
ZESZYfY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH 2005 z. 504: 611---ó21 

WPŁYW FLUROPIRIMIDOLU NA WZROST I KWITNIENIE 
CANTEDESKII (Zantedeschia, SPRENG.) UPRAWIANEJ 

W DONICZKACH 

Beata Janowska, Piotr Zakrzewski 

Katedra Roślin Ozdobnych, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu 

Wstęp 

Cantedeskia o baiwnych pochwach kwiatostanowych jest popularnym ga
tunkiem uprawianym na kwiat cięty w Nowej Zelandii, Japonii i Europie. Odmia
ny niższe, wysokości 40-50 cm, można uprawiać w doniczkach o średnicy 15 cm, 
niezbędne jednak jest wtedy zastosowanie retardantów wzrostu [TJIA 1987]. 

Zainteresowanie w Polsce uprawą tzw. kolorowej cantedeskii wzrasta i stąd 
celowe jest poszukiwanie optymalnych metod uprawy tego gatunku. 

W niniejszej pracy podjęto próbę określenia wpływu fluropirimidolu na 
wzrost i kwitnienie piąciu odmian cantedeskii uprawianej w szklarni w donicz
kach. 

Materiał i metody 

W pieiwszym roku w badaniach wykorzystano trzy odmiany cantedeskii 
(Zantedeschia SPRENG.) 'Florex Gold', Majestic Red' i 'Mango'. W drugim roku 
badania poszerzono o odmiany 'Pacific Pink' i 'Sunglow'. 

Kłącza posadzono do doniczek o średnicy 15 cm, wypełnionych substratem 
torfowa-korowym (3 : 1, v : v) o pH 6,5, wzbogaconym wieloskładnikowym nawo
zem wolno działającym Osmocote Plus (3-4M) w ilości 3 g·dm-3• 

Przed sadzeniem kłącza moczono przez 30 minut w wodnych roztworach 
Topfloru 015 SL (zawiera 1,5% fluropirimidolu) w trzech stężeniach: 5,0 ml·dm-3, 
7,5 ml·dm-3 i 10,0 ml·dm-3. W przeliczeniu na substancję czynną odpowiada to 
stężeniu 75,0 mg·dm-3, 112,5 mg·dm-3 i 150,0 mg·dm-3. 

Temperaturę podłoża w trakcie uprawy, utrzymywano na poziomie l6°C, 
a powietrza l6°-l8°C w nocy i l8°-20°C w dzień. Gdy latem temperatura w ciągu 
dnia przekraczała 26°C intensywnie szklarnię wietrzono. 

Zmierzono długość szypuły i pochwy kwiatostanowej. Jakość kwiatów okre
ślono w momencie dojrzałości zbiorczej, gdy 1/3 kwiatów w dolnej części kolby 
była nabrzmiała. Określono także liczbę kwitnących roślin, liczbę liści wyrastającą 
z jednego kłącza, współczynnik kształtu liści, odpowiadający stosunkowi długości 
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blaszki liściowej do jej szerokości, długość ogonka liściowego oraz indeks zaziele
nienia liści, który jest skorelowany z zawartością chlorofilu [GREGORCZYK, RA

CZYŃSKA 1997; GREGORCZYK i in. 1998]. Pomiar wykonano aparatem Chlorophyll 
Meter SPAD - 502 (Minolta). Przed sadzeniem oraz po wykopaniu określono 
masę kłączy. 

Doświadczenie składało się z 12 kombinacji ( odmiana x stężenie fluropiri
midolu) w pierwszym roku badań i 20 - w drugim roku. Liczba powtórzeń - 3, 
w każdym po 5 roślin. Łącznie na jedną kombinację składało się 15 roślin. 

