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Wstęp 

Ozdobne rośliny wrzosowate mają specyficzne wymagania glebowe. Aby 
dobrze rosły i obficie kwitły niezbędny jest bardzo kwaśny lub kwaśny odczyn 
gleby, co wiąże się z małą ilością dostępnego dla roślin wapnia. Wysoka zawar
tość Ca w glebie indukuje powstawanie chlorozy najmłodszych liści, objawiającej 
się słabo zielonym lub żółtym ich zabarwieniem i wynikać może z braku „aktyw
nego Fe" w roślinach [MARSCHNER 1995]. Sytuację tę pogarszają słabe natlenienie 
gleby i wysoka zawartość przyswajalnego fosforu w roztworze glebowym. Twarda 
woda zawierająca wysokie zawartości wapnia, magnezu oraz HC03 - prowadzi do 
uwsteczniania niektórych mikroelementów i fosforu oraz może pogłębiać wystę
powanie chlorozy liści [CHAANIN, PREIL 1994; GUARDIA, ALCANTARA 2002). Wrażli

wość poszczególnych gatunków roślin wrzosowatych na wysoką zawartość wapnia 
w glebie oraz jakość wody do nawadniania może być różna . Do różaneczników 
tolerancyjnych na wysoką zawartość wapnia należą m.in. Rhododendron cunea
tum, R. micranthum, R. hirsutum, R. insigne, R. primulifiorum, R. racemosum, 
R . rubiginosum, R. taliense, R. telmateium, R. vernicosum R. williamsianum, 
i R. yunnanense (PREIL, EBBINGHAUS 1994; KINSMAN 1998; KINSMAN 1999; MCALLEESE 

i in . 1999]. Gatunki te mają jednak niewielkie znaczenie w produkcji szkółkarskiej 
w Polsce. Wyselekcjonowanie odmian różaneczników tolerancyjnych w stosunku 
do wysokiej zawartości Ca w podłożu i poznanie mechanizmu tolerancji na Ca 
daje nadzieję na szerokie rozpowszechnienie tych roślin [CHAANIN 1998; GIEL, BO
JARCZUK 2001 ]. 

Celem prowadzonych badań było porównanie wrażliwości kalmii szerokolis
tnej (Kalmia latifolia L.) 'Kaleidoscope' oraz trzech odmian różanecznika 
(Rhododendron L.) z różnych grup systematycznych na wysoką zawartość CaC03 

w podłożu i zróżnicowaną jakość wody do nawadniania. 

Materiał i metody 

Doświadczenie wykonano w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skier
niewicach w latach 2003-2004. Badano wpływ zróżnicowanej dawki kredy w pod-
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łożu (O, 3 i 15 g·dm-3) oraz jakości wody do nawadniania roślin (woda deszczowa 
i wodociągowa) na wzrost, jakość i zawartość składników mineralnych w liściach 
kalmii szerokolistnej (Kalmia latifolia L.) 'Kaleidoscope' oraz trzech odmian róża
necznika (Rhododendron L.): 'Alfred' (Catawbiense - Hyhridum), 'Goldkrone' 
(Wardii - Hybridum) i 'Percy Wiseman' (Yakushimanum - Hybridum). Właściwo
ści chemiczne wody deszczowej oraz wodociągowej przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1; labie 1 

Właściwości chemiczne wody deszczowej i wodociągowej użytej do nawadniania roślin 
Chemical propertics of rain and tap wa ter uscd for plant irrigation 

