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Wstęp 

Względy ekologiczne zapoczątkowały poszukiwanie podłoży ogrodniczych, 
które mogłyby zastąpić lub zmniejszyć stosowanie substratów torfowych. Możli
wości takie daje użycie odpadów kokosowych, które od kilku lat wykorzystywane 
są w produkcji ogrodniczej. Zaletami podłoży kokosowych są dobre właściwości 
fizyczne, wysoka pojemność wodna i powietrzna, powolna mineralizacja i lekko 
kwaśny odczyn [HANDRECK 1993]. Problemy może jednak stwarzać wysokie zasole
nie wynikające z nadmiaru sodu i potasu oraz chlorków. 

W Polsce produkuje się około 2 mln sztuk różaneczników rocznie, z czego 
połowa to rośliny rozmnożone in vitro. Aklimatyzacja mikrosadzonek do warun
ków szklarniowych jest jednym z trudniejszych etapów mikrorozmnażania, co 
wynika z konieczności zmian troficznych i gospodarki wodnej roślin. Odpowied
nimi podłożami do aklimatyzacji różaneczników jest jednorodne podłoże torfowe 
(MATYSIAK, PODWYSZYŃSKA 2003] lub mieszanina torfu z perlitem [NAWROCKA

GRZEŚKOWIAK 2000]. Różaneczniki, podobnie jak inne rośliny z rodziny wrzosowa
tych wytwarzają płytki system korzeniowy, składający się z drobnych, włosowatych 
korzeni, które są wrażliwe na wysokie stężenie soli w podłożu. W literaturze brak 
jest danych świadczących o możliwości wykorzystania podłoży kokosowych do 
aklimatyzacji i uprawy różaneczników rozmnożonych in vitro. Wiadomo, że doda
tek podłoża kokosowego korzystnie wpływa na tworzenie korzeni przybyszowych 
u roślin wrzosowatych (SCAGEL 1999], a 50% udział podłoża kokosowego w mie
szaninie z torfom nie wywiera ujemnego wpływu na wzrost i jakość azalii upra
wianych w pojemnikach w późniejszym okresie ich produkcji [SCHMILEWSKI, HARIG 

1994]. 

1 Badania finansowane przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji projekt nr 802/P06/ 
2003/24. 
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Indukcja fluorescencji chlorofilu a jest nowoczesną metodą oceny stanu 
fizjologicznego roślin, która coraz częściej jest wykorzystywana w badaniach doty
czących wrażliwości roślin na stresy abiotyczne i biotyczne oraz do optymalizacji 
warunków uprawowych [LICHTENTHALER i in. 1986; KRAUSE, W EIS 1991]. 

Celem prowadzonych badań była ocena przydatności podłoża kokosowego 
do uprawy młodych różaneczników rozmnożonych in vitro na podstawie charakte
rystyki wzrostu roślin i fluorescencji chlorofilu a. 

Materiał i metody 

Materiałem doświadczalnym były mikrosadzonki różanecznika (Rhododen
dron L.) 'Alfred' z zainicjowanymi in vitro korzeniami. Rośliny uprawiano w tor
fie (Klasmann), podłożu kokosowym (Ceres) lub mieszaninie obydwu komponen
tów (1 : 1, v/v). Analizy chemiczne podłoży przed posadzeniem roślin wykonano 
metodą uniwersalną [NOWOSIELSKI 1988]. Rośliny uprawiano w klimatyzowanym 
pomieszczeniu w temp 22°C i 16 godz. fotoperiodzie, natężenie promieniowania 
fotosyntetycznie czynnego na poziomie roślin wynosiło 150 µ,mol·m-2.s- 1• Rośliny 

nawadniano według potrzeb stosując jednakową dawką wody w każdej kombina
cji doświadczalnej . Zasilanie rozpoczęto po 8 tygodniach stosując cotygodniowo 
0,1 % nawóz Peters Professional Foliar Feed (27 N + 15 1\05 + 12 KP + mi
kroelementy). Po 20 tygodniach uprawy oceniono wzrost roślin, określono wskaź
nik zawartości chlorofilu (CCI - Chlorophyll Content Index, CCM-200, Opti-Sci
ences) oraz fluorescencję chlorofilu a (fluorymetr PEA, Hansatech lndustr. Ltd.) 
młodych liści powstałych ex vitro. Przed pomiarami fluorescencji chlorofilu liście 
zaciemniano przez 20 minut. Wyznaczano krzywe fluorescencji chlorofilu a 
w czasie naświetlania promieniowaniem czerwonym (}.. = 650 nm, 1200 
µ,mol·m-2-s-1) w ciągu 120 s. Z krzywych odczytywano parametry fluorescencji 
chlorofilu a: Fo, Fm, Fv, Fs oznaczające odpowiednio natężenie fluorescencji 
początkowej, maksymalnej, zmiennej (Fv = Fm - Fo) i k011cowej oraz obliczano 
parametry: S, Fv/Fm i Rfd (Rfd = (Fm - Fs)/Fs). Parametr Sjest proporcjonalny 
do pola powierzchni nad krzywą fluorescencji oraz pomiędzy Fo i Fm i związany 
jest z wielkością puli plastochinonu w fotoukładzie II (PS II), Rfd - wskaźnik 