Wyniki odnoszące się do kwitnienia roślin opracowano statystycznie za po
mocą analizy wariancji dla modelu charakterystycznego dla doświadczen ia jedno
czynnikowego z różną liczbą replikacji. Do oceny różnic między średnimi wartoś
ciami zastosowano test Tukeya. Natomiast ~niki badań odnoszące się do liści 

poddano analizie wariancji, testem Duncana, na poziomie istotności a = 0,05. 

Wyniki 

Fluropirin1idol niekorzystnie wpłynął na kwitnienie cantedeskii 'Florex 
Gold', 'Majestic Red' i 'Mango' w pierwszym roku badań (tab. 1). 

'fa bela 1; 'fabie 1 

Liczba kwitnących roślin i jakość kwiatów w roku 2003 
w zależności od odmiany i stężenia tluropirimidolu 

Number of flowering plants in 2003 and quality of tl owcrs dcpending 
on cultivar and concentration of flurprimidol 

Liczba kwitnących roślin; Number of fi owcring plants 

Odmiana; Cultivar 
Stc;żenie fluropirimidolu; Conccntration of flurprimidol 

(mg·dm- 3) 

0,0 75,0 11 2,5 

Florex Gold 10,0 4,0 4,0 

Majcstic Red 11 ,0 2,0 2,0 

Mango 13,0 3,0 3,0 

Srednia; Mean 11,0 3,0 3,0 

NIR005; LSD005 3,0 

Długość szypuły kwiatostanowej; Length of fl ower shoot (cm) 

Florex Gold 71,1 71,0 72,0 

Majestic Red 40,6 37,6 40,0 

Mango 63,1 61,5 55,3 

Srednia; Mean 58,3 56,7 55,8 

NIR0_05; LSD005 4,7 

Długość pochwy kwiatostanowej; Length of spatha (cm) 

Florex Gold 10,0 9,9 10,6 

Majestic Red 9,3 8,5 10,0 

Mango 9,2 10,0 9,8 

Srednia; Mean 9,5 9,4 10,1 

NIR0_05 ; L5D0 05 2,1 

150,0 

3,0 

1,0 

3,0 

2,0 

70,0 

40,0 

59,5 

56,5 

10,0 

10,0 

9,0 

9,9 
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W drugim roku uprawy kwitnienie tych odmian było bardziej obfite, jednak u od
miany 'Florcx Gold' najwyższe stc;żcnic retardantu (150,0 mg·dm-3) wyraźnie 

ograniczało kwitnienie. Najwięcej kwitnących roślin zaobserwowano u odmiany 
'Sunglow' (tab. 2). 

Tabela 2; Table 2 

Liczba kwitnących roślin i jakość kwiatów w roku 2004 
w zależności od odmiany i stężenia fluropirimidolu 

Number of flowcring plants in 2004 and quality of flowers depending 
on cultivar and concentration of flurprimidol 

Liczba k.vi1nących roślin; Number of fiowering planls 

Odmiana Stężenie fiuropirimidolu; Concentration of fiurprimidol 
Cultivar (mg·dm-3) 

0,0 75,0 112,5 150,0 

Florcx Gold 10,0 10,0 8,0 6,0 

Majestic Red 11,0 8,0 8,0 11,0 

Mango 11,0 11,0 8,0 8,0 

Pacific Pink 7,0 7,0 6,0 6,0 

Sunglow 13,0 14,0 10,0 12,0 

Srcdnia; Mean 10,4 10,0 8,0 8,6 

NIRo.os; LSDo.os 2,0 

Długość szypuły kwiatostanowej; Length of flower shoot (cm) 

Florcx Gold 68,0 55,7 46,5 49,0 

Majestic Red 46,8 34,5 35,4 39,0 

Mango 63,7 51,4 57,9 57,7 

Pacific Pink 50,8 38,5 49,3 41,7 

Sunglow 43,4 36,6 32,2 34,0 

Srednia; Mean 54,5 43,3 44,3 44,3 

NIR0_01; LSDo.os 4,1 

Długość pochwy kwiatostanowej; Length of spatha 
(cm) 