'Twardość HCO,- Mg Ca Fe Mn Zn 13 Cu 
Woda 

pH 
ogólna 

Watcr lbtal hardiness 
(

0 dH) mg·dm-3 

Deszczowa 
7,3 0,4 17 0,3 2,5 0,041 0,022 8,05 0,013 0,002 

Rain water 

Wodociągowa 
7,6 18,8 330 15,9 108,0 0,025 0,005 1,35 0,031 0,002 

Tap water 

W połowie maja 2003 roku rośliny posadzono do pojemników (1,5 dm3) 

wypełnionych torfem wysokim (Klasmann, pH 4,0) oraz zastosowano nawóz 
wolnodziałający Osmocote Plus (15 N + 11 Pz05 + 13 KP + 2 MgO + mikro
elementy, 3-4-miesięczny) w dawce 2 g·dm-3 podłoża. Rośliny nawadniano wg 
potrzeb używając do każdorazowego podlewania jednakowej ilości wody deszczo
wej i wodociągowej. Jesienią rośliny przewieziono do zimnej szklarni (temperatu
ra 0-5°C), gdzie pozostały do końca marca 2004 r. Na początku kwietnia rośliny 
przesadzono do większych pojemników (3 dm3) wypełnionych świeżo przygotowa
nym podłożem torfowym z dodatkiem nawozu Osmocote Plus i kredy, w daw
kach jak w roku poprzednim. W ciągu całego okresu uprawy zużyto średnio na 
jedną roślinę 5,2 (2003 r.) i 8,0 dm3 (2004 r.) wody do nawadniania. We wrześniu 
2003 r. i 2004 r. oceniono wzrost i jakość roślin oraz oznaczano wskaźnik 
zawartości chlorofilu na młodych, całkowicie wyrośniętych liściach (CCM-200, 
Opti-Sciences). Oznaczano również pH podłoża (metoda potencjometryczna) 
i całkowitą zawartość składników mineralnych w liściach. Azot całkowity oznacza
no metodą Kjeldahla z wykorzystaniem automatycznego systemu do destylacji 
Kjeltec System (Tecator), pozostałe makro- i mikroelementy oznaczano po 
wcześniejszym spaleniu materiału roślinnego w mieszaninie kwasów HNO3, 

HC1O4 i H2SO4• Fosfor oznaczono kolorymetrycznie metodą wanadomolibdeno
wą, K, Ca, Mg oraz Fe, Mn i Zn metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej 
(ASA), (spektrofotometr PU 9100X). 

Doświadczanie zaprojektowano w układzie dwuczynnikowym: jakość wody 
X dawka kredy w podłożu dla każdego badanego taksonu. Doświadczenie założo
no w układzie losowym w 4 powtórzeniach po 5 roślin w powtórzeniu. Wyniki 
opracowano statystycznie metodą analizy wariancji. Do oceny różnic między śred
nimi użyto wielokrotnego testu Duncana przyjmując poziom istotności 5%. 
W pracy zamieszczono jedynie wyniki z roku 2004, to jest po 2 latach uprawy, 
ponieważ reakcja roślin na badane czynniki była znacznie silniejsza po 2 sezo
nach wegetacyjnych. 
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Wyniki i dyskusja 

Właściwości chemiczne wody użytej w badaniach przedstawiono w tabeli 1. 
Twardość ogólna wody wodociągowej była wysoka i wynosiła 18,8°dH, co wiązało 
się z wysoką zawartością kwaśnych węglanów (330 mg HCO3·dm..J), Ca 
(108 mg·dm-3) i Mg (16 mg·dm-3). Zawartości Fe, Mn, B i Cu w wodzie zarówno 
wodociągowej jak i deszczowej były niskie i nie przekraczały wartości uznanych za 
dopuszczalne dla celów nawodnieniowych, jedynie zawartość Zn w wodzie desz
czowej była zbyt wysoka [AENDEKERK 1997]. Twardość ogólna wody deszczowej 
była niska (0,4°dH), ale zawierała ona więcej Fe, Mn i Zn niż woda wodociągo
wa, których dodatkowym ich źródłem była najprawdopodobniej instalacja zbiera
jąca wodę deszczową. 

