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Wstęp 

Wartościowym gatunkiem w parkach, ogrodach i na kwietnikach jest dalia 
ogrodowa. 'la wdzięczna roślina o nieskończonej gamie barw i różnorodnych 
kształtach oraz formach kwiatostanów jest często niedoceniana. Gatunek ten cha
rakteryzuje się długim okresem kwitnienia, podczas którego całe rośliny dosło
wnie „obsypane" są kwiatostanami. Dalie ogrodowe z powodzeniem można upra
wiać w pojemnikach tak, aby w połączeniu z innymi roślinami rabatowymi stano
wiły ozdobę balkonów, tarasów czy ogródków przydomowych. W produkcji roślin 
przeznaczonych do tego typu nasadzci1 powszechne zastosowanie mają retardan
ty. Jednym z najstarszych i najczęściej wykorzystywanych jest daminozyd. Stosuje 
się go w celu zahamowania wzrostu roślin oraz otrzymania egzemplarzy bardziej 
rozkrzewionych, o zwartym pokroju. Ważne w nasadzeniach do pojemników są 
właściwe proporcje mic;dzy częścią nadziemną a bryłą korzeniową rośliny (BOR

KOWSKI, GRZESIK 1993]. U niektórych gatunków czy odmian daminozyd decyduje 
o zwiększeniu liczby pąków kwiatowych (STARTEK 1997; WHIPKER, M cCALL 2000]. 

Celem doświadczenia było zbadanie przydatności do uprawy pojemnikowej 
trzech odmian dalii ogrodowej po zastosowaniu daminozydu. 

Materiał i metody 

Przedmiotem badań przeprowadzonych w latach 2001-2003 były trzy od
miany dalii ogrodowej (Dahlia x cultorum THORSR. ET REis.): 'Krynica', 'Gea' 
i 'Red Pigmy'. Rośliny pozyskane z sadzonek zielnych sadzono w drugiej połowie 
kwietnia do doniczek o ~ 20 cm. Podłoże o pH 6,8 stanowiła mieszanina torfu 
wysokiego i kory sosnowej (1 : 1 ), wzbogacona nawozem Osmocote 3-4 w dawce 
1 kg·m-3 podłoża . W połowie maja ka7.dego sezonu wegetacyjnego doniczki z roś
linami wystawiano na zewnątrz szklarni na poletka. Kiedy rośliny osiągały wyso
kość 10-12 cm, uszczykiwano je nad 3 parą liści. W momencie, gdy wyrastające 
pędy boczne osiągały długość około 2 cm, wykonywano oprysk daminozydem, 
w następujących stężeniach: 2 125; 4 250; 6 375 mg·dm-3• Każda roślina była 
opryskana aż do jej całkowitego zwilżenia 15 ml roztworu. Przez cały okres kwit-
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nienia roślin notowano sukcesywnie liczbę kwiatostanów oraz wykonywano po
miary długości szypuły i średnicy koszyczka kwiatostanowego. Pod koniec wegeta
cji określano liczbę pędów bocznych oraz wykonano pomiary średnicy i wysokości 
roślin. 

Trzyczynnikowe doświadczenie prowadzono w układzie bloków losowych 
w czterech powtórzeniach, z których każde składało się z 4 kombinacji. Wyniki 
zweryfikowano statystycznie za pomocą analizy wariancji, istotność różnic między 
średnimi określono w oparciu o test Tukeya przy poziomie istotności a = 0,05. 

Wyniki 

Niezależnie od zastosowanego stężenia daminozydu dalie odmiany 'Kry
nica' tworzyły najwięcej kwiatostanów na roślinie (64,3-65,9), (tab. 1 ). U pozosta
łych odmian pojawiało się średnio od 40,7 do 45,8 kwiatostanów. 'Gea' reagowała 
korzystnie na daminozyd podawany w wyższych stężeniach. Oprysk roślin tej 
odmiany dawkami - 4 250 i 6 375 mg·dm-3 powodował istotne zwiększenie liczby 
koszyczków kwiatostanowych odpowiednio o 5,1 i 6,4% w porównaniu do roślin 
kontrolnych. U 'Krynicy' i 'Red Pigmy' nie odnotowano istotnego wpływu apliko
wanej substancji na liczbę pojawiających się kwiatostanów. Obserwowano rów
nież, że wyższe stężenia stosowanego regulatora wzrostu powodowały zmniejsze
nie średnicy kwiatostanów u dwóch odmian: 'Gca' i 'Red Pigmy' (tab. 1) od 0,2 
do 0,4 cm w porównaniu do roślin kontrolnych. 