I-1orcx Gold 10,6 9,7 9,6 9,9 

Majcstic Red 10,9 9,8 10,0 11,1 

Mango 10,3 9,9 9,7 8,9 

Pacific Pink 11,3 11,0 10,7 11,2 

Sunglow 8,7 8,6 8,5 8,8 

Srednia; Mcan 10,4 9,8 9,7 10,0 

NIRo.os; LSDoos 1,9 

W pierwszym roku badań jedynie u odmiany 'Mango', której kłącza moczono 
w fluropirimidolu o stc;żcniu 112,5 mg·dm3, kwiaty miały krótsze szypuły kwiato
stanowe (tab. 1 ). Natomiast w drugim roku badań wszystkie odmiany miały krót
sze szypuły kwiatostanowe po zastosowaniu retardantu, za wyjątkiem odmiany 
'Pacific Pink', z kombinacji, w której kłącza moczono w fluropirimidolu o stęże-
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niu 112,5 mg·dm-3• Najkrótsze szypuły kwiatostanowe miała odmiana 'Sunglow' 
niezależnie od stężenia retardantu oraz odmiana 'Majestic Red', której kłącza 
poddano działaniu fluropirimidolu o stężeniu 75,0 i 112,5 mg·dm-3 (tab. 2). Re
tardant nie miał natomiast wpływu na długość pochew kwiatostanowych niezależ
nie od roku badań (tab. 1, 2). 

Pod wpływem retardantu nie zmieniła się liczba liści wyrastających z kłączy, 
ale miały one krótsze ogonki liściowe, za wyjątkiem odmiany 'Pacific Pink' we 
wszystkich zastosowanych stężeniach i odmiany 'Mango' w drugim roku badań, 
gdy stosowano retardant o stężeniu 75,0 mg·dm-3• Niezależnie od zastosowanego 
stężenia retardantu blaszki liściowe badanych odmian były bardziej zaokrąglone 
niż liście roślin niepoddanych działaniu retardantu, mające charakterystyczny 
strzałkowaty kształt (tab. 3, 4). 

Tabela 3; labie 3 

Liczba i jakość liści w roku 2003 
w zależności od odmiany i stt;żenia fluropirirnid olu 

Number and quality of leaves in 2003 on depending 
on cultivar and concentration of flurprimid ol 

Liczba liści ; Number of leaves 

Sti;żenie fluropirimidolu; Concentration of flurprimidol 
Odmiana (mg·dm -3) 

Cultivar średnia 

0,0 75,0 112,5 150,0 dla odmiany 
mean for cultivar 

Florex Gold 9,6abc 9,9abc 10,7abc 9,9abc 10,0b 

Majestic Red 8,5ab 14,7c 13,lbc 11,5abc 12,0b 

Mango 8,6ab 6,0a 6,7a 6,7a 6,9a 

Srednia dla sti;żenia retardantu 
8,9a 10,2a 10,2a 9,2a 

Mean for concentration of retardant 

Długość ogonka liściowego; Length of leaf petiole (cm) 

Florex Gold 45,4e 35,Sc 29,lb 29,4b 34,8c 

Majestic Red 25,6b 13,3a 14,3a 15,3a 17,la 

Mango 40,7d 28,3b 28,8b 27,6b 31,3b 

Srednia dla sti;żenia retardantu 
37,2b 25,7a 24,la 24,la 

Mean for concentration of retardant 

Współczynnik kształtu liści; Coefficient of leaf shape 

Florex Gold l ,la l,0a 1,la 1,la l,la 

Majestic Red 1,6c 1,3b 1,3b 1,la 1,2a 

Mango l ,la 1,la 1,2a 1,la 1,la 

Srednia dla sti;żenia retardantu 
1,3b 1,2a 1,2a 1,l a 

Mean for concentration of retardant 

Indeks zazielenienia liści (SPAD) ; Index of leaf greeness (SPAD value) 

