd i Graves [33] oraz 

Rylski [68] wykazali, że temperatura powietrza jest ważnym czynnikiem 

określającym przedział czasowy między zakwitaniem kolejnych kwiato- 
stanów oraz okres między kwitnieniem a dojrzewaniem owoców w kwia- 
tostanie. Dojrzewanie owoców ulega opóźnieniu przy niskich temperatu- 

rach powietrza [39, 60, 71]. 

Ogrzewanie korzeni również opóźnia dojrzewanie owoców i fakt ten 

jest często przywoływany jako jeden z ważniejszych negatywnych skut- 
ków stosowania wyższych temperatur strefy korzeniowej [54, 59]. Te 

skutki zależą od wielkości opóźnienia, zmiany cen pomidorów w sezonie 

oraz jakości owoców. 

Temperatura w dużym stopniu decyduje o wielkości plonu wczesnego, 
plonu ogólnego oraz jakości owoców pomidora. Uprawa pomidorów przy 

standardowej temperaturze powietrza pozwala uzyskać lepszą jakość 

owoców i wyższy procent wczesnego plonu. Calvert [11] stwierdził, że 
temperatura powyżej 189C w dzień i powyżej 15?C nocą wpływa na zwię- 

kszenie wczesnego ale nie ogólnego plonu. Autor ten zauważył również, 
że przy wyższej temperaturze wzrasta procent owoców wyboru „ekstra”. 

Początkowo doświadczenia z ogrzewaniem strefy korzeniowej dotyczy- 
ły problemu, czy dodatkowe ogrzewanie korzeni podniesie plon na tyle, 

by było to opłacalne. Janes i in. [37] stwierdzili 14-procentową zwyzke 

plonu ogólnego przy zastosowaniu ogrzewania strefy korzeniowej (wodą 
ogrzewaną energią słoneczną). Minimalne temperatury powietrza w tym 

doświadczeniu wynosiły 26,5%C w| dzień i 15,5%C w nocy. W stałej tem- 
peraturze powietrza (dzień i noc) 18?C łączna masa owoców zwiększała 

się, gdy strefa korzeniowa była ogrzewana [54]. Hurd i Graves [33] ob- 

Serwowali, że wysokie temperatury w strefie korzeniowej (22 i 27C) 

utrzymywane do początku zbioru powodowały niewielką ale istotną ob- 

niżkę ilości i jakości wczesnego plonu, gdy temperatura powietrza nocą 

wynosiła 119C. Stwierdzili oni, że plon ogólny wzrastał o 10%, gdy ogrze- 

wano strefę korzeniową w ciągu 20 tygodni zbiorów. Analiza ekonomicz- 

na wykonana przez tych autorów wskazuje, że podniesienie temperatury 

w strefie korzeniowej a obniżenie temperatury powietrza nocą poniżej 

poziomu zalecanego powszechnie w wiosennej uprawie szklarniowej po- 

midorów podwyższyło dochodowość netto, pod warunkiem stosowania 

tych zabiegów albo w okresie między kwitnieniem pierwszego grona do 

początku zbioru lub od początku zbiorów. 

* Trudel i Gosselin [76] podają, że podwyższenie temperatury gleby przy 

niższych temperaturach powietrza (średnio w sezonie uprawowym 13,8°C) 

|
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podwyższało nie tylko jakość owoców o 70% wiosną i 27% jesienią, ale 
również plon ogólny. 

Wpływ temperatury ma fotosyntezę i przemieszczanie produktów 

fotosyntetycznych 

Fotosynteza nalezy do waznych reakcji uzaleznionych od temperatury. 

Chociaż jest to proces fotochemiczny, zależy on od aktywności enzymów 
i musi być rozpatrywany w aspekcie pośredniego związku z temperaturą. 

Dla większości gatunków strefy umiarkowanej temperatury optymalne 

dla fotosyntezy znajdują się w granicach 20—35C [69]. Z reguły foto- 
synteza przebiega najaktywniej w temperaturach o kilka stopni niższych, 

w stosunku do temperatur, w których następuje najaktywniejsze oddy- 

chanie. U większości gatunków poniżej 100€ ma miejsce ograniczona fo- 

tosynteza, zaś powyżej 30”C zależnie od gatunku, aktywność jej ponownie 
spada [75]. 

