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Wstęp 

Dostarczenie roślinom odpowiedniej ilości wody jest koniecznym warun
kiem ich optymalnego wzrostu. Dla zapewnienia wszystkim roślinom wystarczają
cej ilości wody w większości szkółek stosuje się dobrze przepuszczalne podłoże 
w pojemnikach w połączeniu z bardzo obfitym nawadnianiem przy pomocy desz
czowni. Praktyka taka prowadzi jednak, obok znacznych strat wody, do wypłuki
wania składników pokarmowych z podłoża i zanieczyszczenia wody odprowadza
nej ze szkółki [POOLE, CONOVER 1992]. Konieczność ochrony środowiska oraz 
zmniejszająca się dostępność czystej wody i rosnące koszty nawadniania zmuszają 
do opracowania bardziej efektywnych metod nawadniania. Jedną z nich jest sys
tem stołów zalewowych z zamkniętym obiegiem wody, który całkowicie eliminuje 
problem zanieczyszczenia środowiska składnikami nawozowymi i dodatkowo zna
cznie ogranicza zużycie wody [MAROSZ i in. 2002]. 

Różaneczniki stanowią ważną grupę roślin szkółkarskich, a ich produkcja 
stale wzrasta. W wielu szkółkach, część lub całość cyklu produkcyjnego różanecz
ników przebiega pod osłonami, co zapewnia łatwiejsze przezimowanie oraz szyb
szy wzrost roślin. W połączeniu z uprawą w systemie zalewowym umożliwia to 
łatwe regulowanie ilości wody dostarczanej roślinom. 

Istnieją dane świadczące, że kontrolowany stres wodny może korzystnie 
modyfikować pokrój, stymulować zawiązywanie pąków kwiatowych i poprawiać 
plonowanie wielu drzew owocowych [BEHBOUDIAN i in. 1994 ]. Również badania 
prowadzone nad różanecznikami wykazały, że rośliny uprawiane w warunkach 
kontrolowanego stresu wywołanego niedoborem wody w podłożu były mniejsze, 
bardziej zwarte, zawiązały nieco wic;cej pąków kwiatowych, ale efekty uzależnione 
były od wielkości stresu oraz terminu jego stosowania [CAMERON i in. 1999]. 

Z drugiej strony stres spowodowany suszą może negatywnie wpływać na 
fotosyntezę [FLORE i in. 1985; STAR.CK 1999], a w konsekwencji również na wzrost 
roślin. Aby określić tą zależność coraz częściej w badaniach wykorzystuje się po
miar fluorescencji chlorofilu a stanowiący czuły wskaźnik aktywności aparatu fo
tosyntetycznego, w szczególności fotoukładu II (PS II) [LICHTENTHALER i in. 1986; 
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KARUKSTIS 1991; KRAUSE, WEISS 1991; LLOYD i in. 1986]. Mikrosadzonki różaneczni
ków w czasie aklimatyzacji do warunków szklarniowych są wrażliwe na stres nad
miernego oświetlenia, co znajduje odzwierciedlenie w przebiegu krzywych induk
cji fluorescencji chlorofilu a [MATYSIAK 2004]. 

Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu zawartości wody 
w podłożu na wzrost roślin i sprawność aparatu fotosyntetycznego różaneczników. 

Materiał i metody 

Doświadczenie wykonano w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skier
niewicach w 2003 roku. Dwuletnie różaneczniki (Rhododendron yakushimanum) 
'Blurettia', rozmnożone in vitro, posadzono pod koniec kwietnia 2003 roku do 
pojemników o pojemności 2 dm3 wypełnionych mieszaniną torfu wysokiego i kory 
sosnowej (3 : 1 v/v) i uprawiano je pod otwartym tunelem foliowym na stołach 
zalewowych z pełną recyrkulacją pożywki. Jako pożywkę stosowano 0,1 % roztwór 
nawozu dla roślin wrzosowatych Kristalon Błękitny (Yara, Polska) o składzie N : 
P : K : Mg 200 : 21 : 83 : 12 mg-dm-3 + mikroelementy. Początkowo wszystkie 
rośliny nawadniano wg potrzeb. Od 1 lipca zróżnicowano nawadnianie. Rośliny 
poddane stresowi suszy nawadniano, gdy zawartość wody w podłożu w pojemni
kach spadała poniżej 0,2 m3-m-3 (umiarkowany niedobór wody) lub 0,15 m3·m-3 