Florex Gold 55,6a 60,lb 61,0b 62,7bc 59,9b 

Majestic Red 53,3a 51,5a 53,6a 51,9a 52,6a 

Mango 61,4b 67,9d 71,2e 66,7cd 66,9c 

Srednia dla sti;żenia retardantu 
56,8a 59,8b 61,9b 60,4b 

Mean for concentration of retardant 

średnie oznaczone tymi samymi literami nic różnią sii; istotnie; means indicated by the same letters 
are not significantly different 
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Tabela 4; Table 4 

Liczba i jakość liści w roku 2004 w zależności 
od odmiany i stężenia fluropirimidolu 

Number and quality of leaves in 2004 depending 
on cultivar and concentration of flurprimidol 

Liczba liści; Number of leaves 

Odmiana 
Stt;żenie fluropirimidolu; Concentration of flurprimidol 

Cultivar 
(mg·dm-3) 

0,0 75,0 112,5 150,0 
średnia dla odmiany 

mean for cultivar 

Florex Gold 8,3a 6,0ab 6,7abc 6,9abc 6,9bc 

Majestic Red 4,0a 4,la 4,9ab 5,4ab 4,6a 

Mango 6,lab 5,4ab 6,3abc 5,8ab 5,9b 

Pacific Pink 7,9cd 6,7abc 6,4abc 8,3c 7,3bc 

Sunglow 9,8d 9,lcd 10,6d 11,7d 10,3d 

Srednia dla stt;żenia retardantu 
7,2ab 6,2a 7,0ab 7,6ab 

Mean for concentration of retardant 

Długość ogonka liściowego; Length of leaf petiole 
(cm) 

Florcx Gold 50,9d 33,7c 26,Sb 29,Sb 35,lc 

Majestic Red 38,7cd 24,0a 20,7a 30,7b 28,Sb 

Mango 43,4cd 34,5c 25,6b 32,6b 34,0c 

Pacific Pink 47,0d 37,5cd 37,4cd 37,4cd 39,8d 

Sunglow 31,4b 22,9a 24,Sa 22,8a 25,4a 

Srcdnia dla stt;żenia retardantu 
42,3c 30,5b 26,9a 30,6b 

Mean for concentration of retardant 

Współczynnik kształtu liści; Coefficient of leaf shape 

Florex Gold 1,2a l,la l,0a l,0a l ,la 

Majcstic Red 1,9c l,6bc 1,5bc l,6bc 1,6c 

Mango l ,la 1,0a 0,9a 0,9a l,0a 

Pacific Pink 1,7c l,6bc l ,6bc 1,6bc 1,6c 

Sunglow 1,9c 1,5b l ,6bc 1,6bc 1,7c 

Srednia dla stężenia retardantu 
1,6b 1,4a 1,3a 1,3a Mean for concentration of retardant 

Indeks zazielenienia liści (SPAD); Index of leaf greeness (SPAD value) 

Florex Gold 52,6ab 53,lab 59,8bc 54,7ab 55,la 

Majestic Red 62,6c 65,lcd 62,3c 64,lcd 63,5bc 

Mango 63,9c 66,4cd 64,6c 70,6d 66,4c 

Pacific Pink 47,0a 51 ,3ab 56,lbc 52,0ab 51,6a 

Sunglow 51,3ab 63,9c 63,3c 69,0d 61 ,9b 

Srednia dla stężenia retardantu 
55,Sa 59,4b 61,2b 62,lb 

Mean for concentration of retardant 

średnie oznaczone tymi samymi literami nie różnią się istotnie; means indicated by the same letters 
arc not significantly different 



Odmiana masa kłączy 

Cultivar weight of rhi-
zomes 

(g) 

A B 

Florex Gold 53,30 98,0 

Majestic Red 56,00 88,3 

Mango 54,0 101,9 

Masa kłączy w roku 2003 w zależności od odmiany i stężenia fluropirimidolu 
Weight of rhizomes in 2003 depending on cultivar and concentration of flurprimidol 