Rodzaj użytej wody nic wpłynął w większym stopniu na wzrost i kwitnienie 
kalmii szerokolistnej jak również badanych odmian różanecznika, chociaż wyso
kość kalmii nawadnianej wodą wodociągową była nieco niższa niż nawadnianej 
wodą deszczową (tab. 2). Zawartość chlorofilu w liściach wszystkich badanych 
roślin nawadnianych wodą wodociągową była istotnie niższa ( o 13-22%) niż u ro
ślin nawadnianych wodą deszczową. Równocześnie nawadnianie roślin wodą wo
dociągową zwiększało pH podłoża oraz utrudniało pobieranie fosforu przez róża
neczniki 'Goldkronc' i 'Percy Wiseman' oraz żelaza, co najsilniej dotyczyło od
miany 'Alfred' (tab. 3). Przyczyną zmniejszenia zawartości chlorofilu w młodych 
liściach roślin nawadnianych wodą wodociągową mogła być obniżona całkowita 
zawartość żelaza jak również mniejszy udział Fe2+ w całkowitej jego zawartości. 
Wiadomo, że chloroplasty mogą gromadzić nawet do 80% ogólnej ilości żelaza, 

a rośliny niedostateczne zaopatrzone w żelazo charakteryzują się niską zawartoś
cią chlorofilu [MARSCHNER 1995]. Wysoka zawartość jonów HCO3 - w wodzie wo
dociągowej podwyższa pH tkanek roślinnych hamując w ten sposób redukcję Fe3+ 

do Fe2+ [GUARDIA, ALCJ\NTJ\RA 2002]. 
Reakcja badanych roślin na wysoką zawartość kredy w podłożu była zróżni

cowana. Kalmia szerokolistna 'Kaleidoscopc' i różanecznik 'Percy Wiseman' oka
zały się dość tolerancyjne, a różanecznik 'Alfred' i 'Goldkrone' wrażliwe na wyso
ką zawartość CaCO3• Wysokość kalmii po dwóch latach uprawy w podłożu zawie
rającym 15 g·dm-3 CaCO3 była mniejsza zaledwie o 18%, a różanecznika 'Percy 
Wiscman' o 17%, a liczba zawiązanych pąków kwiatostanowych nic była niższa 
niż u roślin uprawianych w podłożu bez dodatku kredy. Młode liście kalmii, 
uprawianej w podłożu zawierającym 15 g·dm-3 CaCO3 były słabiej wybarwione, 
miały nieco mniejszą zawartość chlorofilu niż liście roślin uprawianych w podłożu 
bez kredy, ale nie występowała na nich chloroza. W przypadku odmiany 'Percy 
Wiseman' chloroza młodych liści, obejmująca powierzchnie pomiędzy nerwami 
oraz brzegi liści, występowała u 34% roślin. Z kolei wzrost różaneczników 

'Alfred' i 'Goldkrone' w podłożu zawierającym CaCO3 w dawce 15 g·dm-3 był 

silnie zahamowany, rośliny były niższe odpowiednio o 53 i 46% oraz zawiązały 
istotnie mniej pąków kwiatostanowych niż uprawiane w podłożu bez dodatku kre
dy. Ponadto u odmian tych występowały silne objawy uszkodzeń i chlorozy mło
dych liści, co obserwowano u 90% roślin odmiany 'Alfred' i 76% odmiany 'Gold
krone'. 
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Tabela 2; Table 2 

Charakterystyka wzrostu i jakości roślin oraz wskaźnik zawartości chlorofilu w liściach 
badanych roślin w zależności od jakości wody i dawki kredy w podłożu 

(po 2 Jatach uprawy - efekty główne) 

Characteristics of growth and quality of plants and chlorophyll content index in leaves 
of tested plants depending on water quality and lime doses in the medium 

(after 2 years of cultivation - main efTects) 

Śred- Liczba pąków 
Ocena 

Wskaźnik 
Liczba 

bonita- roślin z 
Wysokość nica kwiatosta-

cyjna 
zawartości 

objawami 
Roślina Kombinacja 

roślin roślin nowych 
roślin 

chlorofilu 
chlorozy 

Plant Plant na roślinie Chloro-
Plant Treatment 

height dia- Number of 
Plant 

phyll 
Number of 

evalua- plants with 
(cm) meter flower buds 

lion 
content 

chlorosis 
(cm) per plant 

(1-5)* 
index 

(%) 

woda deszczowa 
rain water 39,4b 30,5a 2,2a 4,4a 89b o 

Kalmia wodociągowa 

latifolia tap water 36,la 30,4a 1,7a 4,2a 72a o 
'Kaleido- CaCO3 (g·dm-3) 
scope' o 39,2b 33 ,0b 2,0a 4,4b 93b o 

