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Wstęp 

Acida ntcra dwuharwna (Acidanthera bicolor var. murielae PERRY) niedawno 
aklimat yzowa na do naszych warunków klimatycznych, należy do bylin niezimuj,J
cych w gruncie . Spośród hylin wyróżnia się d elikatną urod,J bi ałych działek 

okwiatu podkreślon,1 purpurow,1 plamą w gardzieli o raz subtelnym zapachem. 
Roś lin a wykształca owalm1 hulwę okrytą siateczkowo użyłkowanymi brązowymi 
łu skami , u nasady któ rej tworzą sic; liczne bulwy przybyszowe [GRABOWSKA i in . 
1987 !. 

Zasadniczym prohlcmcm w produkcji kwiaciarskiej jest możliwość podnie
sienia j a kości i wielkości plonu roślin ozdobnych. Dowiedziono, że stosowa nie 
Asahi SL (Atoniku) , w którym wykorzystane jest stymulujące działanie para
i ortonitrol<.:nolanu sodu oraz 5-nitroguajakolanu sodu wpływa na szybszy 
i zdrowszy wzrost roślin, zwiększaj ąc ich pionowani<.: i wytrzymałość na warunki 
stresowe [KO LOD/.IIJCZ/\K 1992; P AN/\JOTOV 1996; KOUPIL 1997; GÓ RN IK, GRZESIK 

1999; L ASKOWSKA, Ko rn{/\ 2002]. 
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu biostymulatora 

Asa hi SL na plon bulw potomnych acidantery dwubarwnej odmiany murielae. 

Materiał i metody 

Badania przeprowadzono w la tach 2000-2002 w Gospodarstwie Doświad
cza lnym w l;elinic AR w Lublinie. Materiał roślinny stanowiły bulwy aeidantcry 
dwubarwnej odmiany murie lskiej o obwodzie 8-9 cm, które sadzono w pierwszej 
dekadzie maja na głębokość 8 cm, w liczbie 30 sztuk na poletko o powierzdrni 
1 m2. Przed sadzeniem hulwy zaprawiano w mieszaninie: Topsinu 0,7%, Kaptanu 
1,5'/r i Sumilexu o,4ry,, przez 15 minut oraz moczono w preparacie Actcllic 0,1 %
przez l godzinę. Do hadań użyto w 2000 roku Atonik, a w 2001-2002 ten sam 
prepara t, ale pod nazw,J Asahi SL w s t t,żc niach : 0,1 ; 0,2 i 0,4%. Biostymulator 
zastosowano w formie: moczenia bulw przed sadzeniem (1 godzin<;), dwukrot
nego opryskiwania roślin w stadium kłoszenia i dwa tygodnie później oraz mocze
nia bulw przed sadzeniem (1 godzin<;) połączonego z dwukrotnym opryskiwaniem 
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roślin w stadium kłoszenia i dwa tygodnie później. Działanie biostymulatora od
noszono do kombinacji kontrolnej, w której nie stosowano Asahi SL. Doświad
czenie założono w układzie bloków losowych w pięciu powtórzeniach po 30 roślin 
w każdym . Rośliny pod koniec okresu wegetacji wykopano, przycięto ich część 
nadziemną na wysokość 5 cm nad bulwą zastępczą. Uzyskane klony bulw umiesz
czono w ażurowej skrzynce na okres 2 tygodni. Wysuszone bulwy potomne 
oczyszczono. Określono liczbę i masę bulw potomnych w plonie ogólnym i han
dlowym. Za plon handlowy przyjęto bulwy o obwodzie powyżej 8 cm. 

Uzyskane wyniki opracowano statystycznie metodą dwuczynnikowej analizy 
wariancji dla danych ortogonalnych, a istotność różnic oceniono za pomocą 

przedziałów ufności Tukey·a przy poziomie istotności a = 0,05. 