( duży niedobór wody). Umiarkowany i duży niedobór wody w podłożu stosowano 
od 1 lipca do końca września lub od 1 sierpnia do końca września . Rośliny 

w kombinacji kontrolnej nawadniano, gdy zawartość wody w podłożu spadała 
poniżej 0,30 m3·m-3 (nawadnianie optymalne). Dodatkowo wprowadzono kombi
nację z nadmierną zawartością wody w podłożu, w której rośliny nawadniano, gdy 
zawartość wody spadała poniżej 0,4 m3·m-3 (nadmierne nawadnianie). Pomiary za
wartości wody w podłożu przeprowadzano codziennie miernikiem ThetaProbe 
(Delta-T, Wielka Brytania). W czasie uprawy monitorowano przebieg warunków 
klimatycznych za pomocą automatycznej stacji meteorologicznej METOS PESSL 
(Austria). Średnie miesięczne temperatury wynosiły w poszczególnych miesiącach: 
maj 15,4°C, czerwiec 17,8°C, lipiec 19,7°C, sierpień l8,6°C i wrzesie11. 13,6°C. 

Po zakończeniu wzrostu roślin zmierzono wysokość i średnicę roślin, dłu

gość nowych przyrostów oraz średnią długość liści. Ponadto określono liczbę wyt
worzonych pędów, liczbę pąków kwiatowych oraz liczbę uszkodzonych liści na 
roślinie (brązowienie i zasychanie brzegów i wierzchołków liści) . 

Doświadczenie zostało założone w układzie losowanych bloków z 4 powtó
rzeniami po 5 roślin w powtórzeniu. Uzyskane wyniki opracowano statystycznie 
stosując analizę wariancji, a istotność różnic pomiędzy średnimi ustalono w opar
ciu o test Duncana. 

Pomiary fluorescencji chlorofilu a przeprowadzono pod koniec września na 
losowo wybranych roślinach z kombinacji, w której rośliny uprawiane były w wa
runkach dużego niedoboru wody od 1 lipca (próg nawadniania 0,15 m3·m-3) 

i kombinacji z optymalnym nawadnianiem (próg nawadniania 0,3 m3·m-3) . Po 5 
roślin z każdej kombi.nacji umieszczono w temperaturze 20°C i mierzono fluores
cencję chlorofilu a do momentu wystąpienia silnego więdnięcia. Z pozostałych 
roślin z tych kombinacji pobrano liście, które zawinięto w folię aluminiową 

i umieszczono w cieplarce w temperaturze 20, 35, 40, 45 lub 50°C na okres 
1 godz., po czym mierzono fluorescencję chlorofilu a (fluorymetr PEA, Hansa-
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tech Indust. Ltd.) zgodnie z metodyką podaną przez MATYSIAK [2004]. Przed po
miarami fluorescencji chlorofilu liście zaciemniano przez 20 minut. Wyznaczano 
krzywe fluorescencji chlorofilu a w czasie naświetlania promieniowaniem czerwo
nym (A = 650 nm, 1200 µ,mol·m-2·s-1). Z krzywych odczytywano parametry fluo
rescencji chlorofilu a: Fo, Fm, Fv oznaczające odpowiednio natężenie fluorescen
cji początkowej, maksymalnej i zmiennej (Fv = Fm - Fo), obliczano parametry: 
Fv/Fm, Tfmax, S, Fv/Fm, Fm/Fo oraz Fv/Fo. Parametr Tfmax określa szybkość 
narastania sygnału fluorescencyjnego, a parametr S jest proporcjonalny do pola 
powierzchni nad krzywą fluorescencji oraz pomiędzy Fo i Fm i związany jest 
z wielkością puli plastochinonu w PS II [LICHTENTHALER i in. 1986]. 