Wpływ temperatury na fotosyntezę zależy zarówno od intensywności 

światał jak i dostępności COą. Rozpuszczalność dwutlenku węgla i tlenu 

w szczególny sposób uzależniona jest od temperatury. Niska temperatura 

ułatwia rozpuszczalność tych gazów i duże ich ilości mogą być magazy- 

nowane w soku komórkowym w roślinach. Zatem niższe temperatury 
mogą sprzyjać wiązaniu węgla i zwiększać rezerwy węglowodanów. Wyż- 

sze stężenia CO» występujące przy niższych temperaturach mogą również 

podwyższać nieco kwasowość soku komórkowego, a to z kolei może wpły- 

wać na dostępność składników pokarmowych w roślinie [75]. 
Gent [23] w doświadczeniu z samokończącą się odmianą pomidora 

uprawianą w zmiennych umiarkowanych i ekstremalnych temperaturach 
dziennych, stwierdził, że u roślin poddanych ekstremalnym wahaniom 
wzrost owoców był stosunkowo szybszy niż u roślin rosnących w tych 
samych temperaturach średnich ale przy mniejszych ich wahaniach. Wy- 
niki uzyskane przez tego autora sugerują dwie możliwe przyczyny, dla- 
czego wzrost w tak małym stopniu zależy od zmienności dziennej tem- 
peratur: 1) rośliny poddawane działaniu niskich temperatur nocą nie wy- 
kazują zahamowania fotosyntezy i translokacji metabolitów węglowoda- 
nowych następnego dnia rano; 2) zahamowanie powyższych procesów w 
ciągu chłodnej części nocy kompensowane jest w roślinach przez szybsze 
przemieszczanie cukrów z łodygi i liści w ciągu dnia poprzez szybszy 
rozkład rezerw skrobi. 

Dane w literaturze wskazują, że ogrzewanie korzeni wpływa na cały 
szereg procesów w roślinie, między innymi fotosyntezę [14], translokację 
produktów fotosyntetycznych [8, 34] i różnicowanie przyrostu suchej ma- 
sy [34]. Hurewitz i in. [34] uważają, że zwiększona translokacja z liści do
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korzenia przy stałej temperaturze powietrza (16 lub 21°C) i podwyższonej 
temperaturze w strefie korzeniowej wskazuje na wzrost zdolności korze- 
ni do pełnienia roli akceptora. Jednakże, przy podwyższeniu temperatury 

strefy korzeniowej do 307”C radioaktywne produkty fotosyntezy były re- 
translokowane z korzeni do liści a oddychanie stało się prawdopodobnie 
intensywniejsze. Gdy temperatura w strefie korzeniowej została podwyż- 

szona do 35?C radioaktywne asymilaty były nadal przemieszczone do ko- 
rzenia, jak przy 30°C, ale obumieranie korzeni prawdopodobnie wstrzy- 

mywało oddychanie i retranslokację. Szybkość fotosyntezy netto wzrosła 

przy temperaturze 10—30%C w ciągu 48 godzin. Wzrost ten jest prawdo- 

podobnie reakcją na wzmożoną mobilność i translokację z liści świeżo 

związanego węgla. Wyżej podani autorzy przypuszczają, że niższa tem- 

peratura (16?C) ogranicza funkcję liścia jako źródła produktów fotosyn- 

tezy poprzez zahamowanie aktywności fotosyntetycznej enzymów i że 

ograniczenie to przyczynia się do wolniejszego wzrostu (mierzonego aku- 

mulacją suchej masy) przy zastosowanym zakresie temperatur strefy ko- 

rzeniowej. 

Gosselin i Trudel [28] również obserwowali spowolnienie procesu fo- 

tosyntezy przy niskich temperaturach strefy korzeniowej i niskich tem- 
peraturach powietrza nocą, stwierdzając, że było to następstwem nie tyl- 

ko spadku aktywności fotosyntetycznej liści, ale również ograniczonego 

ich wzrostu i rozwoju. 

