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Wstęp 

Wrzos - symbol późnego lata znają wszyscy, a ogrody wrzosowe stają się 
coraz bardziej popularne. Obecnie w Anglii i Niemczech prowadzone są inten
sywne prace selckcyjno-hodowlane w zakresie otrzymania nowych odmian. 
W 1838 roku uprawiano zaledwie 15 odmian wrzosów ogrodowych [ANIŚKO 1999], 
a obecnie znanych jest ponad 1500 i liczba ta powiększa się z każdym rokiem. 

W związku z coraz większym zainteresowaniem produkcją wrzosów w szkół
kach na terenie całego kraju, celowe staje się prowadzenie doświadczeń nad 
optymalizacją warunków rozmnażania tych roślin. W literaturze na temat roz
mnażania wrzosów, autorzy skupiają się przede wszystkim na odmianach ogrodo
wych. Stosunkowo mało informacji dotyczy rozmnażania wrzosu zwyczajnego 
(Cal/una vulgaris L.) form dzikich, które są odporniejsze na choroby, a wyglądem 
nie różnią sią od niektórych odmian hodowlanych. Wysadzając je w ogrodach 
i terenach zieleni mogą wiąkszość odmian zastąpować. Za celowe uznano zbada
nie wpływu podłoży na ukorzenienie sadzonek wrzosu z naturalnych stanowisk. 

Na ukorzenienie sadzonek mają wpływ różne czynniki, a szczególnie podło
że. Ze wzglądów ekologicznych wciąż poszukuje się nowych podłoży, które mo
głyby zastąpić torf w produkcji ogrodniczej. Takim podłożem jest włókno kokoso
we stanowiące produkt odpadowy uzyskany z łupin orzechów kokosowych. Na 
temat przydatności tego podłoża do ukorzeniania wrzosów dotychczas brak jest 
danych, dlatego celowym jest przebadanie, jakie będzie ukorzenianie i rozwój 
systemu korzeniowego w podłożach, w których dodatkiem było włókno kokosowe. 
Podłoże to ma korzystne właściwości powietrzno-wodne, wolniej niż torf ulega 
mineralizacji, jest lekkie i nic kurczy się podczas przesuszenia [TREDER 1999]. 
Właściwości fizyczne podłoży kokosowych pozyskiwane w różnych krajach świata 
są bardzo zbliżone. Różnice mogą dotyczyć tylko ich właściwości chemicznych. 
Zawartość mikroelementów żelaza, manganu, cynku, miedzi, w podłożach koko
sowych jest niezależna od hódła ich pozyskiwania, ale nadmiar sodu i potasu 
może powodować wysokie zasolenie [MATYSIAK 2000; NAWROCKA-GRZE.~KOWIAK 

2004] mimo, że są to pierwiastki łatwo wypłukiwane. Nasuwa się przypuszczenie, 
że dzięki zawartości kwasów fenolowych powstających z powolnego rozkładu lig
nin oraz korzystnym właściwościom powietrzno-wodnym jest stymulacja rozwoju 
systemu korzeniowego u wiciu gatunków roślin uprawianych w tym podłożu [TRE
DER 1999j. 

Od podłoży stosowanych w ukorzenianiu roślin ozdobnych wymaga sią, aby 
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możliwie trwale zapewniły uprawianym roślinom odpowiednie warunki wodne, 
powietrzne, cieplne i aby nie zawierały czynników chorobotwórczych. Rodzaj 
podłoża ma szczególnie duże znaczenie. Takie czynniki, jak jego odczyn oraz stę
żenie składników pokarmowych powinny być stałe [S1ARCK 1997]. Najczęściej sto
sowanym podłożem do sadzonkowania wrzosów jest mieszanina torfu z piaskiem 
w stosunku 4 : 1, 2 : 1, 3 : 1, 1 : 1 [JASKULSKA 1993; CZEKALSKI 1971, 2001 ], perlitu 
z torfem w stosunku 1 : 2 [NAWROCKA-GRZEŚKOWIAK 2001, 2004a], a niektórzy pre
ferują sam torf wysoki. SHELTON i MOORE (1981] do podłoży dla roślin wrzosowa
tych, zalecają stosowanie perlitu czy kory. 