Wyniki i dyskusja 

Rośliny uprawiane w warunkach dużego i umiarkowanego niedoboru wody 
w podłożu, to jest nawadnianych, gdy zawartość wody spadała odpowiednio poni
żej 0,15 i 0,20 m3·m-3 były niższe, ale ich średnica nie uległa zmianie (tab. 1). 
Wcześniejsze ograniczanie nawadniania, niezależnie od wielkości niedoboru wody 
w podłożu, w większym stopniu wpłynęło na wysokość roślin. Również suma dłu
gości nowych pędów w podobny sposób zależała od wilgotności podłoża. Stres 
spowodowany suszą nie miał natomiast wpływu na liczbę pędów i w konsekwencji 
także średnia długość pędów była niższa u roślin uprawianych przy obniżonej za
wartości wody w podłożu zwłaszcza, gdy niedobór wody był duży i zaczynał się od 
1 lipca. Silny niedobór wody w podłożu spowodował też wytworzenie mniejszych 
blaszek liściowych przez rośliny, na co wskazuje zmniejszająca się wraz ze spad
kiem zawartości wody w podłożu średnia długość blaszki liściowej. Liczba uszko
dzonych liści była znacząco wyższa u roślin poddanych stresowi silnego niedoboru 
wody, ale tylko jeśli nawadnianie było ograniczone już od 1 lipca. Zmniejszenie 
zawartości wody w podłożu nie stymulowało zawiązywania pąków kwiatowych 
różaneczników 'Blurettia', jak wykazali we wcześniejszych badaniach CAMERON 
i in. [1999] u odmiany 'Hoppy'. Autorzy Ci sugerują, że rośliny powinny najsilniej 
reagować na stres spowodowany suszą w fazie inicjacji pąków kwiatowych. Faza 
ta dla odmian różaneczników wywodzących się od Rhododendron yakushimanum 
przypada w warunkach Polski na początek lipca [KLEIN i in. 2000]. W przeprowa
dzonych badaniach niezależnie od terminu oddziaływania niedoboru wody w pod
łożu nie uzyskano poprawy zawiązywania pąków kwiatowych różanecznika 'Blure
ttia', co sugeruje istniejące różnice w podatności poszczególnych odmian na czyn
niki stymulujące zakwitanie. Rośliny uprawiane w warunkach wysokiej zawartości 
wody w podłożu nie różniły się od roślin nawadnianych optymalnie, poza nieco 
mniejszą długością nowych pędów oraz nieznacznie większą liczbą uszkodzonych 
liści na roślinie. 

Niedobór wody w podłożu jest jednym z ważniejszych czynników środowis
kowych hamujących fotosyntezę. Obniżona fotosynteza w warunkach suszy wyni
ka głównie ze zwiększonego oporu dyfuzyjnego szparek, ale także z zakłóceń pro
cesów biochemicznych [STARCK 1993]. Stres spowodowany suszą szczególnie silnie 
oddziałuje na fotoukład II (PS II) [HAVAUX, LANNOYE 1987; KRAUSE, WEIS 1991; 
Lazar 1999]. W przeprowadzonych badaniach różaneczniki uprawiane od 1 lipca 
w warunkach silnego niedoboru wody i przeniesione z tunelu foliowego do wa
runków laboratoryjnych, wykazywały silne objawy więdnięcia już po 24 godzinach 
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(tab. 2). Jednakże pomiary fluorescencji chlorofilu a wykonane na tych roślinach, 
jak również na roślinach nawadnianych optymalnie i przetrzymywanych w labora
torium bez nawadniania przez 17 dni ( do czasu utraty turgoru przez liście) nie 
uległy większym zmianom. Parametrami fluorescencji chlorofilu a, które najlepiej 
odzwierciedlają wrażliwość aparatu fotosyntetycznego na stres spowodowany 
suszą jest fluorescencja zmienna Fv, stosunek fluorescencji maksymalnej lub 
zmiennej do początkowej Fm/Fo, Fv/Fo oraz maksymalnej do zmiennej Fv/Fm 
[HAVAUX, LANNOYE 1985; LICHTENTHALER i in. 1986; BORKOWSKA 2002]. Jednakże 
żaden z tych parametrów, opisujących pierwotne reakcje fotochemiczne nie uległ 
zmianie nawet, gdy widoczne były pierwsze objawy wic;dnic;cia roślin. Uzyskane 
wyniki sugerują, że niedostatek wody w podłożu nieznacznie modyfikuje wzrost 
i pokrój różaneczników 'Blurettia' i nie wpływa na świetlną fazę fotosyntezy, jak 
wykazano dla wielu roślin zielnych. Różnice te mogą być związane ze specyficzną 
budową morfologiczną zimotrwałych liści różaneczników lub terminem wykony
wania pomiarów. Wiadon10, że parametry fluorescencji chlorofilu zmientaJą się, 
gdy rośliny wchodzą w okres spoczynku [L!CHTENTHALER i in. 1986]. 