witalności [LICHTENTHALER i in. 1986]. 
Doświadczenie założono w układzie całkowicie losowym w 4 powtórze

niach. Każde powtórzenie obejmowało 20 roślin. Wyniki opracowano statystycz
nie metodą analizy wariancji. Do oceny różnic między średnimi użyto wielokrot
nego testu Duncana, przyjmując poziom istotności 5%. Przeprowadzono dwie 
serie doświadczenia w identycznym układzie. Do oceny istotności różnic między 
średnimi przyjęto łączny błąd z 2 serii badań. 

Wyniki 

Chemiczne właściwości podłoży użytych w doświadczeniu przedstawiono 
w tabeli 1. Jednorodne podłoże kokosowe charakteryzowało się lekko kwaśnym 
odczynem (pH 5,7) i wysokim zasoleniem (stężenie soli 1,3 g NaCl·dm-3) wynika
jącym głównie z wysokiej zawartości potasu (577 mg·dm-3). Dodanie torfu do 
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podłoża kokosowego (1 : 1, v/v) znacznie obniżyło pH (4,3) i zasolenie podłoża 
(stążenie soli 0,67 g NaCl·dm-3), ale zawartość potasu nadal była dość wysoka 
(279 mg·dm-3). 

Tabela 1; Table 1 

Właściwości chemiczne podłoży przed posadzeniem roślin Rhododendron 'Alfred' 
Chcmical characteristics of media before planting Rhododendron 'Alfred' plants 

Zasolenie N-NO3 
p K Ca Mg 

Podłoże 
pH 

(stc;żenie soli) 
Medium Salt solution 

(g NaCl·dm-3) 
mg·dm-3 

Torf; Peat 4,0 0,10 5 6 22 17 2 
Torf + kokos; Peat + coir 4,3 0,67 17 40 279 99 55 
Kokos; Coir 5,7 1,33 28 43 577 91 74 

Wzrost młodych różaneczników uprawianych w jednorodnym podłożu ko
kosowym był znacznie słabszy niż w torfie (tab. 2). Rośliny uprawiane w podłożu 
kokosowym charakteryzowały sią słabszą przeżywalnością, były istotnie niższe, 

miały mniej liści, mniejszą świeżą i suchą masę części nadziemnej, jak również 
mniejszą zawartość chlorofilu w liściach (wyrażonego wskaźnikiem CCI) niż rośli
ny uprawiane w torfie. Jednakże mieszanina podłoża kokosowego i torfu (1 : 1, 
v/v) okazała sią równie dobrym podłożem do uprawy różaneczników jak torf, 
a nawet lepszym, co znalazlo odzwierciedlenie w istotnie większej liczbie liści na 
roślinie. Natomiast wskaźnik zawartości chlorofilu w liściach roślin uprawianych 
w mieszaninie podłoża kokosowego i torfu był istotnie niższy niż u roślin upra
wianych w torfie. 

Tabela 2; Table 2 

Charakterystyka w1.rostu roślin Rhododendron 'Alfred' i wskaźnik zawartości chlorofil 
u w liściach (CCI) po 20 tygodniach uprawy w zależności od rodzaju podłoża 

Growth charactcristics of Rhododendron 'Alfred' and chlorophyll contcnt index (CCI) 
in lcavcs aftcr 20 weeks of cultivation in different media 

Wskaźnik 

Świeża 
Sucha Liczba zawartości 

Przeży-
masa czt;ści 

masa Wysokość liści na chlorofilu 

Podłoże 
walność 

nadziemnej 
czc;ści roślin rośli nie (CCI) 

Medium 
Survival 

Shoot frcsh 
nadziemnej Plant Number Chloro-

(%) wcight 
Shoot dry height of leavcs phyll 

(g) 
matter (cm) per content 

(g) plant index 
(CCI) 