Stężenie fluropirimidolu; Concentration of flurprimidol (mg·dm-3) 

0,0 75,0 112,5 

przyrost masy masa kłączy przyrost masy masa kłączy przyrost masy masa kłączy 
kłączy weight of kłączy weight kłączy weight 

increase of rhizomes increase of rhizomes increase of rhizomes 
rhizome weight (g) of rhizome weight (g) of rhizome weight (g) 

% A B % A B % A B 

83,9 53,2 86,5 62,6 53,1 87,1 64,0 53,6 81,4 

57,7 55,7 80,0 43,6 55,9 81,7 46,1 55,7 81,4 

85,6 54,8 130,8 138,0 55,2 121,1 119,4 54,8 122,8 

A - początkowa; at the beginning B- końcowa; at the end 

Tabela 5; Table 5 

150,0 

przyrost masy 
kłączy 

increase 
of rhizome weight 

% 

51,9 

46,1 

124,1 

Tabela 6; Table 6 

Odmiana masa kłączy 

Cultivar weight of 
rhizomes 

(g) 

A B 

Florex Gold 60,5 117,7 

Majestic Red 46,4 73,3 

Mango 56,3 114,7 

Pacifik Pink 42,7 89,8 

Sunglow 43,9 68,7 

Masa kłączy w roku 2004 w zależności od odmiany i stężenia fluropirimidolu 
Weight of rhizomes in 2004 depending cultivar and concentration of flurprimidol 

Stężenie fluropirimidolu; Concentration of flurprimidol (mg·dm-3) 

0,0 75,0 112,5 

przyrost masy masa kłączy przyrost masy masa kłączy przyrost masy masa kłączy 
kłączy weight of kłączy weight kłączy weight 

increase of rhizome rhizomes increase of of rhizomes increase of of rhizomes 
weight (g) rhizome weight (g) rhizome weight (g) 

% A B % A B % A B 

94,5 60,5 75,0 24,0 60,5 71,9 18,8 60,5 94,9 

58,0 46,4 58,1 25,2 46,4 60,4 30,2 46,4 74,3 

103,7 56,3 119,9 113,0 56,3 96,3 71,0 56,3 94,5 

110,3 42,7 109,1 155,5 42,7 57,4 34,4 42,7 167,2 

56,5 43,9 56,4 28,5 43,9 60,3 37,3 43,9 81,1 

A - początkowa; at the beginning B- końcowa; at the end 

150,0 

przyrost masy 
kłączy 

increase of 
rhizome weight 

% 

56,8 

60,1 

67,8 

291,6 

84,7 
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Retardant spowodował intensywniejsze zabarwienie liści, różne w zależności 
od odmiany i roku badań (tab. 3, 4). U odmian 'Florex Gold' i 'Mango' jedynie 
w I roku badań liście miały ciemniejsze zabarwienie jednoznaczne ze zwiększoną 
zawartością chlorofilu. Nic stwierdzono natomiast istotnych różnic w indeksie 
zazielenienia liści u odmiany 'Majcstic Red'. Intensywniejsze zabarwienie liści 

obserwowano natomiast u odmiany 'Sunglow'. Szczególnie intensywnie zielone 
u tej odmiany liście wyrastały z kłączy moczonych w fluropirimidolu o stężeniu 
150,0 mg·dnr3 (tab. 4). 