3 41,8b 31 ,8b 2,2a 4,7c 84b o 
15 32,3a 26,6a 1,7a 3,8a 64a o 
woda deszczowa 
rain water 20,6a 17,8a 4,9a 3,5a 69b 29,7 

Rhodo-
wodociągowa 

łap water 18,8a 17,9a 4,5a 3,6a 60a 30,0 
dendron 
'Alfred' CaCO3 (g·dm-3) 

o 24,3b 22,8b 5,7b 4,5b 76b o 
3 23,3b 21,lb 5,6b 4,3b 80b o 
15 11 ,5a 9,8a 2,8a 2,la 30a 90 

woda deszczowa 
rain water 23,2a 17,2a 5,3a 3,8a 67b 20 

Rhodo- wodociągowa 

dendron tap water 22,0a 19,0a 5,8a 3,2a 52a 31 

'Gold- CaCO3 (g·dm-3) 
krone' o 30,0c 22,5b 7,2b 4,3b 81b o 

3 21,8b 13,0a 4,3a 3,0a 56a o 
15 16,la 18,8a 5,3a 3,3a 42a 76 

woda deszczowa 
rain water 34,8a 28,3a 7,0a 4,4a 106b 10 

Rhodo- wodociągowa 
dendron tap water 33,5a 28,4a 8,3a 4,4a 91a 13 
'Percy 
Wise CaCO3 (g·dm-3) 

man' o 37,2c 32,0c 7,6a 4,6a 106b o 
3 34,5b 28,2b 7,6a 4,2a 101b o 
15 30,7a 24,9a 7,6a 4,3a 89a 34 

.. skala 1-5 (1 = najsłabsza i 5 najlepsza jakość); 1 to 5 scale (1 = poorcst and 5 = bcst quality) 

średnie dla rośliny oznaczone tą samą literą nie różnią si<; istotnie wg wielokrotnego testu 
Duncana przy a = 0,05; means for plant designated with the same letter do not differ signifi
cantly according to Duncan's multiple range test at a = 0.05 
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1a bela 3; Table 3 

Odczyn podłoża (pll) oraz zawartość N, P, K, Ca, Mg (% s.m.) 
i Fe, Mn, Zn (mg-kg-1 s.m.) w l iściach badanych roślin w zależności 

od jakości wody i zawartości CaC03 w podłożu 

(po 2 latach upra"')' - efekty główne) 

Medium pH and N, P, K Ca, Mg (% DM) and Fe, Mn, Zn (mg kg-1 DM) 
contcn t in leaves of tested plants depending on water quality and CaC03 

contcnt in the medium (after 2 years of cultivation - main effects) 

Rośli na Czynnik N p K Ca Mg Fe Mn Zn 

Plant Treatment 
płl11,o 

% s.m.; DM mg·kg I s.m.; DM 

woda deszczowa 
rain water 5,3a 1,86a 0,13a 0,73a 0,37a 0,14a 127a 37a 43a 

Kalmia wodociągowa 

latifolia łap watcr 6,0b 1,93a 0,12a 0,82a 0,42a 0,14a 11 9a 31a 43a 

'Kale ido- CaCO3 (g·dm-') 
scopc' o 4,8a 2,18 b 0,18c 0,73a 0,26a 0,18b 134 a 56c 47a 