Torf; l'eat 95ab* 0,68b 0,195b 4,7b 15,9b 26,0c 
'Jbrf + kokos; l'eat + coir 100b 0,80b 0,224b 4,4b 19,3c 14,5b 
Kokos; Coir 88a 0,12a 0,040a 2,7a 12,2a 4,7a 

średnie oznaczone tą samą literą nie różnią si<; istotnie wg wielokrotnego testu Duncana przy 
p = 0,05; means dcsignated with the same letter do not differ significantly according to Dun
can's multiple range test at a = 0.05 

Analiza krzywych indukcji fluorescencji chlorofilu a wykazała, że fluoresce
ncja maksymalna Fm u roślin uprawianych w jednorodnym podłożu kokosowym 
była istotnie niższa niż u roślin uprawianych w torfie, podczas gdy fluorescencja 
początkowa Fo pozostawała na jednakowym poziomie, co w konsekwencji spowo-



474 B. Matysiak 

dowało obniżenie fluorescencji zmiennej Fv i współczynnika Fv/Fm (tab. 3). 
Równocześnie u roślin uprawianych w podłożu kokosowym wartość parametru S 
była znacznie niższa ( o prawie 50%) · niż u roślin uprawianych w torfie. Prawidło
wość przebiegu asymilacji C02 określa krzywa wygaszania fluorescencji i jej natę
żenie końcowe Fs, a współdziałanie fazy świetlnej z ciemną fazą fotosyntezy okre
śla wskaźnik witalności Rfd. Podłoża użyte w badaniach nie wpływały na wielkość 
fluorescencji końcowej Fs. Jednakże rośliny uprawiane w jednorodnym podłożu 
kokosowym miały istotnie niższy wskaźnik witalności Rfd niż uprawiane w torfie 
lub mieszaninie torfu z podłożem kokosowym. 

Tabela 3; labie 3 

Wartości parametrów fluorescencji chlorofilu a liści Rhododendron L. 'Alfred' 
po 20 tygodniach uprawy roślin w zależności od rodzaju podłoża 

Value of chlorophyll a fluorescence parameters of Rhododendron L. 'Alfred' 
leaves after 20 weeks of cultivation in different media 

Podłoże; Medium Fo Fm Fv Fv/Fm s Fs Rfd 

Torf; Peat 509a 2439b 1930b 0,79b 44065b 663a 2,68b 
Torf + kokos; Peat + coir 496a 2139b 1643ab 0,77ab 37282b 580a 2,69b 
Kokos; Coir 519a 1856a 1337a 0,72a 22477a 577a 2,22a 

objaśnienia jak w tab.I; explanations see Tab.l 

Dyskusja 

Właściwości fizyczne podłoży kokosowych i torfów wysokich są zbliżone, ale 
mniejsza jest pojemność wodna podłoży kokosowych i zawierają one mniej, łatwo 
dostępnej wody (MAITTINEZ i in. 1997]. W przeprowadzonych badaniach ilość użytej 
wody do nawadniania jak również nawożenie roślin w poszczególnych podłożach 
były jednakowe. Słaby wzrost młodych różaneczników uprawianych w jednorod
nym podłożu kokosowym nic może zatem tłumaczyć niedostatek wody w podłożu 
lub wzmożone wypłukiwanie składników mineralnych, ale najprawdopodobniej 
wynikał z nadmiernego zasolenia spowodowanego zbyt wysoką zawartością pota
su w podłożu. 

Rośliny uprawiane w warunkach zbyt wysokiej zawartości potasu w podłożu 
narażone są na zaburzenia w pobieraniu wody, naruszenie równowagi jonowej, 
a w skrajnych przypadkach na zatrucie jonami potasu [S'!i\RCK 1993]. Przy dużym 
stężeniu jonów potasu w roztworze glebowym drastycznie spada zawartość mag
nezu w wegetatywnych częściach rośliny, co wynika z antagonistycznego oddziały
wania jonów K+ na pobieranie i transport Mg2+. Najlepiej poznaną, fizjologiczną 
rolą mag!lcru jest jego udział w cząsteczce chlorofilu i tym samym asymilacj i 
C02• Liście różaneczników uprawianych w jednorodnym podłożu kokosowym były 
żółtozielone, zawierały niewielkie ilości chlorofilu czego przyczyną mogło być nie
dostateczne odżywienie roślin magnezem. 