Tabela 1; Table 1 

Wpływ zawartości wody w podłożu na wzrost Rhododendron 'Blurcttia' 
Effect of soi! water content on growth of Rhododendron 'Blurettia' 

Nawadnianie przy zawartości wody w podłożu (m3·m 3) 

Irrigation at soi! watcr contcnt (m 3·m-3) 

0,15 0,2 
0,3 0,4 

nawad- nadmierne 
Cecha duży niedobór umiarkowany 

nianie nawadnia-Characteristics wody niedobór wody 
optymalne nie high water moderate water 

deficiency deficiency 
optima! cxccssivc 

irrigation irrigation 

VII-IX VIII-IX VII-IX VIII-IX VII-IX VII-IX 

Wysokość rośliny (cm) 
21,0ab* 22,9cd 20,3a 21,5abc 23,6d 22,7bcd Plant height (cm) 

Średnica rośliny (cm) 
37,8a 40,8a 37,2a 38,6a 40,0a 40,7a Plant diameter (cm) 

Liczba pt;dów na roślinie 
7,6a 7,8a 8,la 9,2a 8,4a 7,7a Number of shoots per plant 

Suma długości pt;dów (cm) 
42,3a 54,7bc 47,2ab 55,0bc 58,5c 54,7b Total shoot length (cm) 

Średnia długość pt;du (cm) 
5,5a 6,5bc 6,0ab 5,9ab 6,6bc 7,0c Mean shoot length (cm) 

Średnia długość blaszki liśc. (cm) 
9,3a 9,9ab 9,4a 9,6ab 10,0b 10,0b Mean length of leaf lamina (cm) 

Średnia liczba uszkodzonych liści 
na roślinie; Number of injured 15,8b 7,2a 9,2a 8,2a 5,5a 10,3ab 
leaves per plant 

Średnia liczba pąków kwiatowych 
5,4a 5,6a 4,9a 6,4a 6,4a 6,4a Number of flower buds per plant 

średnie oznaczone tą samą literą nie różnią sit; istotnie wg wielokrotnego testu Duncana przy 
a = 0,05; means designated with the same letter do not dilfer significantly according to 
Duncan's Multiple Range test at a = 0.05 
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Tabela 2; Table 2 

Wartości parametrów fluorescencji chlorofilu a 
(do momentu utraty turgoru przez liście) roślin Rhododendron 'Blurettia' 

uprawianych w warunkach dużego niedoboru wody 
(próg nawadniania 0,15 m3·m-3) i nawadnianych optymalnie 

(próg nawadniania 0,3 m3·m-3) w okresie VII-IX 

Chlorophyll a fluorescence parameters (down to wilting point) 
in plants Rhododendron 'Blurcttia' grown at strong water deficiency 

(irrigation at 0.15 m3-m-3) and optima! irrigated (irrigation at 0.3 m3-m-3) 

during VII-IX 

Nawadnianie przy Parametr fluorescencji chlorofilu a 
zawartości wody w podłożu Chlorophyll a fluorescence parameter 

lrrigation at soi! water 
con tent Fo Fm Fv Fv/Fm Tfmax s Fm/Fo 
(m3·m-3) 

0,15 m3·m··3 

po 6 godz.; after 6 h 449 1976 1527 0,76 614 86543 4,40 
po 24 godz.; after 24 h 443 1721 1278 0,69 689 65921 3,89 

0,30 m3·m-3 

po 6 godz.; after 6 h 413 1858 1444 0,78 614 83800 4,50 
po 24 godz.; after 24 h 419 1664 1245 0,74 656 69885 3,97 
po 3 dobach; after 3 d 421 1768 1346 0,76 809 101428 4,20 
po 10 dobach; after 10 d 417 2257 1839 0,82 808 107178 5,41 
po 17 dobach; after 17 d 414 2129 1714 0,81 755 96815 5,14 

Fv/Fo 

3,40 
2,89 

3,50 
2,97 
3,20 
4,41 
4.14 

Istnieją dane w literaturze świadczące, że niedostatek wody w podłożu 
zwiększa odporność roślin na stres termiczny. Mogłoby to mieć duże znaczenie 
praktyczne, bowiem w Polsce w okresie letnim często występują zbyt wysokie 
temperatury prowadzące do uszkodzeń liści różaneczników. Lu I ZHANG [1999] 
wykazali, że stres spowodowany suszą zwiększa termostabilność fotoukładu II 
(PS Il) oraz zmienia przebieg krzywych indukcji fluorescencji chlorofilu a. Prze
prowadzone pomiary fluorescencji chlorofilu w zakresie temperatur od 20 do 
50°C nic wykazały większych różnic pomiędzy roślinami uprawianymi w warun
kach niedoboru wody, a uprawianymi w optymalnych warunkach wodnych 
(tab. 3). Badania wykazały natomiast istotne zmiany w przebiegu krzywych fluo
rescencji chlorofilu towarzyszące roślinom poddanym stresowi termicznemu. Nie
zależnie od intensywności nawadniania roślin obserwowano drastyczne zwiększe
nie fluorescencji początkowej Fo i zmniejszenie fluorescencji maksymalnej Fm 
przy zwiększaniu temperatury powyżej 40°C i niemal całkowity zanik indukcji 
fluorescencji chlorofilu w temperaturze 50°C. Zwiększanie wartości Fo świadczyć 
może o rozdzielaniu kompleksu chlorofil-białko LHC II od centrum reakcji 
PS II i nieodwracalnych uszkodzeniach w budowie fotoukładów i anten energety
cznych, a silne obniżenie Fm wskazuje na denaturację kompleksów chlorofilowo
białkowych [MAXWELL, JmINSON 2000]. 