Wpływ temperatury na pobieranie składników pokarmowych i wody 

Dostępność dla roślin składników pokarmowych i absorpcja w glebie 

są w dużym stopniu uzależnione od temperatur w strefie korzeniowej. 

Ogólnie biorąc, w miarę wzrostu temperatur strefy korzeniowej wzrasta 

również dostępność składników i absorpcja, chociaż optima zależą od po- 

szczególnych składników odżywczych. 

W procesie aktywnej absorpcji roślina absorbuje podstawowe jony 

mineralne na tle gradientu stężeń i musi aktywnie wydatkować energię, 

by te składniki pokarmowe pobrać. Dostępność i wydatkowanie energii 

zależą od temperatury. Długie okresy niskich temperatur gleby ograni- 

czają dostępną energię, w rezultacie czego występują niedobory składni- 

ków pokarmowych. Co więcej, siła z jaką cząsteczki gleby przywierają 

do jonów mineralnych jest regulowana przez temperaturę. Składniki po- 

karmowe pozostają ściśle związane z glebą przy niskich temperaturach 

i absorbowanie ich wymaga więcej energii. . ь eg 
Moorby i Graves [54] stosujac w uprawie hydroponicznej pomidora 

stałą temperaturę powietrza 18°C i trzy temperatury przepływającej po- 
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żywki (13, 18 i 28?C) stwierdzili, że absorpcja N, P i K wzrastała w mia- 
rę wzrostu temperatur. Gosselin i Trudel [24] zauważyli obniżenie zawar- 

tości N i wzrost P i K w pędach przy wyższych temperaturach gleby (29,3 
i 33,800). Wyniki doświadczeń sugerują, że temperatury strefy korze- 

niowej optymalne dla pobierania N nie powinny przekraczać 29C. Au- 

torzy ci stwierdzili również, że najwyższa zawartość Mg i najniższa М 

w pędach wstępował przy 23,9?C, podczas gdy optymalną zawartość mi- 

kroskładników, takich jak Fe, Mn, Zn i Co obserwowano przy wyższych 

temperaturach korzeni (29,3 i 33,89C). Podwyższony poziom tych skład- 

ników obserwowany przy wyższej temperaturze strefy korzeniowej moż- 

na wyjaśnić zarówno większą powierzchnią korzeni jak i przez fakt, że 

szybkość pobierania jonów zależy od temperatury. 

Cornillon i Maisonneuve [9] wykazali, że całkowita zawartość P w pęs 

dach była o połowę mniejsza przy temperaturze strefy korzeniowej 8C 

w porównaniu z temperaturą 18°C, bez względu na temperaturę powie- 

trza. Moorby i Graves [54] obserwowali pozorny brak pobierania P przy 

temperaturze w strefie korzeniowej 13—14C i stwierdzili, że absorpcja 

wyraźnie wzrastała począwszy od 14—18'?C; wzrost ten utrzymywał się 

do ponad 30°C. Autorzy ci obserwowali podobne reakcje w przypadku Fe. 

Przy okresach nizszych temperatur w strefie korzeniowej obserwuje sie 

objawy niedoboru Ca, Fe i P. Moorby i Graves [54] zauwazyli, ze w upra- 

wach w cienkowarstwowej kulturze przepływowej objawy niedoboru Fe 

i Ca zanikają i rozpoczyna się normalny wzrost, gdy temperatura korzeni 

utrzymywana jest na wyższym poziomie przez kilka dni. 

Współdziałanie między temperaturą strefy korzeniowej i temperaturą 
powietrza w nocy oceniano na podstawie absorpcji składników pokarmo- 
wych przez korzenie pomidora [18, 26, 60]. W warunkach słabego zimo- 
wego światła i zbyt wysokich temperatur nocą (powyżej 18?C) ilości cu- 
krów, które dochodzą do korzeni są bardzo niewielkie, redukując pobie- 
ranie wody i składników pokarmowych. Gosselin i Trudel [26] wykazali, 
że wysokie temperatury powietrza w nocy (219C) sprzyjają absorpcji Ca 
i Na, ale redukują poziom P w liściach. \ 