Tabela 1; Table 1 

Wpływ daminozydu na cechy morfologiczne kwiatostanów dalii ogrodowej 
w zależności od odmiany (średnie z lat 2001-2003) 

Effect of daminozide application on morphorological traits of intlorescenccs 
in dahlia depending on the cultivar (means for the years 2001-2003) 

Stc;żenie Liczba 
Srednica 

Odmiana 
Concentration kwiatostanów 

kwiatostanu Długość szypuły 

Cultivar 
(mg·dm-1) Number of inflo-

Inflorescencc Peduncle lcnght 
(O) diameter (cm) 

(S) rescences 
(cm) 

kontrola; control 40,7e 8,4c 12,5a 

Gea 2 125 42,4de 8,3cd l l ,2b--<l 
4 250 42,8d 8,2d 11,0cd 
6 375 43,Jcd 8,0d 10,Jde 

kontrola; control 64,3a 7,6e 10,9cd 

Krynica 2 125 64,9a 7,3c 10,Jd-f 
4 250 65,Sa 7,3c 9,4ef 
6 375 65,9a 7,3e 9,0f 

kontrola; control 45 ,0bc 10,7a 12,3ah 
Red 2 125 45 ,7b 10,7a ll ,6a--{; 
Pigmy 4 250 45,6b I0,5ab I0,7cd 

6 375 45,8b 10,3b 10,5C--{; 

NIRo.os; LSDo.os (S) 0,82 0,14 0,54 
NIRo_05; LSD005 (O x S) 1,81 0,32 1,2 

średnie oznaczone tymi samymi literami nie różnią sic; istotnie a = 0,05; means followed by the same 
letters do not differ significantly at a = 0.05 
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Retardant podawany w wyższych stężeniach ( 4 250 i 6 375 mg·dm-3) istot
nie skracał szypuły kwiatostanowe u wszystkich odmian od 1,5 do 2,2 cm (tab. 1). 
Najbardziej wrażliwą była odmiana 'Gea', u której najniższe stężenie daminozydu 
powodowało skrócenie szypuł o 1,3 cm, a najwyższe o 2,2 cm w zestawieniu z ro
ślinami nie opryskiwanymi. 

Wszystkie badane odmiany dalii uprawianej w pojemnikach zareagowały 
zmniejszeniem wysokości po zastosowaniu daminozydu (tab. 2). Rośliny nie trak
towane retardantem dorastały do 50,1-52,5 cm. Natomiast wysokość dalii opry
skiwanych tym regulatorem wzrostu wahała się od 40,7 do 51,7 cm. Przy stoso
waniu retardantu w najniższym stężeniu otrzymano rośliny od 0,8 do 2 cm mniej
sze niż w kontroli. Przy wyższych dawkach, bez względu na odmianę, obserwo
wano wyraźne skarlenie dalii nawet o 9,4 cm w porównaniu do roślin nie opryski
wanych. 

Tabela 2; Table 2 

Wpływ daminozydu na cechy morfologicme dalii ogrodowej 
w zależności od odmiany (średnie z lat 2001-2003) 

Effect of daminozide application on morphorological traits 
of dahlia depending on the cultivar (means for years 2001-2003) 

Stt;żenie Wysokość 
Liczba 

Odmiana Średnica rośliny rozgalt;zień 
Cultivar 

Concentration rośliny Plant diameter Number 
(O) 

(mg·dm-3) Plant height 
(cm) of branching 

(S) (cm) 
(szt.) 

kontrola; control 52,4a 44,5ab 5,3c 

Gca 
2 125 50,4ab 43,3bc 5,lc 
4 250 48,7b 40,5de 5,0c 
6 375 45,2c 37,7fg 4,9c 

kontrola; control 52,5a 44,4bc 6,7a 

Krynica 
2 125 51,7a 39,9ef 6,6ab 
4 250 48,2b 37,0g 6,6ab 
6 375 44,7c 33,3h 6,6ab 

kontrola; control 50,lab 46,9a 4,7c 

Red Pigmy 
2 125 48,4b 45,lab 5,0c 
4 250 45,2c 42,4cd 5,0c 
6 375 40,7d 38,9c--g 5,0c 

NI Ro.os; LSDoos (S) 1,2 1,1 r.n.; n.s. 
NIRo.05; LSD005 (O x S) 2,65 2,42 0,65 

średnie oznaczone tymi samymi literami nie różnią sit; istotnie a = 0,05; means followed by the same 
letters do not ditfer significantly at a = 0.05 
r.n.; n.s. - różnice nieistotne; differences not significant 

W uprawie pojemnikowej najniższe dalie otrzymano stosując retardant 
w stężen iu najwy1..szym - 6 375 mg·dm-3• Rośliny traktowane tą dawką damino
zydu dorastały u odmian: 'Gca' do 45,2 cm; 'Krynica' - 44,7 cm a 'Red Pigmy' do 
40,7 cm i były o 7,2 do 9,4 cm niższe niż w kontroli. Najbardziej wrażliwa na 
wyższe stężenia daminozydu okazała się 'Red Pigmy', której wysokość uległa re
dukcji średnio o 18% w stosunku do wymiarów, jakie osiągały rośliny nie trakto
wane regulatorem wzrostu. 