Materiał i metody 

Badania prowadzono w 2002 i 2003 roku. Sadzonki wrzosu pospolitego, 
formy typowej o kwiatach różowych, pobierano z pędów jednorocznych (wierz
chołkowych) 20 kwietnia w 2002 roku, a w 2003 - 25 kwietnia. Średnia długość 
sadzonek wynosiła około 6 cm. Połowę sadzonek traktowano auksyną IBA 0,5% 
w połączeniu z Kaptanem w stężeniu 0,25% (preparat proszkowy na bazie talku), 
a drugą część samym talkiem i był to wariant kontrolny. 

Sadzonki ukorzeniano w płaskich, ażurowych pojemnikach o wymiarach 9 
X 40 X 60 cm. Na dno pojemnika układano 2 cm warstwę kompostu korowego, 
5 cm ziemi kompostowej, a na niej 2 centymetrową warstwę badanego podłoża 
w której umieszczano sadzonki. Dla wszystkich sadzonek, zarówno tych traktowa
nych auksyną jak i w wariancie kontrolnym, badanymi podłożami były: włókno 
kokosowe, włókno kokosowe z perlitem w stosunku 1 : 2, torf z perlitem (1 : 2) 
i sam torf. Włókno kokosowe pochodziło z firmy DASTIN BIS z Komaszyc. Spra
sowaną kostkę podłoża kokosowego przez dwie godziny przed doświadczeniem 
moczono w wodzie ( około 15 litrów na kostkę), ale nic płukano. Analizowano 
skład chemiczny wszystkich badanych podłoży przed i po zakończeniu doświad
czeń. Stosowano metody oparte na ekstrakcji chemicznej łatwo rozpuszczalnych 
form makro- i mikroelementów [NOWOSIELSKI 1989]. Odczyn gleby mierzono pH
metrem w wodzie. Analizy wykonano w Katedrze Nawożenia Roślin Ogrodni
czych Akademii Rolniczej w Poznaniu. 

Po umieszczeniu sadzonek w podłożu opryskano je preparatem grzybobój
czym Alie tte 80 WP w stężeniu 0,25 %, a w czasie trwania doświadczenia, co 
14 dni przemiennie, preparatami Dithane i Alictte 80 WP w stc;żeniach 0,25%. 
Pojemniki z ukorzenianymi sadzonkami umieszczono w tunelu foliowym i dodat
kowo przykryto folią polietylenową w celu utrzymania równomiernej wilgotności 
i temperatury. W okresie ukorzeniania wilgotność powietrza pod folią wynosiła 

około 90%, a temperatura wahała się od 22 do 25°C dzięki intensywnemu wiet 
rzeniu i cieniowaniu namiotu (temperatura gleby 20°C). 

Kontrolę stopnia ukorzeniania przeprowadzono po 9 tygodniach od chwili 
rozpoczęcia badań. Podczas likwidacji doświadczenia sprawdzano: liczbc; sadzo
nek ukorzenionych, zdrowych - nieukorzenionych i sadzonek martwych oraz 
określano wielkość systemu korzeniowego w skali od O do 3: 

O - sadzonki zdrowe bez korzeni, 
1 - pojedyncze małe korzenie, 
2 - objętość systemu korzeniowego do 0,50 cm3, 

3 - objętość systemu korzeniowego powyżej 0,51 cm3• 
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Doświ"1dczcnie prowadzono w 3 powtórzeniach w układzie losowym. W jed
nym powtórzeniu było 8 sadzonek (każda kombinacja - 24 sadzonki). Wyniki 
doświadczenia poddano statystyanej analizie wariancji stosując program Statisti
ca PL 1998 (StatSoft Polska Inc., USA), a istotność różnic pomiędzy średnimi 
porównywano testem Tukeya na poziomie ufności a = 5%. 

Wyniki i dyskusja 

Przeprowadzone analizy chemiczne na makro- i mikroelementy wykazały, 
że podłoża zastosowane do badań charakteryzowały sią różną zawartością skład
ników mineralnych oraz kwasowością i stężeniem soli (tab. 1 ) . 