Wiadomo, że najbardziej wrażliwe na wysokie stężenie soli są najmłodsze 

komórki korzeni znajdujące się w fazie intensywnego wzrostu. W przeprowadzo
nych badaniach zmniejszenie udziału podłoża kokosowego do 50':½; w mieszaninie 
z torfem, wyeliminowało skutki zbyt wysokiego zasolenia podłoża, a wzrost roślin 
w takin1 podłożu był równic dobry lub nawet lepszy niż w samym torfie. Miesza
nina torfu z podłożem kokosowym okazała się również dobrym podłożem do 
ukorzeniania roślin iglastych, szczególnie tych o większej zdolności do wytwarza-
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nia korzeni przybyszowych [MATYSIAK 2000). 
Przeprowadzone badania wykazały również, że przyczyną mniejszej produk

cji biomasy różaneczników uprawianych w jednorodnym podłożu kokosowym były 
zakłócenia procesu fotosyntezy. Wysokie zasolenie podłoża kokosowego spowo
dowało inhibicję pierwotnych procesów fotochemicznych w PS II czego odzwier
ciedleniem było obniżenie wartości Fv/Fm. W prawidłowo funkcjonującym chlo
roplaście stosunek Fv/Fm jest stabilną miarą sprawności PS II i określa 
maksymalną wydajność kwantową (KRAUSE, Wms 1991]. Dla młodych różaneczni
ków po okresie pełnej aklimatyzacji do warunków szklarniowych Fv/Fm wynosi 
0,76 (MATYSIAK 2004]. W przeprowadzonych badaniach stosunek Fv/Fm dla roślin 
uprawianych w torfie lub mieszaninie podłoża kokosowego i torfu (1 : 1, v/v) 
wynosił odpowiednio 0,79 i 0,76, podczas gdy dla roślin uprawianych w podłożu 
kokosowym wartość ta była istotnie niższa i wynosiła 0,70. Obniżenie Fv/Fm wy
woływać może nic tylko wysokie zasolenie (SMILLE, NOTT 1982], ale również nad
mierne oświetlenie, chłód, ekstremalnie wysoka lub niska temperatura oraz stres 
suszy [HAYAUX, LANNOYE 1985; L!CHTENTHALER i in. 1986]. W warunkach stresu 
dochodzi do rozkojarzenia przenoszenia energii wzbudzenia pomiędzy cząstecz
kami chlorofilu, zaburzeń w strukturze centrum PS II oraz blokady przepływu 
elektronów [KRAUSE, WEIS 1991]. W przeprowadzonym doświadczeniu rośliny 
uprawiane w jednorodnym podłożu kokosowym charakteryzowały się znacznie 
niższą wartością parametru S ( o 50%) niż uprawiane w torfie, co świadczy o sil
nym zahamowaniu przepływu elektronów z centrum PS II na cząsteczkę piasto
chinonu, która jest bezpośrednim akceptorem elektronów w przenośniku QA" 
Powszechnie znany herbicyd DCMU (dichlorofenylodin1etylomocznik) działa 

poprzez hamowanie transportu elektronów w chloroplastach, blokując przepływ 
elektronów pomiędzy PS II i PS I przy przenośniku QA' co znajduje odzwiercie
dlenie w drastycznym obniżeniu wartości parametru S (LAZAR 1999]. Zwiększona 
fotoinhibicja aparatu fotosyntetycznego u roślin uprawianych w podłożu kokoso
wym wynikała przede wszystkim z obniżenia wielkości fluorescencji maksymalnej 
Fm, podczas gdy fluorescencja początkowa Fo nie uległa zmianie. Obniżenie Fm 
wskazywać może na wzmożone rozpraszanie zaabsorbowanej energii świetlnej 
w postaci ciepła (MAXWELL, JOIINSON 2000]. 

Według HAVAUX i LANNOYE (1985] natężenie fluorescencji zmiennej Fv 
w porównaniu z innymi parametrami fluorescencji chlorofilu najlepiej odzwiercie
dla wrażliwość roślin na stresy środowiskowe takie jak chłód, mróz, ekstremalnie 
wysoką temperaturę, nadmierne oświetlenie, suszę i wysokie stężenie soli w pod
łożu. Im stres jest silniejszy tym większy jest spadek wartości Fv. W przeprowa
dzonych badaniach stres wysokiego zasolenia podłoża kokosowego w większym 
stopniu obniżył Fv (o 30%) niż Fv/Fm (o 20%). 