W miarę wzrostu stężenia preparatu zmniejszała się także średnica roślin 
(tab. 2). Najsilniejszą zmianą pokroju zareagowała odmiana 'Krynica', u której 
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już po zastosowaniu najniższego stężenia retardantu (2 125 mg·dm-3), obserwowa
no ograniczenie średnicy roślin o 4,5 cm w porównaniu do kontroli. U odmian 
'Gea' i 'Red Pigmy' istotna redukcja średnicy roślin - o 4 i 4,5 cm - nastąpiła 
dopiero po podaniu daminozydu w stężeniu 4 250 mg·dm-3• Najbardziej kształtne 
dalie badanych odmian otrzymano po zastosowaniu najwyższej dawki retardantu 
(6 375 mg·dm-3). W konfrontacji z kombinacją kontrolną średnica roślin była 

wtedy od 6,8 do 11 cm mniejsza i wahała się w granicach od 37,7 do 33,3 cm. 
Badając liczbę pędów bocznych, pojawiających się na roślinach obserwowa

nych odmian, nie stwierdzono istotnego wpływu aplikowanego retardantu na tę 
cechę. 

Dyskusja 

Daminozyd istotnie modyfikował wzrost i pokrój dalii ogrodowej. Skutecz
nosc w ograniczaniu wzrostu badanych roślin zależała od stężenia retardantu 
i odmiany. Retardant stosowany w wyższych stężeniach ( 4 250 i 6 375 mg·dm-3) 

powodował ograniczenie wzrostu dalii od 4 do 11 % w porównaniu do kombinacji 
kontrolnej. Najniższe stężenie okazało się mniej efektywne. Wyższe stężenia sto
sowanego regulatora hamowały wzrost, a także ograniczały średnicę, jednocześnie 
nie wpływały na krzewienie roślin. Wyniki te znajdują potwierdzenie w doświad
czeniu WHIPKER'A i McCALL'A [2000], w którym autorzy wykazali, że daminozyd 
ograniczał wzrost słoneczników uprawianych w pojemnikach. Aplikowany w po
staci oprysku w stężeniu 8 OOO mg·dm-3 powodował zahamowanie wzrostu od
mian: 'Big Smile', 'Sunspot' i 'Teddy Bear' o 24 do 37% , a także powodował 
zmniejszenie o 15,6% średnicy roślin odmiany 'Sunspot'. Natomiast brak wpływu 
daminozydu na krzewienie się trzech odmian dalii potwierdza rezultaty badań 
prowadzonych przez KIM i in. [1999] oraz KRAUSE i SCHROETER (2001 ], którzy pro
wadząc badania z serduszką okazałą i taksonami z rodzaju Centradenia, Euryops, 
Helichrysum, Lampranthus i Monopsis, nic stwierdzili ani stymulującego ani ha
mującego oddziaływania tego regulatora wzrostu na rozkrzewianie się badanych 
roślin. 

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że daminozyd stoso
wany w wyższych stężeniach ( 4 250 i 6 375 mg·dm-3) stymulował kwitnienie dalii 
'Gea'. W porównaniu do roślin kontrolnych ta odmiana traktowana wyżej poda
nymi dawkami retardantu tworzyła od 5,1 do 6,4% więcej koszyczków kwiatosta
nowych. Nie obserwowano tego u 'Krynicy' i 'Red Pigmy'. KRAUSE i SCHROETER 

[2002], prowadząc badania z gatunkami: begonia stale kwitnąca (Begonia semper
florens), aksamitka rozpierzchła (Tagetes patula) i petunia ogrodowa (Petunia hy
brida) wykazały, że B-Nine 85 SP stosowany dwukrotnie w formie oprysku w stę
żeniu 0,15% powodował zwiększenie liczby pąków kwiatostanowych i kwiatów, aż 
o 59% u begonii stale kwitnącej 'Eureka Scarlet', o 29% u aksamitki rozpierz
chłej 'Jumbo Golden Yellow' i o 17% u petunii ogrodowej 'Prism Sunshine'. 