Tabela 1; Table 1 

Właściwości chemiczne podłoży przed i po doświadczeniu 
Chemical propcrties of media bcfore and after the expcriment 

Rodzaj podłoża; Kind of medium 

Właściwości chemiczne gleby włókno 
włókno kokosowe 

torf + perl it 
Chcmical propertics soi! kokosowe + perlit torf 

peat + perlite 
coir + perlite peat 

(µg g- 1 s.m .; DM) coir 
(1 : 2) 

(1 : 2) 

I\. B A B A B A B 

N-Nil, 4,0 4,0 4,0 7,0 4,0 7,0 4,0 4,0 

N-NO, 7,0 śl. 4,0 4,0 4,0 śl. ś l. śl. 

p 15 ,0 12,0 14,0 7,0 5,0 13,0 6,0 12,0 

K 866,0 457,0 150,0 46,0 13,0 65,0 21,0 50,0 

Ca 62,0 202,0 59,0 207,0 33,0 102,0 41,0 121 ,0 

Mg 26,0 80,0 6,0 18,0 5,0 16,0 2,0 10,0 

Na 317,0 173,0 114,0 49,0 9,0 23,0 62,0 44,0 

Cl 359,0 281,0 119,0 108,0 46,0 80,0 38,0 80,0 

S-SO, 36,0 50,0 2,0 33,0 śl. 21,0 śl. 38,0 

Fe 5,9 5,3 5,1 21,3 78,1 74,5 36,4 28,0 

Mn 1,5 1,5 1,0 0,8 2,8 5,7 1,7 3,7 

Zn 2,5 3,5 0,8 1,8 5,5 6,9 1,1 2,3 

Cu 0,3 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 

B 0,32 0,29 0,17 0,67 0,8 0,89 0,25 0,58 

Pb 0,02 0,02 śl. 0,08 2,35 3,07 0,51 0,65 

Cd 0,06 0,08 O,Q7 0,01 0,08 0,09 0,08 0,06 

pil 5,99 6,01 5,8 6,35 3,49 3,59 4,36 4,45 

EC (mS·crn-1) 0,75 0,545 0,277 0,294 0,204 0,328 0,075 0,24 

St<;żenie soli 
Sal t content 589 497 435 358 168 157 182 162 

(pg NaCl·g I s.m.; DM) 

śl. - ś ladowe; trace 
A - przed doświadczeniem; bcforc the experiment 
B - po doświadczeniu; after the experiment 
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Podłoże kokosowe miało lekko kwaśny odczyn i najwyższe zasolenie, przy którym 
utrudnione jest pobieranie wody przez tkanki roślinne. Zasolenie to wynikało 
z dużej ilości potasu, chloru i sodu, a dodatek perlitu w znacznym stopniu je 
obniżył. Stwierdzono, że zawartość takich pieiwiastków jak potas i sód w podło
żach z udziałem włókna kokosowego wyraźnie zmniejszyła się po zakończeniu 
doświadczenia, a kwasowość w tych podłożach i w samym torfie była nieznacznie 
niższa w porównaniu z kwasowością początkową. 

Badając ukorzenienie sadzonek (liczbę i wielkość systemu korzeniowego) 
w poszczególnych podłożach, wykazano różnice statystyczne między podłożami. 
Dla sadzonek w wariancie kontrolnym, ukorzenianych bez substancji stymulują

cych, najlepszym podłożem było włókno kokosowe z perlitem w stosunku 1 : 2, 
chociaż statystycznie wyniki były równe do podłoża, jakim był torf z perlitem 
(1 : 2), (tab. 2). Stwierdzono również, że najgorszym podłożem, w którym sa
dzonki wytworzyły najmniejszy system korzeniowy był torf (tab. 2, 3). Porównując 
włókno kokosowe z torfem wykazano wyraźną różnicę w ukorzenieniu sadzonek 
na korzyść włókna, pomimo jego większego zasolenia. Sadzonki w tym podłożu 
wyróżniały się większym systemem korzeniowym. Różnice te były wyraźne, głów
nie u sadzonek kontrolnych (nietraktowanych IBA), (tab. 2). Przyczyn nieco słab
szego ukorzenienia roślin w samym torfie, należy być może szukać w zbyt niskim 
pH torfu (3,49), oraz w tym, że podłoże to ma złe warunki powietrzno-wodne. 
Zdania, co do wpływu pH podłoża na ukorzenianie sadzonek wrzosów są podzie
lone. MURAS [1994] uważa, że odczyn pH 3,4 jest zdecydowanie za niski do uko
rzeniania sadzonek odmian wrzosu pospolitego, a za optymalny uważa zakres 
4,8-6,8. Większość autorów podaje, że podłoże powinno być kwaśne [LAAR VAN 