Fluropirimidol miał także wpływ na przyrosty masy kłączy badanych 
odmian. 'Florcx Gold' zarówno w pierwszym jak i w drugim roku badai1 miała 
mniejsze przyrosty we wszystkich kombinacjach, w których zastosowano retar
dant. U odmiany 'Majcstic Red' retardant również miał wpływ na słabsze przyra
stanie kłączy za wyjątkiem kombinacji, w której jego stężenie wynosiło 150,0 
mg·dm-3 w drugim roku badai1. Odmiana 'Mango' zareagowała różnie w zależno
ści od stężenia retardantu i roku badań. W I roku prowadzonego doświadczenia 
u tej odmiany przyrosty kłączy były większe w kombinacjach, w których zastoso
wano lluropirimidol w porównaniu z kłączami roślin kontrolnych. Największe 
w kombinacji, w której zastosowano retardant o stężeniu 75,0 mg·dm-3• Nato
miast w drugim roku uprawy nieznacznie większy przyrost kłączy odnotowano 
tylko w kombinacji, w której fluropirimidol zastosowano w stężeniu 75,0 mg·dm-3• 

U odmian 'Pacific Pink' i 'Sunglow' największe przyrosty masy miały kłącza mo
czone w lluropirimidolu o stężeniu 150,0 mg·dm-3• 

Dyskusja 

Retardanty wzrostu stosowane są powszechnie do regulacji wzrostu i kształ
towania odpowiedniego pokroju roślin doniczkowych. W przypadku cantedeskii 
stosowanie retardantów jest konieczne, gdyż nawet odmiany polecane do uprawy 
w doniczkach, nic spełniają wymogów stawianych tej grupie roślin ozdobnych. 
Jednak nic wszystkie retardanty korzystnie wpływają na jakość roślin. Przykładem 
jest paklobutrazol, który osłabia kwitnienie cantedeskii, nawet wtedy, gdy kłącza 
traktowane są kwasem giberelinowym (CORR, WIDMER 1991 ], który w wielu bada
niach prowadzonych na cantedeskii zwiększa plonowanie [JANOWSKA, KRAUSE 

2001; JANOWSKA, SCIJROETER 2002]. U cantedeskii etiopskiej nic stwierdzono nato
miast wpływu retardantów na wielkość plonu (GONZALEZ i in. 1999]. W przepro
wadzonym doświadczeniu zastosowany fluropirimidol zahamował kwitnienie od
mian 'Florex Gold', 'Majcstic Red' i 'Mango', ale tylko w pierwszym roku badań. 
W drugim roku zakwitło więcej roślin i tylko u odmiany 'Florex Gold' stężenie 
150,0 mg·dm-3 lluropirimidolu ograniczało kwitnienie. Najintensywniej kwitnącą 
odmianą była 'Sunglow'. 

REISER i LANGIIANS [1993] podkreślają, iż takie retardanty jak paklobutrazol 
i unikonazol redukują wielkość liści bardziej niż kwiatów. Wyniki przeprowadzo
nego doświadczenia wskazują na to, iż stwierdzenie to odnosi się również do flu
ropirimidolu. Z kłączy moczonych w tym retardancie wyrastały liście o znacznie 
krótszych ogonkach, za wyjątkiem odmiany 'Pacific Pink' we wszystkich zastoso
wanych stężeniach. Obserwowano również skrócenie szypuł kwiatostanowych, w 
pierwszym roku badai1 jedynie u odmiany 'Mango' w kombinacji, w której retar
dant miał stężenie 112,5 mg·mg-3, natomiast w drugim roku badań wszystkie 
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odmiany miały krótsze szypuły kwiatostanowe. W badaniach GONZALEZA i in. 
[1999] z czterech badanych retardantów (ancymidol, paklobutrazol, fluropirimidol, 
daminozyd) tylko daminozyd nie miał wpływu na wysokość roślin. Po zastosowa
niu pozostałych retardantów otrzymano znacznie nii..sze od kontrolnych rośliny. 
Ponadto retardanty te miały wpływ na wyrastanie liści o znacznie krótszych ogon
kach. 

Według LARSONA [1985] retardanty hamują wydłużanie się międzywięźli, ale 
ich liczba i liczba liści, na ogół nie zmienia się. Podobne wyniki uzyskała POGRO

SZEWSKA [1996] u skrzydłokwiatu. W przeprowadzonym doświadczeniu również nie 
otrzymano lepiej ulistnionych roślin. 