3 5,5b 1,95 b 0,13b 0,77a 0,35a 0,12a 117 a 28b 37a 
15 6,7c 1,56a 0,08a 0,84b 0,58b 0,10a 117 a 18a 45a 

woda deszczowa 
rai n watcr 5,4a 1,8a 0,15a 0 ,83 a 0,71a 0 ,19a 170b 75a 40a 

Rhodo-
wodociągowa 

tap water 5,8b 1,8a 0,13a 0,88a 0,65a 0,17a 126a 56a 31a 
dendron 
'Alfred' CaCO3 (g·dm ·3) 

o 4,5a 1,7a 0,18b 0,65a 0,49a 0,22b 154a 103c 36a 
3 5,5b 1,9a 0,15b 0,73a 0,66b 0,18b 149a 75b 44a 
15 6,& 1,8a 0,08a 1,19b 0,89c 0,13a 140a 20a 28a 

woda deszczowa 
rain watcr 5,2a 1,8a 0,19b 1,04a 0,36a 0, 16a 161a 64a 44a 

l?hodo- wodociągowa 

dendron tap watcr 5,9b 1,9a 0,14a 0,95a 0,45a 0,17a 147a 53a 41a 

'Gold- CaCO3 (g·drn-3) 

kronc' o 4,6a 1,9a 0,2 1b 0,90a 0,18a 0,19b 159a 74b 51a 
3 5,2a 1,9a 0,16b 0,90a 0,37a 0,16a 159a 53a 41a 
15 6,8b 1,7a 0,12a 1,19b 0,67b 0,14a 142a 48a 36a 

woda deszczowa 
m in watcr 5,3a 2,la 0,16b 0,80a 0,57a 0,19a 146a 48a 39a 

Rhodo- wodociągowa 

dendron tap watcr 6,0b 2,0a 0,14a 0,85a 0,61a 0,19a 136a 47a 37a 

'Percy CaCO, (g·dm -3) 

Wiscman' o 4,6a 2,0a 0,18b 0,67a 0,43a 0,25c 149b 54a 36a 
3 5,3b 2,la 0,1 6b 0,83b 0,48a 0,17b 148b 55a 39a 
15 6,9c 2,0a 0,12a 0,98c 0,86b 0,15a 125a 33a 39a 

średnie dla roś l iny oznaczone tą samą literą nie różnią sit; istotnie wg wielokrotnego testu 
Duncana przy a = 0,05; mcans for plant designated with the same lc tter do not difTcr signi fi
cantly accord ing to Duncan's multip le range test al a = 0.05 

W miarę wzrostu dawki CaCO3 w podłożu zwiększało s ię pH podłoża, a także 
zwiększała s ię zawartość K i Ca oraz zmn iej szała zawa rtość P, Mg i Mn w l iściach 
wszystkich badanych roślin . Ponadto liście kalmii uprawiane w warunkach wyso
kiej zawa rtości CaCO3 w podłożu zawierały mniej N niż uprawiane bez dodatku 
kredy, co jest prawidłowością wykazaną we wcześniej szych badaniach [MATYSIAK 

2004 ]. Całkowita zawartość Fe w liściach zmniejszała się nieznacznie w miarę 
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wzrostu dawki kredy w podłożu u wszystkich badanych taksonów, chociaż różnice 
te, poza odmianą 'Percy Wiseman', nie były statystycznie istotne. Zawartości Fe 
i Zn w liściach kalmii i różaneczników niezależnie od dawki kredy i rodzaju uży
tej wody mieściła się w granicach wartości standardowych, pomimo wysokiej za
wartości Zn w wodzie deszczowej (tab. 1), natomiast zawartość Mn w miarę 
zwiększania dawki CaCO3 spadała poniżej takich wartości. Standardowe całko
wite zawartości mikroelementów dla różaneczników wynoszą (w mg·kg-1 s.m.): Fe 
50-200, Zn 20-200, Mn 50-200 [ROSE, WANG 2000]. Jak podaje MARSCHNER [1995], 
pobieranie manganu utrudnia wysoka zawartość wapnia w glebie, jako efekt bez
pośredniego działania Ca2+ roztworu glebowego, ale również na skutek wzrostu 
pH. W warunkach niedoboru manganu następuje poważne uszkodzenie struktury 
chloroplastów. Objawami niedoboru manganu, podobnie jak żelaza, jest między
żyłkowa chloroza młodych liści [AENDEKERK 1997]. 