Temperatura wpływa na zdolność korzeni do absorbowania wody. Lep- 
kość wody podwaja się, gdy temperatura spada z 25 do 09C. Woda jest 
wówczas związana ściśle z glebą i rośliny pobierają ją z największą trud- 
nością. Niska temperatura w strefie korzeni może znacznie ograniczyć po- 
bieranie wody, szczególnie bierną absorpcję, która jest ściśle uzależniona 
od lepkości, nawet jeśli występuje obfitość wody. Na ogół optymalna ab- 
sorpcja wody ma miejsce w temperaturach powyżej 30°С [25], ale wyso- 
kie temperatury prowadzą również do szybkiej utraty wody, co może wy- 
wołać stres wodny.
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Pobieranie wody przez rośliny pomidora jest zasadniczo uzależnione 
od temperatury powietrza, ale może być również modyfikowane przez 
temperaturę w strefie korzeniowej [19]. 

Wyższe temperatury powietrza obniżają absorpcję wody, ponieważ 
mniej cukrów przemieszcza się do korzeni [18]. Ten spadek łączy się ze 
wzmożonym oddychaniem związanym z wyższą temperaturą liści w ciep- 
lejszym powietrzu. Mniej cukrów przemieszczanych do korzeni, zmniejsza 
dostępność energii potrzebnej do aktywnego pobierania składników po- 
karmowych i wskutek tego zmniejsza się również bierna absorpcja wody 
przez korzenie. 

Jednakże, kiedy w warunkach niższej temperatury powietrza podnosi 
się temperaturę w strefie korzeni, pobieranie wody wzrasta [1, 2, 15, 37] 
co z kolei podwyższa transpirację. Zaobserwowany wzrost wielkości ko- 
mórek tkanki naczyniowej ksylenu w korzeniach rosnących przy wyż- 
szych temperaturach strefy korzeniowej może być przyczyną wzmożonej 
transpiracji przez zmniejszenie oporów przepływu przez korzenie [25, 54]. 

Świeża masa roślin pomidora [37] wzrasta w większym stopniu niż 
sucha masa, co wskazywałoby, że wydłużenie komórek w łodydze i roz- 
wój komórek liścia może być częściowo rezultatem zwiększonej dostęp- 
ności wody, prawdopodobnie w połączeniu ze wzmożoną produkcją syn- 
tetyzowanej przez korzenie gibereliny. Otwory szparkowe i zwiększenie 
komórek zależą od turgoru, tak więc ograniczenie podaży wody prawdo- 
podobnie zmniejszy rozwój liści [78, 80] i asymilację, podczas gdy zwięk- 
szona dostępność wody może zintensyfikować te procesy. 

Reakcja roślin na temperatury w różnych fazach rozwoju 

i okresach uprawy 

Went [82] stwierdził, że wyższe temperatury powietrza były bardziej 
korzystne dla młodych roślin pomidora i że zapotrzebowanie na niższe 
temperatury nocą wzrasta z wiekiem roślin. Calvert [11] również suge- 

ruje, że reakcja pomidora na temperatury zmienia się z wiekiem i propo- 

nuje trzy uproszczone stadia wzrostu w porównaniu do ośmiu Wenta [83]. 
Calvert [11] uważa, że wysoka temperatura powietrza w pierwszym sta- 

dium (od pikowania do pojawienia się niedojrzałych pąków kwiatowych) 

i niska temperatura w drugim stadium (od pojawienia się pąków do pier- 

wszego rozwiniętego kwiatu) przyspiesza rozwój kwiatów i owoców w niż- 

szych gronąch u pomidorów sianych w listopadzie. Niska temperatura 
w trzecim stadium (od rozwinięcia pierwszego kwiatu do zakończenia 
pierwszego miesiąca zbiorów) podwyższała liczbę owoców u większości 
gron.
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Badano również termoperiodyczną reakcję pomidora. Went [81], Leo- 
pold i Kriedman [45] oraz Hussey [35] stwierdzili, że zjawisko to ma zna- 
czeiiie dla tego gatunku, podczas gdy inni badacze jak Calvert [10] i Le- 

wis [46] odrzucili ten pogląd. Tę niezgodność można wyjaśnić współdzia- 

łaniem między parametrami środowiska w doświadczeniach powyższych 

badaczy a różnicami w genotypie i wieku fizjologicznym roślin pomi- 

dora [60]. 