Zastosowany w niniejszym doświadczeniu retardant w sposób istotny wpły
wał na jakość kwiatostanów dalii poprzez zmniejszenie ich średnicy i skrócenie 
szypuł. U odmiany 'Krynica' obserwowano zredukowanie średnicy koszyczków 
kwiatostanowych o 0,3 cm już po zaaplikowaniu najniższej dawki retardantu 
(2 125 mg·dm-3). U pozostałych odmian istotne ograniczenie średnicy kwiatosta
nów ( o 0,4 cm) nastąpiło dopiero po podaniu regulatora w najwy;;,~~zym stężeniu -
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6 375 mg·dm-3• Najkrótsze szypuły kwiatostanowe tworzyły rośliny traktowane 
daminozydem w stężeniach 4 250 i 6 375 mg·dm-3• W porównaniu do kontroli 
pędy kwiatostanowe badanych odmian były wówczas krótsze od 12 do 17,6%. 
Badania te znajdują potwierdzenie w wynikach uzyskanych przez PUDELSKĄ i HET

MANA [2002]. W doświadczeniach tych autorów daminozyd podawany dwukrotnie 
na rośliny dalii ogrodowej w dawce 4,25 g·dm-3 powodował skrócenie szypuł 
kwiatostanowych o 3-4 cm u takich odmian jak: 'Pepi', 'Parc Record' i 'Berliner 
KJeene'. 

Przedstawione w niniejszej pracy wyniki badań pozwoliły ustalić, że oprysk 
dalii ogrodowej daminozydem decydował - poprzez ograniczenie wzrostu, zmianę 
ich pokroju, a także skrócenie szypuł kwiatostanowych - o poprawie dekoracyj
ności roślin. Reakcja gatunku czy odmiany ściśle wiąże się z doborem regulatora 
wzrostu i stosowanej dawki [POBUDKIEWICZ 1999; WHIPKER, MCCALL 2000]. 

Badane odmiany dalii ogrodowej wyraźnie reagowały na proponowane stę
żenia regulatora wzrostu. Wszystkie po zastosowaniu daminozydu można polecić 
do nasadzeń w pojemnikach, zarówno w układach jednorodnych, jak i w kompo
zycjach z innymi gatunkami roślin ozdobnych. 

Wnioski 

l. Daminozyd modyfikuje wygląd dalii uprawianych w pojemnikach. Apliko
wany w formie oprysku w stężeniach 4 250 i 6 375 mg·dm-3 powoduje ogra
niczenie wzrostu, poprawia pokrój roślin dalii ogrodowej oraz wpływa na 
skrócenie szypuł kwiatostanowych odmian 'Gea', 'Krynica' i 'Red Pigmy'. 

2. Wyższe stężenia daminozydu zwiększają liczbę kwiatostanów odmiany 
'Gea'. Natomiast retardant ten stosowany na rośliny 'Krynica' i 'Red Pigmy' 
nie wpływa na ich obfite kwitnienie. 

3. Badane odmiany dalii nadają się do nasadzeń w pojemnikach po wcześniej
szym zastosowaniu daminozydu w stężeniach 4 250 i 6 375 mg·dm-3• 
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Streszczenie 

Przedmiotem badań były 3 odmiany dalii ogrodowej Dahlia X cultorum: 
'Krynica', 'Gea', 'Red Pigmy' uprawiane w pojemnikach o średnicy 20 cm. Kiedy 
rośliny osiągnęły wysokość 10-12 cm uszczykiwano je nad trzecią para liści. Po 
trzech tygodniach od tego zabiegu rośliny opryskiwano daminozydem w postaci 
preparatu B-Nine 85 SP. Retardant stosowano jednokrotnie w stężeniach: 2 125; 
4 250; 6 375 mg·dm-3• W porównaniu do roślin kontrolnych dalie traktowane naj
wyższą dawka preparatu były istotnie niższe o 13,7-18,8% oraz o 15-25% węższe. 
Retardant powodował ponadto zwiększenie liczby kwiatostanów u odmiany 'Gea' 
a skrócenie szypuł kwiatostanowych oraz zmniejszenie średnicy kwiatostanów u 
wszystkich odmian. 

EFFECT OF DAMINOZIDE APPLICATION ON GROWTH 
AND DECORATIVE VALUE 

OF DAHLIA (Dahlia X cultorum THORSR. ET REJS.) CUlTIVARS 
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Summary 

The subject of experiments were 3 cultivars of Dahlia X cultorum: 'Kry
nica', 'Gca', 'Red Pigmy', which were grown in 20 cm pots. When the plants were 
10-12 cm high they were nipped above the third pair of leaves. After 3 wceks 
they were sprayed with daminozide B-Nine 85 SP. Retardant was applied as a 
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single foliar spray with 2 125; 4 250; 6 375 mg·dnr3 doses. Plants treated with the 
highest dosc of the preparation were significantly )ower about 13.7-18.8% and 
more narrow about 15-25% than control plants. Retardant also increased the 
number of 'Gea' infloresccnces and caused shortening of the peduncles and 
decreasc of the diameter of infloresccnces in all cultivars. 
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