Interakcja pomiędzy jakością wody a dawką kredy w podłożu nie była istot
na dla żadnej cechy określającej wzrost i jakość roślin oraz zawartości makro
i mikroskładników. 

Badania wykazały, że roślinami bardziej tolerancyjnymi na wysoką zawar
tość CaCO3 w podłożu była kalmia szerokolistna 'Kaleidoscope' i różanecznik 
'Percy Wiseman' wywodzący się od Rhododendron yakushimanum, co pozwala 
przypuszczać, iż inne odmiany pochodzące od tego różanecznika, oferowane 
coraz powszechniej przez polskie szkółki będą lepiej tolerowały wysoką zawartość 
CaCO3 w glebie. Pomiędzy roślinami bardziej tolerancyjnymi na wysoką zawar
tość CaCO3 w podłożu a wrażliwymi odmianami różanecznika 'Alfred' i 'Gold
krone' nie występowały znaczne różnice w ich składzie chemicznym. Oznaczanie 
całkowitej zawartości poszczególnych makro- i mikroskładników w liściach, w tym 
Ca, Fe, Mn nie może być markerem służącym do oceny tolerancji roślin na 
wapń . 

Wnioski 

l. Kalmia szerokolistna 'Kaleidoscope' i różanecznik 'Percy Wiseman' lepiej 
tolerują wysoką zawartość CaCO3 w podłożu niż różanecznik 'Alfred' 
i 'Goldkrone'. 

2. Nawadnianie roślin wodą wodociągową o twardości ogólnej 18,8°dH pod
nosi pH podłoża oraz utrudnia pobieranie fosforu i żelaza . 

3. Całkowite zawartości składników mineralnych w roślinach, w tym Ca, Fe, 
Mn nie mogą być markerem służącym do oceny tolerancji roślin na wapń. 
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Streszczenie 

Porównano wrażliwości kalmii szerokolistnej (Kalmia latifolia L.) 'Kaleido
scope' oraz trzech odmian różanecznika (Rhododendron L.): 'Alfred' (Catawbien
se - Hybridum), 'Goldkrone' (Wardii - Hybridum) i 'Percy Wiseman' (Yakushi
manum - Hybridum) na wysoką zawartość CaCO3 w podłożu i zróżnicowaną 
jakość wody do nawadniania. Badano wpływ dawki kredy (O, 3 i 15 g·dm-3) oraz 
jakości wody (woda deszczowa i wodociągowa) na wzrost, zawiązywanie pąków 
kwiatostanowych, zawartość chlorofilu i całkowitą zawartość makro- i mikroskład
ników w liściach . Twardość ogólna wody wodociągowej użytej w badaniach wyno
siła 18,8, wody deszczowej 0,4°dH, a zawartość kwaśnych węglanów (HCO3 -) 

odpowiednio 330 i 17 mg·dm-3• Rośliny uprawiano przez 2 sezony wegetacyjne 
w podłożu torfowym. 

Rodzaj użytej wody nie wpłynął w większym stopniu na wzrost i kwitnienie 
kalmii szerokolistnej jak również badanych odmian różanecznika, ale zawartość 
chlorofilu w liściach roślin nawadnianych wodą wodociągową była istotnie niższa 
( o 13-22%) niż u roślin nawadnianych wodą deszczową. Nawadnianie roślin 

wodą wodociągową utrudniało pobieranie fosforu i żelaza, szczególnie w przypad
ku różanecznika 'Alfred' i 'Goldkrone'. 