W 1944 r. Went [81] stwierdził, że dobowe zmiany temperatur powie- 
trza mają istotne znaczenie dla pomidora. W dalszych pracach autor ten 
[82] udowadnia, że w miarę starzenia się roślin wzrastało ich zapotrzebo- 
wanie na niższą temperaturę nocą. Później inni badacze uznali, że Went 
opierał swoje wyniki na roślinach zbyt zaawansowanych we wzroście — 
o wysokości ponad 40 cm. Ostatecznie z prac tych wynika, że zmienne 

temperatury powietrza mogą wpływać na wzrost młodych roślin, ale nie 

mają one zapotrzebowania na dobowe zmiany temperatur. W praktyce 

wyższa temperatura dniem niż nocą stosowana jest aby uzyskać korzyst- 

ny bilans produktów fotosyntetycznych i lepsze zawiązywanie owoców. 

Papadopoulus i Tiessen [60] stwierdzili, na podstawie eksperymentu 

w komorze wzrostowej, że plon handlowy, u trzech badanych odmian po- 
midora, uległ redukcji na skutek braku zmienności temperatury powie- 
trza i strefy systemu korzeniowego dniem i nocą. W pracy tej omawiany 
jest problem, czy z fizjologicznego punktu widzenia ogrzewanie podłoża 
w ogóle powinno być stosowane, a jeśli tak, to czy nie powinno być ogra- 
niczone do pewnego okresu. Autorzy ci stwierdzają, że niskie temperatu- 
ry powietrza wywierają silny wpływ na wzrost i rozwój pomidora, które- 
go nie można zniwelować podwyższeniem temperatur w strefie korzenio- 
wej. 

Kilku badaczy [35, 60, 76] zajmowało się wpływem ogrzewania korze- 
ni na pomidory w uprawie jesiennej przy obniżonej nocą temperaturze 
powietrza. Z uwagi na różnice w otaczających temperaturach powietrza, 
intensywność światła i długości dnia można oczekiwać różnie w plonowa- 
niu między uprawami wiosennymi i jesiennymi. Trudel i Gosselin [76] 
i Papadopoulos i Tiessen [60] wykazali w swoich doświadczeniach, że 
wzrost temperatury gleby miał większy wpływ wiosną, gdy temperatura 
gleby jest z reguły niższa zaś intensywność światła nie jest czynnikiem 
ograniczającym. W uprawie jesiennej Trudel i Gosselin [76] ograniczając 
wzrost roślin do pierwszych 2 gron przy uprawie w większym zagęszcze- 
niu (11 roślin na 1 m?) stwierdzili, że ogrzewanie gleby do 22°C średnio 
w całym okresie uprawy miało istotny wpływ tylko przy niskiej tempe- 
raturze powietrza (13,8”C). Stwierdzili również zmniejszenie o 60% liczby 
owoców zaatakowanych przez Botrytis. Chociaż pierwsze dojrzałe owoce
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pojawiły się na nieogrzewanych poletkach, ogrzewanie gleby przyspie- 
szyło dojrzewanie. 

Tylko nieliczne doświadczenia prowadzono z uprawą 2 czy więcej od- 
mian przy ogrzewaniu strefy korzeni i niskiej temperaturze powietrza 
nocą [19, 60, 61, 76]. Przedmiotem badań były natomiast odmiany o ma- 
łych wymaganiach co do temperatur w uprawie wiosennej, celem ustale- 
nia współdziałania między środowiskiem a genotypem. Często wymienia- 
ną odmianą o niskich wymaganiach temperaturowych jest Vendor [24, 25, 
26, 60, 76]. Przy ocenie wyników doświadczeń z jedną tylko odmianą na- 
suwają się wątpliwości, że inne odmiany mogłyby zareagować odmiennie 
na warunki doświadczenia. Cornillon i Maisonnueve [19] obserwowali 
różnice między dwoma odmianami w obumieraniu pyłku przy niskich 
(8°C w dzien i 7°C nocą) temperaturach powietrza. Zanotowali również 
różnice odmianowe w absorpcji azotanów i potasu przy niskiej tempera- 
turze w strefie korzeniowej (8?C) roślin pomidora. 
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PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO ROLNICZE I LEŚNE 