DE 1978; CZEKALSKI, BOJARCZUK 1990] lub, że pH podłoża nie ma wpływu na uko
rzenianie sadzonek wrzosów [GRĄBCZEWSKI, SENETA 1988]. Wrzosy nie tolerują 

wapnia w glebie oraz ciężkiej, gliniastej i podmokłej ziemi. Idealnym podłożem 
do uprawy wrzosów, jest gleba przepuszczalna, piaszczysta i zdecydowanie kwaśna 
- o pH 3,5-4,5 [KELLER 2003) lub jak podają inni autorzy o pH 4,5-5,00 [CZEKAL
SKI 1971; CHODUN 1981). 

Tabela 2; Table 2 

Wpływ podłoża i substancji stymulującej na ukorzenianie sadzonek wrzosu 
Influence the medium and growth substances on the rooting of heather cuttings 

Kontrola; Control !BA 0,5% + Kaptan 

liczba ukorze- wielkość systemu liczba wielkość systemu 
Podłoże nionych korzeniowego ukorzenionych korzeniowego 
Medium sadzonek* (0-3) sadzonek (0-3) 

no. of rooted root system size no. of rooted root system sizc 
cuttings (scale 0-3) cuttings (scale 0-3) 

Włókno kokosowe; Coir 5,45b** 1,73b 6,15a l,87ab 

Włókno kokosowe + 
perlit (1 : 2) 6,38c 1,89c 7,44b 2,02b 
Coir + perlite (1 : 2) 

Torf; Peat 4,79a 1,35a 5,93a 1,67a 

Torf + perlit (1 : 2) 6,23c l,76bc 7,41b 2,0lb 
Peat + perlite (1 : 2) 

liczba sadzonek w powtórzeniu- 8; number of cuttings per replicate - 8 .. wartości oznaczone tą samą literą nie różnią się statystycznie między sobą; values marked with 
the same letter do not differ significantly from each other 
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Tabela 3; Table 3 

Wpływ podłoża na ukorzenianie sadzonek wrzosu niezależnie 
od zastosowania substancji stymulującej 

Influence of medium on the rooting of cuttings heather irrespective 
of the growth substances 

Liczba Wielkość systemu 
ukorzenionych korzeniowego 

Podłoże; Medium sadzonek (skala 0-3) 
No. of rooted Root system size 

cuttings (scale 0-3) 

Włókno kokosow.::; Coir 5,80a 1,80b 

Włókno kokosowe + perlit (1 : 2); Coir + perlite (1 : 2) 6,91b 1,95b 

Torf; Peat 5,36a l ,Sla 

Torf+ perlit (I : 2); Pcat + perlite (I : 2) 6,82b 1,88b 

objaśnienia jak pod tabelą 2; explanations see Table 2 

Porównując ukorzenienie sadzonek w poszczególnych podłożach niezależnie 
od zastosowania substancji stymulujących, najlepszymi podłożami do sadzonkowa
nia wrzosów był perlit z włóknem kokosowym i torf z perlitem, które wpłynęły 
najefektywniej na liczbę ukorzenionych sadzonek i wielkość ich systemu korze
niowego. Prawdopodobnie dodatek perlitu znacznie zwiększa przewiewność pod
łoża, a tym samym korzystnie zmienia warunki powietrzno-wodne nie wpływając 
w istotny sposób na jego kwasowość. 