Wyniki i dyskusja 

Otrzymane wyniki wskazują, że zastosowanie biostymulatora Asahi SL 
miało korzystny wpływ na plon bulw potomnych acidantery dwubarwnej . Stosując 
Asahi SL niezależnie od stężenia roztworu uzyskano większą liczbę bulw potom
nych w plonie ogólnym i handlowym - odpowiednio 1279,6-1246,0 szt.·m-2 

i 35,3-36,4 szt.·m-2 (tab. 1 ). 

Tabela 1; Table 1 

Wpływ stężenia i formy aplikacji Asahi SL na liczbę bulw potomnych acidantcry 
dwubarwnej odm. murielskiej (średnia z lat 2000-2002) 

The effcct of concentration and form of application of Asahi SL on the number 
of daughtcr corms of Acidanthera bicolor var. murielae PERRY (mcans of 2000-2002) 

Forma aplikacji 
Plon bulw (szt.·m-2) 

Stt;żenie; Concentration (%) 
Yield of daughter corms Średnia 

Form of 
(number of daughter corms Mean 

application 
per m2) 

0,1 0,2 0,4 o 

Moczenie bulw 
plon ogólny; total yield 1294,1 1299,9 1278,4 1174,7 1261,8 

Corm soaking plon handlowy; marketable 35,5 ab 37,5 b 36,1 ab 32,7 a 35 ,4 
yield 

Opryskiwanie plon ogólny; total yield 1237,4 1215,1 1325,9 1174,7 1238,3 

roślin plon handlowy; marketable 34,7 ab 35 ,5 ab 37,9 b 32,7 a 35,2 
Plant spraying yield 

Moczenie bulw + plon ogólny; total yield 1212,3 1223,0 1234,6 1174,7 1211 ,1 
opryskiwanie roślin 
Corm soaking + plon handlowy; marketable 35 ,5 ab 36,1 ab 35,2 ab 32,7 a 34,9 
plant spraying yicld 

Średnia 
plon ogólny; total yield 1247,9 B 1246,0 B 1279,6 B 11 74,7 A 

Mean plon handlowy; marketable 35,3 B 36,4 B 36,4 B 32,7 A 
yield 

Średnie oznaczone t ą samą literą 
letters do not differ significantly 
Plon ogólny; Total yield 

nie różnią sit; mit;dzy sobą isto tnie; Means followed hy the same 

Plon handlowy; Marketable yield 
NIR0_0 , dla stt;żenia = 70,1 
LSD0_0, for concentration = 70.1 

NIR0_0, dla stt;żenia = 2,0 
LSD0 ,~ for concentration = 2.0 
NIR,w; dla i_nterak9 i = 4,4 
LSD0_0_, for mteract1on = 4.4 
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Najmniej bulw potomnych plonu ogólnego i handlowego stwierdzono 
w kombinacji, w której nie stosowano preparatu - odpowiednio 1174,7 i 32,7 
szt.·m-2. Moczenie bulw przed sadzeniem w 0,2% roztworze biostymulatora oraz 
dwukrotne opryskiwanie roślin najwyższym stężeniem preparatu zwiększyło liczbę 
bulw handlowych, która wyniosła odpowiednio 37,5 i 37,9 szt.·m-2• Najmniej bulw 
w plonie handlowym stwierdzono w kombinacji kontrolnej - 32,7 szt.·m-2• 

W badaniach prowadzonych przez Srn [1999] dowiedziono, że stosowanie 
Atoniku zwiqkszyło liczbę owoców pomidora, przyczyniając się również do uzys
kania większego ich plonu. 

Analizując masę bulw potomnych stwierdzono, że zastosowanie biostymula
tora bez względu na użyte stężenie zwiększyło masę bulw w plonie ogólnym 
i handlowym - odpowiednio 1257,2-1234,8 g·m-2 i 1058,4-1033,0 g·m-2 (tab. 2). 