| POLECA 

UPRAWA ROLI I NAWOŻENIE ROŚLIN 
OGRODNICZYCH 

PRACA ZBIOROWA POD REDAKCJĄ NAUKOWĄ PROF. DR J.R. STARCKA 

WARSZAWA 1990 R., NAKŁAD 10000 EGZ., STRON 200 

Jest to drugie wydanie podręcznika dla studentów wydziałów ogrodni- 

czych akademii rolniczych. W porównaniu do wydania pierwszego zostało po- 

prawione i uzupełnione. Publikację opracowało kilku autorów z różnych uczel- 

ni akademickich, Materiał zawarty w publikacji jest dostosowany głównie dla 

studentów, ale mogą z miej korzystać Czytelnicy zajmujący się produkcją sa- 

downiczą, warzywniczą i kwiaciarską. Ta bardzo starannie wydana książka 

składa się z czterech części.  



  

W pierwszej Autorzy omówili uprawę roli podając charakterystykę części 

składowych, właściwości fizyczne, wpływ uprawy i technologię uprawy. Na- 

stępnie podano uprawę gleby pod poszczególne grupy roślin warzywnych, da- 

lej uprawę gleby w sadach. W części sadowniczej omówiono uprawę gleby 

w zależności od odmian i form drzew owocowych zwracając uwagę na syste- 

my prowadzenia gleby w sadzie uwzględniając różne gleby: lekkie, ciężkie 

i torfowe. 

W drugim obszernym rozdziale podano mineralne odżywianie roślin. Po- 

czynając od roli azotu następnie fosforu, potasu, wapnia, magnezu, siarki i że- 

laza podano rolę mikroskładników. W tabeli zebrano wymagania pokarmowe 

roślin warzywnych, roślin ozdobnych oraz przykładowo ilość składników po- 
karmowych pobranych przez jabłoń. Dalej podano właściwości gleby, które są 

związane z żywieniem roślin. Pod koniec drugiego rozdziału zebrano w ta- 

belach dane odnośnie oceny zawartości w glebie poszczególnych makroele- 

mentów i mikroelementów. 

W trzecim rozdziale omówiono rolę i właściwości fizyczne oraz chemiczńe 

nawozów organicznych — obornika jego stosowanie i przechowywanie; fe- | 

kalia, ścieki, odpady przemysłowe, komposty, torf, kora drzew, węgiel brunat- 

ny, Dalej w części trzeciej podano różnego rodzaju nawozy mineralne łącznie 
z mikronawozami oraz nowe wieloskładnikowe nawozy, które w ogrodnictwie 

mają szerokie zastosowanie, zwłaszcza nawozy bezchlorkowe. 

Rozdział trzeci kończy podanie techniki stosowania nawozów oraz ich 
przechowywanie. i 

W czwartej części podano nawożenie roślin ogrodniczych. Omówiono ro- , 
dzaje i sposób nawożenia warzyw w gruncie i pod osłonami, nawożenie roślin 
ozdobnych w uprawie pólowej, pod osłonami i pod szkłem a następnie nawo- 
żenie sadów. Tu Autorzy omówili nawożenie sadów w czasie owocowania 
w zależności od wieku plantacji a następnie nawożenie jagodników. Ważnym 
czynnikiem przy nawożeniu racjonalnym drzew owocowych jest określenie 
potrzeb nawozowych drzew i krzewów jagodowych. Autorzy podali metody 
określania potrzeb nawozowych tych roślin. Zamieszczono też sadowniczą kartę 
informacyjną, którą wraz z pobraną próbką przesyła się do stacji chemiczno- 
-rolniczej, W końcowej części publikacji podano inne niż korzeriowę nawoże- 
nie roślin. Podano także kierunki ostatnio prowadzonych badań nad nawoże- 
niem drzew i krzewów owocowych. 

Publikacja jest do nabycia w Domach Książki oraz w punkcie sprzedaży 
książek i czasopism w Państwowym Wydawnictwie Rolniczym i Leśnym. 

  
 