Według BARRETIA i HoLCOMBA [1993) opryskiwanie liści chloromekwatem, 
stosowanym między innymi, do skarlania poinsecji, powoduje rozkład chloroplas
tów w rozwijających się liściach. Zastosowany do moczenia kłączy cantedeskii 
fluropirimidol okazał się bezpieczny. U odmian 'Florex Gold' i 'Mango' w pierw
szym roku doświadczenia liście były ciemniejsze po zastosowaniu retardantu co 
może wskazywać na wyższą zawartość chlorofilu. Nie obserwowano tej zależności 
u odmiany 'Majestic Red'. Natomiast odmiana 'Pacific Pink' miała bardziej zielo
ne liście tylko w kombinacji, w której do moczenia kłączy zastosowano retardant 
o stężeniu 112,5 mg·dm-3• Bardzo intensywnie wzrosło zazielenienie liści odmiany 
'Sunglow'. W doświadczeniach ZAWADZIŃSKIEJ [2003] moczenie nasion pelargonii 
rabatowej w chloromekwacie dało pozytywne wyniki, gdyż liście roślin wyrosłych 
z nasion moczonych były bardziej zazielenione. 

W dostępnej literaturze mało jest danych na temat wpływu retardantów na 
wzrost organów podziemnych geofitów. Wiadomo, iż wzrost korzeni nie jest ha
mowany, a często nawet pobudzany, pod wpływem retardantów [JANKIEWICZ 1997]. 
W doświadczeniach LASKOWSKIEJ i in. [1998] u tulipanów odmiany 'Listigc Witwc' 
po zastosowaniu chlorku chlorocholiny wzrosła masa i liczba cebul handlowych 
oraz cebul klasy I wielkości. W doświadczeniu własnym u odmiany 'Florcx Gold' 
odnotowano mniejsze przyrosty masy kłaczy, w kombinacjach w których zastoso
wano retardant. Podobną zależność stwierdzono u odmiany 'Majcstic Red', za 
wyjątkiem kombinacji, w której zastosowano retardant o stc;żcniu 150,0 mg·dm-3• 

U odmiany 'Mango' w I roku badań przyrosty kłączy były większe w kombina
cjach, w których zastosowano fluropirimidol w porównaniu z kłączami roślin kon
trolnych. U tej odmiany retardant silnie ograniczył kwitnienie, co mogło być przy
czyną lepszego przyrastania kłączy. W drugin1 roku doświadczenia niewielkie 
przyrosty odnotowano tylko w kombinacji, w której zastosowano fluropirimidol 
o stężeniu 75 ,0 mg·dm-3• U odmiany 'Sunglow' większe przyrosty masy kłączy za
notowano w kombinacji, w której kłącza moczono w fluropirimidolu o stężeniu 
150,0 mg·dm-3• 

Wnioski 

1. Reakcja odmian na fluropirimidol zależała zarówno od odmiany jak i od 
roku badań. 

2. Moczenie kłączy w fluropirimidolu zahamowało w pierwszym roku badań 
kwitnienie odmian 'Florex Gold', 'Majcstic Red' i 'Mango' nic wywarło jed
nak wpływu na jakość kwiatów, za wyjątkiem odmiany 'Mango', u której 
szypuły kwiatostanowe wyrastające z kłączy moczonych w fluropirimidolu 
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o stężeniu 112,5 mg·dm-3, były krótsze. W drugim roku odmiany te kwitły 
obficiej, za wyjątkiem odmiany 'Florex Gold', u której stężenie 150,0 
mg·dm-3 zahamowało kwitnienie. 

3. Pod wpływem fluropirimidolu nic zmieniła się liczba liści wyrastających 

z kłączy, miały one jednak znacznie krótsze ogonki, za wyjątkiem odmiany 
'Pacific Pink' we wszystkich zastosowanych stężeniach i odmiany 'Mango' 
w drugim roku badań, gdy retardant stosowano o 75,0 mg·dm-3• Natomiast 
blaszki liściowe były bardziej zaokrąglone. 