Tabela 2; Table 2 

Wpływ st<;żc nia i formy aplikacji Asahi SL na mas~ bulw potomnych acidantery 
dwubarwnej odm. murielskiej (średnia z lat 2000-2002) 

The cffcct of conccntration and form of application of Asahi SL on the we ight 
of daughtcr corms of Acidanthera bicolor var. murielae PERRY (mcans of 2000-2002) 

Plon bulw (g·m-' ) Stc;żcn i c; Concentration 

Forma aplikacji 
Yic ld of daughtcr (%) Średnia 

Form of application 
corms (wcight of 

Mcan 
daughtcr corms 0, 1 0,2 0 ,4 o 

per m' ) 

plon ogólny 
1328,6 C 1255,3 abc 1231,8 abc 1159,1 a 1243,7 B 

Moczenie bulw total yicld 

Corm soaking plon handlowy 
1110,9b 1063,4 ab 1029,4 ab 974,3 a 1044,5 

marketablc yield 

plon ogólny 
1237,7 abc 1247,6 abc 1275,6 be 1159,1 a 1229,9 AB 

Opryskiwan ie roś lin tota l yicld 

Plant spraying plon handlowy 
1035,0 ab 1064,9 ab 1072,1 ab 974,3 a 1036,6 

marketable yield 

Moczenie hulw + 
plon ogólny 

1205,2 ab 1208,7 ab 11 97,0 ab 1159,1 a 1192,5 A 

opryskiwanie rośli n 
total yield 

Corm soa king + 
plon handlowy plant spraying 
markctahle yield 

1029,3 ab 1035,8 ab 997,5 a 974,3 a 1009,2 

plon ogólny 
1257,2 B 1237,2 B 1234,8 B 1159,1 A 

Średnia tota l yicld 

Mean plon handlowy 
marketable yield 

1058,4 B 1054,7 B 1033,0 B 974,3 A 

Średnie oznaczone tą sam,1 literą nie różn i ą sic; mi c;dzy sobą istotnie; Means followed by the same 
lettcrs do no t diffcr s igni ficant ly 
Plon ogólny; Tota l yie ld 
NI R0 ,0 dla s tęże nia = 49,8 
LSD0,0 for conccntratio n = 49.8 
NI R0 ,,, dla formy apli kacj i = 39,3 
LSD005 for form application = 39.3 
NIR

0
_,,, dla in terakcji = 109,8 

LSD005 for interaction = 109.8 

Plon handlowy; Marketable yield 
NIR0_05 dla stc;żenia = 46,6 
LSD005 for concentration = 46.6 
NIR,,_05 dla interakcj i = 102,7 
LSD0_05 for interaction = 102.7 
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Rośliny, które wyrosły w kombinacji kontrolnej wykształciły bulwy potomne 
o najmniejszej masie, która wyniosła dla plonu ogólnego 1159, 1 g·m -2, a dla 
plonu handlowego 974,3 g·m-2• Moczenie bulw przed sadzeniem w roztworze 
Asahi SL zwiększyło masę bulw plonu ogólnego - 1243,7 g·m-2 w odniesieniu do 
kombinacji, w której moczenie bulw połączono z opryskiwaniem roślin - 1192,5 
g·m-2. Rośliny charakteryzujące się największą masą bulw w piernie ogólnym 
i handlowym uzyskano w kombinacji, w której moczono bulwy przed sadzeniem 
w 0,1 % roztworze preparatu - odpowiednio 1328,6 i 1110,9 g·m-2. Najmniejszą 

masę bulw w plonie ogólnym i handlowym stwierdzono w kombinacji, w której 
nie stosowano biostymulatora. Zastosowanie najwyższego stężenia Asahi SL 
w formie moczenia bulw połączonego z opryskiwaniem roślin wpłynęło ujemnie 
na mast; bulw handlowych - 997,5 g·m-2. 

Badania SAWICKIEJ [2003] i PuLKRABKA i in [1999) wykazały, że stosowanie 
Atoniku zwiększyło plon bulw ziemniaka i korzeni buraka cukrowego. Stymulują
cy wpływ Atoniku na masę nasion, a tym samym na wzrost plonu nasion astra 
chińskiego stwierdzili w swoich badaniach GóRNIK, GRZESIK [1999]. Według Sz1w
czuK, JuszczAK [2003] zastosowanie Atoniku zwiększyło masę nasion, a w konse
kwencji plon nasion fasoli. Pozytywny wpływ Atoniku na uzyskany plon owoców 
papryki wykazano również w badaniach prowadzonych przez PANAJOTOVA !1996]. 