O ile zastosowane jednorodne podłoże kokosowe wpłynęło negatywnie na 
przebieg świetlnej fazę fotosyntezy, to w mniejszym stopniu oddziaływało na prze
bieg fazy ciemnej. Niezależnie od rodzaju użytego podłoża, wartości fluorescencji 
końcowej Fs nic różniły się znacząco, co może świadczyć o podobnym wykorzy
staniu zgromadzonej w ATP i NADPH2 energii chemicznej w procesach enzyma
tycznych. Z wcześniejszych badań wynika, że mikrosadzonki różanecznika 'Alfred' 
bezpośrednio po wyjęciu „ze szkła" wykazują wysoką fluorescencję końcową Fs 
(MATYSIAK 2004], co świadczy o słabej zdolności wykorzystywania zgromadzonej 
w cyklu Calvina energii chemicznej. Przyczyną może być niska aktywność karbo
ksylazy RUBISCO roślin in vitro w obecności cukru w pożywce. Fluorescencja 
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końcowa Fs maleje w miarę przystosowania się młodych roślin do autotroficz
nego sposobu żywienia ex vitro. 

Miarą współdziałania świetlnej fazy fotosyntezy z fazą ciemną jest współ
czynnik witalności Rfd [LICHTENTHALER i in. 1986). Współczynnik ten odzwiercie
dla potencjał aktywności fotosyntetycznej liści i jest wysoko skorelowany z natc;że
niem fotosyntezy netto PN" Najwic;kszą witalnością IUd charakteryzowały się róża
neczniki uprawiane w torfie i mieszaninie torfu z podłożem kokosowym, w któ
rych to podłożach różaneczniki osiągnęły największe rozmiary i wytworzyły naj
większą biomasę. Natomiast rośliny uprawiane w podłożu kokosowym miały istot
nie niższy wskaźnik witalności Rfd, a ich wzrost był bardzo słaby. 

Wnioski 

1. Mieszanina podłoża kokosowego z torfem (1 : 1, v/v) jest dobrym podło
żem do uprawy młodych różaneczników pochodzących w rozmnożenia in 
vitro. 

2. Wzrost różaneczników w jednorodnym podłożu kokosowym jest silnie zaha
mowany, a zawartość chlorofilu w liściach jest niska. 

3. Pomiar fluorescencji chlorofilu a jest dobrą metodą oceny przydatności róż
nych podłoży do uprawy roślin. 
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Streszczenie 

Celem bada11 było określenie przydatności podłoża kokosowego do uprawy 
młodych różaneczników 'Alfred' rozmnożonych metodą in vitro. Badano wpływ 
jednorodnego podłoża kokosowego lub mieszaniny podłoża kokosowego z torfem 
(1 : 1; v/v) oraz torfu na wzrost roślin, zawartość chlorofilu w liściach i przebieg 
fluorescencji chlorofilu a. Zasolenie podłoża kokosowego było wysokie (stężene 
soli 1,3 g NaCl·dm-3) i wynikało z wysokiej zawartości potasu (577 mg·dm-3). 

Różaneczniki uprawiane w podłożu kokosowym charakteryzowały się słabym 

wzrostem i niską zawartością chlorofilu w liściach. Wzrost różaneczników w mie
szaninie podłoża kokosowego i torfu (1 : 1, v/v) był równie dobry jak w samym 
torfie, a nawet lepszy, co znalazło odzwierciedlenie w istotnie większej liczbie 
liści na roślinie. Badane podłoża w istotny sposób wpływały na przebieg fotosyn
tezy. U roślin uprawianych w podłożu kokosowym obserwowano inhibicję pierwo
tnych procesów fotochemicznych w PS Il, co wyrażało obniżenie stosunku Fv/Fm. 
Najwyższym wskaźnikiem witalności Rfd charakteryzowały się różaneczniki upra
wiane w mieszani.nie podłoża kokosowego i torfu (1 : 1; v/v) oraz w torfie. 
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Summary 

The usefulness of coir medium for acclimatisation and growth of Rhodo
dendron 'Alfred' microcuttings during ex vitro cultivation was evaluated. The 
effect of different media i.e. coir medium, mixture of coir medium and peat 
(1 : 1 v/v) and peat on the growth, chlorophyll content and chlorophyll a fluores
cence was investigated. Total soluble salt content of coir medium was very high 
(1.3 g NaCl·dm-3) resulting from high potassium content (577 mg·dm-3). Growth 
of rhododendrons in coir medium was poor and chlorophyll content in leaves 
was very low. Growth of rhododendrons in coir+peat medium (1 : 1; v/v) was as 
good as in peat and even better as reflected by a higher number of leaves per 
plant. Potting media used in experiment affected photosynthetic activity of plants 
as probed by chlorophyll a fluorescence measurements. The decrease of the 
Fv/Fm for plants cultivated in coir medium as compared to peat was observed, 
indicating the photoinhibition changes in the photosystem II of the leaves. The 
Rfd value, an indicator of rapid vitality of plants, was the highest for rhododen
drons cultivated in coir + peat (1 : 1 v/v) mixture and peat medium. 
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