4. Fluropirimidol powodował lepsze wybarwienie liści wszystkich badanych 
odmian z wyjątkiem odmiany 'Majestic Red'. 

5. Fluropirimidol niezależnie od stężenia i odmiany na ogół hamował przyrost 
masy kłączy. 
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Streszczenie 

Kłącza pięciu odmian cantedeskii: 'Florex Gold', 'Majcstic Red', 'Mango', 
'Pacific Pink' i 'Sunglow' moczono przed sadzeniem przez 30 minut w wodnych 
roztworach fluropirimidolu o stężeniu 75,0 mg·dm-3, 112,5 mg·dm-3 

i 150,0 mg·dm-3• Reakcja roślin na fluropirimidol zależała zarówno od odmiany 
jak i od roku badań. Moczenie kłączy w fluropirimidolu zahamowało w pierw
szym roku badań kwitnienie odmian 'Florex Gold', 'Majcstic Red' i 'Mango' nic 
wywarło jednak wpływu na jakość kwiatów, za wyjątkiem odmiany 'Mango', 
u której szypuły kwiatostanowe wyrastające z kłączy moczonych w lluropirimidolu 
o stężeniu 112,5 mg·m-3 były krótsze. W drugim roku odmiany te kwitły obficiej, 
za wyjątkiem odmiany 'Florex Gold', u której stężenie 150,0 mg·dm-3 zahamo
wało kwitnienie. Pod wpływem fluropirimidolu nic zmieniła się liczba liści wyra
stających z kłączy, miały one jednak znacznie krótsze ogonki, za wyjątkiem od
miany 'Pacific Pink' we wszystkich zastosowanych stężeniach i odmiany 'Mango' 
w drugim roku badań, gdy retardant miał stężenie 75,0 mg·dm-3• Natomiast blasz
ki liściowe były bardziej zaokrąglone. Fluropirimidol powodował lepsze wybarwie
nie liści wszystkich badanych odmian z wyjątkiem odmiany 'Majcstic Red'. Fluro
pirin1idol niezależnie od stężenia i odmiany na ogół hamował przyrost masy kłą
czy. 

EFFECT OF FLURPRIMIDOL 
ON THE GROWTH AND FLOWER.ING 

OF CALLA LILY (Zantedeschia SrRENG.) CULTIVATED IN POTS 
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Summary 

The rhizomes of live Zantedeschia cultivars: 'Florex Gold', 'Majcstic Red', 
'Mango', 'Pacific Pink' and 'Sunglow', were soaked before planting for 30 min
utes in water solutions of flurprimidol at the conccntrations of 75.0 mg·dm-3, 
112.5 mg·dm-3, and 150.0 mg·dm-3• The rcsponsc to flurprimidol dcpendcd on 
both, the cultivar and the year of study. In the first ycar of study, the soaking of 
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rhizomes in flurprimidol inhibited the flowering of 'Florex Gold', 'Majestic Red' 
and 'Mango', but did not affect the quality of flowers. Exceptions was the culti
var 'Mango', in which the peduncles that developed from rhizomes treated with 
flurprimidol at a concentration of 112.5 mg·dm-3 were shorter. In the second 
year, these cultivars bloomed more abundantly, with the exception of 'Florex 
Gold', in which the concentration of 150.0 mg·dm-3 inhibited flowering. The 
number of leaves did not change in response to flurprimidol, but they had much 
shortcr petioles, except in the cultivar 'Pacific Pink' at all concentrations and 
'Mango' in the second year of study when the reta rdant was used at 75.0 
mg·dm-3• The lcaf blades were rounder. Flurprimidol treated plants had darker 
leaves, expressed as SPAD values, except for the cultivar 'Majestic Red'. Irre
spective of the retardant concentration and plant cultivar, flurprimidol mainly 
reduced the increment of the rhizome weight. 
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