Kontrolowany niedobór wody w podłożu w uprawie różanecznika 'Blurcttia' 
wywołał efekty zbliżone do występujących po zastosowaniu retardantów wzrostu, 
jednak uszkodzenia liści u roślin uprawianych w warunkach obniżonej zawartości 
wody wskazują na konieczność dokładniejszego opracowania tej technologii. Stres 
spowodowany suszą nic wpłynął znacząco na przebieg fotochemicznych reakcji 
fotosyntezy oraz nic wpływał na termostabilność centrów reakcji fotochemicznych 
PS II. 
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Tabela 3; Table 3 

Wartości parametrów fluorescencji chlorofilu a liści Rhododendron 'Blurettia' 
podanych stresowi termicznemu, pobieranych z roślin uprawianych 

w warunkach dużego niedoboru wody (próg nawadniania 0,15 rn3-rn-3) 

i nawadnianych optymalnie (próg nawadniania 0,3 rn3·m-3) w okresie VII-IX 

Value of chlorophyll a fluorescence pararnetcrs of Rhododendron 'Blure ttia' 
leaves subjected to high temperature stress taken frorn plants grown 

at strong water deficiency (irrigation at 0.15 m3-m-3) and optima! irrigatcd 
(irrigation at 0.3 m3·rn-3) during VII-IX 

Nawadnianie przy Parametry fluorescencji chlorofilu a 
Tempera- zawartości wody Chlorophyll a fluorescence parameters 

tura w podłożu 
Tempera- I rrigation at soi I wa ter 

ture con leni Fo Fm Fv Fv/Fm Tfmax s Fm/Fo 
(m'·m-3) 

0,15 464 2094 2001 0,78 640 86000 4,51 
20°c 

0,30 458 2253 2176 0,80 585 85200 4,92 

0,15 453 1929 1476 0,76 851 105107 4,26 
35•c 

0,30 488 2072 1585 0,76 816 119028 4,25 

0,15 549 1567 1019 0,65 1342 155285 2,85 
40°c 

0,30 586 1601 1016 0,63 1356 162357 2,73 

0,15 641 1550 909 0,58 1128 233000 2,42 
45°c 

0,30 632 1575 962 0,60 1124 241000 2,49 

0,15 873 1249 491 0,30 1 2565 1,43 
50°c 

0,30 776 1285 540 0,39 293 3136 1,65 
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Streszczenie 

Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu zawartości wody 
w podłożu na wzrost roślin i sprawność aparatu fotosyntetycznego różaneczników. 
Dwuletnie rośliny Rhododendron yakushimanum 'Blurettia' uprawiano w pojemni
kach 2 dm3 na stołach zalewowych z pełną recyrkulacją pożywki (N : P : K : Mg 
200 : 21 : 83 : 12 mg·dm-3 + mikro) . W zależności od kombinacji rośliny nawad
niano, gdy zawartość wody w podłożu spadała do 0,15 (umiarkowany niedobór 
wody), 0,20 m3·m-3 (duży niedobór wody), 0,30 m3·m-3 (nawadnianie optymalne, 
kombinacja kontrolna) oraz 0,40 m3·m-3 (nadmierne nawadnianie). Rośliny upra
wiano w warunkach niedoboru od 1 lipca bądź od 1 sierpnia do końca września. 
Różaneczniki poddane stresowi suszy były niższe, charakteryzowały się niższą 