Wnioski 

1. Zastosowanie biostymulatora Asahi SL bez względu na użyte stężenie roz
tworu zwiększyło liczbę i masę bulw potomnych w plonie ogólnym i handlo
wym w porównaniu z kombinacją kontrolną. 

2. Traktowanie bulw matecznych przed sadzeniem roztworem Asahi SL sty
mulowało zwiększenie masy bulw potomnych plonu ogólnego. 

3. Zwiększenie liczby bulw plonu handlowego otrzymano w kombinacji, w któ
rej rośliny opryskiwano Asahi SL w najwyższym stężeniu lub moczono 
bulwy przed sadzeniem w 0,2% roztworze tego preparatu. 

4. Największą masę bulw potomnych w plonie ogólnym i handlowym uzyskano 
przy stosowaniu 0,1 % roztworu Asahi SL w formie moczenia bulw przed 
sadzeniem w porównaniu do kombinacji kontrolnej. 

5. Zastosowanie najwyższego stężenia Asahi SL, tj . 0,4%, w postaci moczenia 
bulw połączonego z dwukrotnym opryskiwaniem roślin istotnie zmniejszyło 
masę bulw handlowych. 
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Streszczenie 

Badano wpływ stc;żcnia i formy aplikacji Asahi SL na plon bulw potomnych 
acidantcry dwubarwnej odmiany murielskie_j. Do badań użyto w 2000 roku Ato
nik, a w 2001-2002 roku Asahi SL w st~żeniach: 0,1, 0,2 i 0,4<7o. Biostymulator 
zastosowano w formie: moczenia bulw, opryskiwania roślin oraz moczenia bulw 
poh1czo ncgo z opryskiwaniem roślin. Działanie biostymulatora odnoszono do 
kombinacji kontrolnej, w której nic stosowano Asahi SL. 

Zastosowanie biostymulatora Asahi SL zwic.;kszyło liczb<;: i masę bulw po
tomnych w plonie ogólnym i handlowym. Moczenie bulw w roztworze Asahi SL 
zwic.;kszylo masc; bulw potomnych plonu ogólnego. Najwic;kszą liczbę bulw potom
nych plonu handlowego otrzymano w kombinacji, w której opryskiwano rośliny 
0,4% roztworem Asahi SL lub moczono bulwy w 0,2% roztworze tego preparatu. 
Najwic.;ksz,1 masc; bulw potomnych w plonie ogólnym i handlowym uzyskano przy 
stosowaniu O, 1 ry,, roztworu Asahi SL w formie moczenia bulw. Zastosowanie 
0,4% roztworu biostymulatora w postaci moczenia bulw połączonego z dwukrot
nym opryskiwaniem roślin ujemnie wpłynęło masc;: bulw handlowych. 
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Summary 

The effect of concentration and form of application of Asahi SL on the 
yield of corms and daughter corms of Acidanthera bicolor var. murielae PERRY 
were studied. In this research Atonik was used in the year 2000 and Asahi SL in 
2001-2002 at the concentration of: 0.1; 0.2 and 0.4%. The hiostimulator was 
applied in the form of: corm soaking, plant spraying, comhination of corm 
soaking and plant spraying. The biostimulator effect was compared with the 
control, in which Asahi SL was not used. 

Applications of Asahi SL increased the number and the weight of daughter 
corms in total and marketable yield. Corm soaking in the solution of Asahi SL 
increased the weight of daughter eorms in marketable yield. The grcatest number 
of daughter eorms in marketable yield was obtaincd in the combination with 
plant spraying with 0.4% solution of Asahi SL and eorm soaking in 0.2% 
solution of this preparation. The greatest weight of daughter corms in total and 
marketable yield was obtaincd in the case of application of 0.1 %, solution of 
Asahi SL and corm soaking. Application of 0.4% solution of biostimulator in 
a combination of corm soaking and plant spraying gave negativc effect on the 
weight of daughter corms in marketable yield. 
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