By uzyskać lepsze wyniki w ukorzenianiu wrzosów należy stosować substan
cje stymulujące [CZEKALSKI 2001]. W prowadzonych badaniach stosowano auksynę 
IBA 0,5% w połączeniu z Kaptanem. Wykazano, że po zastosowaniu stymulatora 
sadzonki ukorzeniły się lepiej, a ich system korzeniowy był większy oraz że naj
lepszymi podłożami, w których uzyskano najwięcej i najlepiej ukorzenionych roś
lin było połączenie perlitu z włóknem kokosowym lub torfem, a najgorszym był 
sam torf. 

Na podstawie uzyskanych wyników można przyjąć, że najodpowiedniejszym 
podłożem dla ukorzeniania sadzonek wrzosu w danym terminie jest włókno ko
kosowe z perlitem w stosunku 1 : 2 i torf z perlitem (1 : 2). 

Podłoże stanowiące mieszaninę włókna kokosowego z perlitem w stosunku 
1 : 2 jest porównywalne do tradycyjnie stosowanego w szkółkarstwie, czyli torfu 
z perlitem w stosunku 1 : 2, zatem można go polecić jako podłoża do rozmnaża
nia sadzonek wrzosów na skalę produkcyjną. W dostępnej literaturze brak danych 
dotyczących ukorzeniania wrzosów w podłożu kokosowym, dlatego uzyskane wy
niki trudno porównać z danymi innych autorów prowadzących prace na ten 
temat. Jednocześnie celowe wydaje się prowadzenie dalszych badań nad zastoso
waniem włókna kokosowego jako komponentu dla podłoży stosowanych do uko
rzeniania nie tylko wrzosów, ale również innych roślin z tej rodziny. 

Wnioski 

1. Najkorzystniejszym podłożem do sadzonkowania wrzosów, niezależnie od 
zastosowanych substancji stymulujących okazało się włókno kokosowe z pe-
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rlitem w stosunku 1 : 2 i torf z perlitem (1 : 2). 

2. Najmniej ukorzenionych sadzonek o małym systemie korzeniowym uzyska
no w torfie. 

3. Zastosowanie samego włókna kokosowego jest korzystniejsze dla procesu 
ukorzeniania w porównaniu z samym torfem, głównie w przypadku ukorze
niania sadzonek bez zastosowania substancji stymulujących. 
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Streszczenie 

Czynnikiem decydującym w ukorzenianiu sadzonek jest dobór właściwego 
podłoża. Celem pracy było zbadanie różnych podłoży do ukorzeniania wrzosu 
zwyczajnego, a głównie zastosowania włókna kokosowego. Sadzonki ukorzeniano 
pod koniec kwietnia, stosując IBA 0,5% z Kaptanem w preparacie talkowym (sa
dzonki kontrolne traktowano samym talkiem). Zastosowanymi podłożami były: 
torf, włókno kokosowe oraz włókno kokosowe w połączeniu z perlitem (1 : 2). 
Dla porównania stosowano podłoże standardowe (torf z perlitem w stosunku 
1 : 2). W badaniach wykazano, że włókno kokosowe w połączeniu z perlitem jest 
podłożem porównywalnym do standardowego, ale największy system korzeniowy 
wytworzyły sadzonki w podłożu którym było włókno kokosowe z perlitem. Stwier
dzono również, że zastosowanie samego włókna jest korzystniejsze w tym proce
sie od samego torfu. W torfie uzyskano najmniej sadzonek ukorzenionych 
i o najmniejszym systemie korzeniowym. 
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Summary 

In rooting of cuttings the deciding agent is a choice of right basement soil. 
The aim of the invcstigation was to test ditlerent basement soils mostly coir for 
the rooting of hcather. Cuttings were rooted at the end of April, using IBA 0.5% 
with Captan in •ale prcparation ( control cuttings were treated with tale itself). 
Peat alone, coir connccted with perlite (1 : 2) and coir alone were used as base
mcnt soils. Standard soil (peat and perlite in 1 : 2) was used for the comparison. 
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It was proved in the investigation that coir in connection with perlitc is parallel 
to standard soil, but the biggest rooting system of cuttings was in the soil with 
perlite. It is also ascertain that the use of coir alone is more advantageous in tliis 
process then peat alone. In the peat there was the least number of all rooted 
cuttings and the smallest rooting systems. 
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