sumą długości pędów, mniejszymi liśćmi, a liczba liści z objawami uszkodzeń 
(brązowienie i zasychanie brzegów i wierzchołków liści, zwłaszcza starszych) była 
wyższa niż u roślin nawadnianych optymalnie. Zmiany te były bardziej widoczne, 
gdy rośliny rosły w warunkach dużego niedoboru wody w podłożu niezależnie od 
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tego, czy rośliny poddawane były stresowi suszy od 1 lipca czy 1 sierpnia. Jednak
że liczba uszkodzonych liści była niższa, gdy rośliny poddane były stresowi suszy 
od 1 sierpnia. Wysoka zawartość wody w podłożu spowodowała wytworzenie 
krótszych przyrostów w stosunku do kombinacji kontrolnej, a liczba liści z obja
wami uszkodzeń była wyższa. Średnica roślin, liczba pędów oraz ilość zawiąza
nych pąków kwiatowych na roślinie nie zależały od zawartości wody w podłożu. 
Można zatem stwierdzić, iż stres wywołany niedoborem wody w podłożu wywołał 
efekty zbliżone do zastosowania retardantów wzrostu, jednak znaczące uszkodze
nia liści u roślin poddanych stresowi suszy wskazują na konieczność dokładniej
szego opracowania tej technologii. 

Dodatkowo, u roślin uprawianych w warunkach niedoboru wody w podłożu 
oraz nawadnianych optymalnie badano sprawność aparatu fotosyntetycznego po 
poddaniu ich stresowi suszy (całe rośliny) oraz stresowi termicznemu (tylko liś
cie). Stres spowodowany suszą, zarówno w czasie uprawy jak i w czasie pomia
rów, nie wpływał na żaden z parametrów fluorescencji chlorofilu a. Natomiast 
stres termiczny powodował postępujące uszkodzenie aparatu fotosyntetycznego 
już w temperaturach przekraczających 40°C, co wyrażało się znaczącymi zmia
nami wartości wiciu parametrów fluorescencji chlorofilu. Jednakże zawartość 

wody w podłożu w czasie uprawy nie wpływała na tcrmostabilność centrów reak
cji fotochemicznych PS II liści różaneczników. 

EFFECT OF CONTROLLED WATER STRESS ON GROWfH, 
QUALITY AND CHLOROPHYLL FLUORESCENCE 

OF CONTAINER-GROWN RHODODENDRONS (Rhododendron L.) 
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Key words: Rhododendron, chlorophyll fluorescence, drought stress, high tem
perature stress, growth, irrigation Rhododendron, excess irrigation 

Summary 

Two-year old, in vitro propagated, plants of Rhododendron yakm·himanum 
'Blurettia' wcre cultivated in 2 1 containers on ebb-and-flood benches with recir
culation of nutrient solution (N : P : K : Mg 200 : 21 : 83 : 12 mg·dm-3 + micro). 
Plants were irrigated, depending on a treatment, when water content in growth 
medium decreased bclow 0,15 or 0,20 m3·m-3 (drought stress), 0,30 m3·m-3 (opti
ma! irrigation) and 0,40 m3·m-3 ( excessive irrigation). Drought stress was initiated 
on 1 July or 1 August and terminated at the end of September. In plants sub
jected to drought stress plant height and total length of new shoots werc ]ower, 
leaves were smaller and number of leaves with injurics (browning and drying off 
of leaf tips and margins, especially in older leaves) was higher. This tendency was 
more evident when more severe stress was applied while a datc of beginning of a 
stress treatment bad little effect, except for !ower number of injurcd lcaves in the 
treatment with delayed stress application. Excessive soil moisturc resultcd in 
shortcr new shoots than in treatment with optima] watcring and number of 
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leaves with injuries was higher. Plant diameter, number of shoots and number of 
flower buds per plant <lid not depend on irrigation method. Therefore, it may be 
stated that drought stress had comparable effects to growth retardant application 
but significant leaf injurics in strcsscd plants suggest a need for further optimiza
tion of this technology. 

Additionally, efficiency of photosynthetic apparatus under drought stress 
conditions (entire plants) or thermal stress (leaves only) was evaluatcd by chloro
phyll fluoresccncc mcasurcments in plants subjected to drought stress or rece
iving optin1al irrigation during cultivation. Drought stress, during cultivation or 
during mcasurcmcnts <lid not affcct any paramcter of chlorophyll a fluorescence. 
In contrast, high tempcrature stress resultcd in increasing damages in 
photosynthetic apparatus at the in tcmpcratures exceeding 40°C, as expressed by 
significant changcs in many parameters of chlorophyll fluorcscence. However, 
soil watcr content during cultivation <lid not increase the termostability of PS II 
reaction centrcs of Rhododendron leaves. 
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