Wrażliwość badanych roślin na wysoką zawartość kredy w podłożu była 
bardzo różna. Kalmia szerokolistna 'Kaleidoscope' i różanecznik 'Percy Wiseman' 
okazały się tolerancyjne, a różanecznik 'Alfred' i 'Goldkrone' wrażliwe na wysoką 
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zawartość CaCO3• Wysokość kalmii i różanecznika 'Percy Wiseman' po dwóch 
latach uprawy w podłożu zawierającym 15 g·dm-3 CaCO3 była mniejsza zaledwie 
o 18 i 17%, podczas gdy różaneczniki 'Alfred' i 'Goldkrone' były niższe odpowie
dnio o 53 i 46% od roślin uprawianych w podłożu bez dodatku kredy. Młode 
liście kalmii uprawianej w podłożu zawierającym CaCO3 w dawce 15 g·dm-3 były 
słabiej wybarwione, miały nieco mniejszą zawartość chlorofilu niż liście roślin 

uprawianych w podłożu bez kredy, ale nie występowały na nich objawy chlorozy. 
Z kolei silne objawy uszkodzeń i chlorozy liści obserwowano na najmłodszych 
liściach różanecznika 'Alfred' i 'Golodkrone'. Wysoka zawartość kredy w podłożu 
stymulowała pobieranie potasu i silnie hamowała pobieranie fosforu, magnezu 
oraz manganu u wszystkich badanych roślin. Całkowita zawartość żelaza w liś

ciach w niewielkim stopniu była uzależniona od zawartości CaCO3 w podłożu 
i nie była skorelowana z występowaniem chlorozy młodych liści. 

THE EFFECT OF WATER QUALITY AND CALCIUM CONTENT 
IN THE MEDIUM ON GROWTH AND MINERAL NUTRIENT STATE 

OF MOUNTAIN LAUREL (Kalmia latifolia L) 
AND SELECTED CULTIVARS OF RHODODENDRON (Rhododendron L.) 

Bożena Matysiak 
Department of Floriculture, 

Research Institute of Pomology and Floriculture, Skierniewice 

Key words: Kalmia latifolia L., Rhododendron L., growth, lime tolerance, nu
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Summary 

Lime and water quality tolerance of mountain laurel 'Kaleidoscope' and 
three cultivars of rhododendron 'Alfred' (Catawbiense - Ilybridum), 'Goldkrone' 
(Wardii - Hybridum) and 'Percy Wiseman' (Yakushimanum - llybridum) were 
evaluated. The effect of calcium carbonate content (O, 3 and 15 Kdm-3) and 
water quality (rain and tap water) on growth and macro- and microelcments 
concentration was evaluated. 1btal hardiness of tap and rainwatcr was 18.8 and 
0.4°dH, and bicarbonate content (HCO3 -) 330 and 17 mKdm-3, respcctively. 
Plants were cultivated during 2 growing seasons in peat substratc. 

Type of water did not affect growth and flowering of mountain laurel and 
all rhododendrons cultivars, but chlorophyll content in leaves of all tested plants 
irrigated with tap water was significantly !ower (by 13-22%) than plants irrigated 
with rain water. P and Fe contents in leaves of plants irrigated with tap water 
wcre !ower than in plants irrigated with rainwater, especially for rhododendron 
'Alfred' and 'Goldkrone'. 

Tolerance of tested plants to high calcium carbonate content in the potting 
medium was very different. Mountain laurel 'Kaleidoscope' and rhododendron 
'Percy Wiscman' were much more lime tolerant than rhododendron 'Alfred' and 
'Goldkrone'. The height of mountain laurel and rhododcndron 'Percy Wiscman' 
after 2 ycars of cultivation in the peat medium amended with 15 Kdm-3 CaCO3 

was lower only by 18 and 17%, whereas rhododendrons 'Alfred' and 'Goldkronc' 
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were lower by 53 and 46%, respectively, than plants grown without lime in the 
pcat medium. Chlorophyll contcnt of young leaves of mountain laurel grown in 
the pcat medium with 15 g·dm-3 CaCO3 was }ower than leaves of plants grown in 
peat medium without lime, but chlorosis was not observed. On the contrary, 
strong chlorosis and dying of youngest leaves of rhododcndron 'Alfred' and 
'Golodkrone' grown at the highest lime content in the pcat medium occurred. 
High calcium carbonate in the peat medium stimulated the uptake of K and 
decreased the uptake of P, Mg and Mn in all tested plants. Total Fe content in 
leaves was less dependent on the lime content in peat medium and was slightly 
correlated with chlorosis of young leaves. 
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