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WP YW NAWADNIANIA ORAZ WIELKO CI K CZY
NA WZROST I KWITNIENIE KOLOROWEJ

CANTEDESKII ‘BLACK EYED BEAUTY’ I ‘TREASURE’
____________

THE EFFECT OF IRRIGATION REGIME AND INITIAL
TUBER WEIGHT ON GROWTH AND FLOWERING OF

CALLA LILY ‘BLACK EYED BEAUTY’ AND ‘TREASURE’

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki bada  dotycz cych nawadniania dwóch
odmian cantedeskii ‘Black Eyed Beauty’ i Treasure’, uprawianych w terminie
wiosenno-letnim, pod os onami i nawadnianej przy dwóch poziomach si y ss cej
pod o a (-15 i -30kPa). Przed posadzeniem k cza podzielono na 4 grupy wielko-
ci: A (35g), B (70 g), C (100 g) i D (150g). Ro liny uprawiano w szklarni w cy-

lindrach ogrodniczych o pojemno ci 3 L (grupy A i B) oraz 5 L (grupy C i D).
Nawadnianiem sterowano automatycznie na podstawie wskaza  czujników typu
Watermark. Zró nicowane nawadnianie w istotny sposób wp yn o na wzrost
i kwitnienie obydwu odmian cantedeskii. Wykazano, e nawadnianie przy pozio-
mie si y ss cej -30 kPa spowodowa o opó nienie terminu kwitnienia i negatywnie
wp yn o na plon kwiatów, szczególnie odmiany ‘Black Eyed Beauty’. Uzyskano
kwiatostany l ejsze i o krótszych szypu ach, szczególnie je li uprawiano ro liny
z ma ych k czy. Odmiana ‘Treasure’ cechowa a si  wy sz  plenno ci  ni  ‘Black
Eyed Beauty’. Ograniczanie podlewania podczas uprawy bardzo niekorzystnie
wp yn o na przyrost masy k czy obydwu odmian cantedeskii. Indeks przyrostu
masy zmniejsza  si  silnie wraz ze wzrostem masy pocz tkowej k czy, a tak e by
ni szy dla ro lin nawadnianych przy -30 kPa. Wyniki wskazuj  na bardzo du e
znaczenie nawadniania podczas uprawy cantedeskii na kwiaty ci te oraz zró ni-
cowan  reakcj  odmian na ten czynnik.

S owa kluczowe: kwiaty ci te, si a ss ca, nawadnianie, przyrost k czy, Water-
mark, Zantedeschia
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Summary

The aim of the experiment was to evaluate the effects two irrigation regimes
(soil suction -15 and -30 kPa) and different tuber weights on flower quality and
tuber yield of Zantedeschia ‘Black Eyed Beauty’ and ‘Treasure’ grown in green-
house during spring-summer season. Before planting tubers were sorted according
to their initial weight to four groups: A (35 g), B (70 g), C (100 g) and D (150 g).
Plant were grown in 3 or 5 L containers, groups A and B or C and D, respectively.
After leaf unfolding plants were irrigated at two soil suction level: - 15 and -
30 kPa, according to "Watermark" sensors placed inside the containers. Irrigation
significantly influenced growth and flowering of Zantedeschia. It was shown that
irrigation at – 30 kPa delayed flowering time and decreased flower yield, espe-
cially in case of ‘Black Eyed Beauty’. Flowers had lower fresh weight and were
shorter. The cultivar ‘Treasure’ gave higher yield than ‘Black Eyed Beauty’.
Water stress negatively influenced tuber growth of both calla lily cultivars. The
index of tuber growth strongly decreased with increasing the initial tuber weight
at planting, however it was lower for plants irrigated at – 30 kPa. The results
clearly showed the significance of optimal plant irrigation during Zantedeschia
cultivation and the different cultivar response to this factor.

Key words: calla lily, irrigation, Watermark sensors, cut flower, tuber growth

WST P

Kolorowe cantedeskie ciesz  si  bardzo du  popularno ci  w uprawie na
kwiaty ci te. Ro liny te maj  wysokie wymagania dotycz ce jako ci pod o a,
nawadniania i nawo enia. K cza cantedeskii s  stosunkowo drogie za  plon
i jako  kwiatostanów s  uzale nione od prawid owych warunków agrotech-
nicznych podczas uprawy. W odró nieniu od bia ej cantedeskii etiopskiej
(Z. aethiopica) odmiany kolorowe maj  mniejsze potrzeby wodne podczas
uprawy [Funnell 1993]. Jednak e zapewnienie ro linom odpowiedniej ilo ci
wody podczas uprawy w szklarni jest koniecznym warunkiem ich optymalnego
wzrostu. Cantedeskia jest ro lin  k czow , wi c stosunkowo dobrze znosi
umiarkowane, przej ciowe niedobory wody. Silne ograniczanie podlewania mo-
e jednak pocz tkowo powodowa  wi dni cie li ci w upalnej porze dnia i wiot-

ko  szypu . Z kolei nadmierne nawadnianie mo e prowadzi  do problemów
z chorobami. Szczególnie gro na dla cantedeskii jest mi kka zgnilizna powodo-
wana przez bakteri  Pectobacterium carotovorum (syn. Erwinia carotowora)
[Funnell 1993; Kuechny 2000; Mikici ski i in, 2010]. Nadmierna wilgotno ,
czy te  uprawa ro lin na zbyt zwi z ych pod o ach, mo e powodowa  utrudnio-
ny dost p tlenu do korzeni i hamowa  wzrost cantedeskii. Uprawa pod os onami
daje mo liwo  kontroli nawadniania a tak e odpowiedni dobór przepuszczalne-
go pod o a [Welsh i Clemens 1992]. W praktyce bardzo cz sto z powodu zagro-
enia wyst powania mi kkiej zgnilizny nawadnianie cantedeskii jest ogranicza-

ne, co mo e mie  niekorzystny wp yw na jako  kwiatostanów i przyrost masy
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k czy, szczególnie je li ro liny uprawiane s  w pojemnikach. K cza cantede-
skii s  wieloletnie i stanowi  warto ciowy materia  do sadzenia w nast pnych
cyklach uprawy, za  wielko  k czy jest dodatnio skorelowana z wielko ci
plonu kwiatów. Prawid owe nawadnianie i nawo enie cantedeskii podczas
uprawy na kwiaty ci te mo e sprzyja  nie tylko uzyskiwaniu dobrej jako ci
kwiatów, ale wp ywa  równie  na plon k czy [Treder 2008]. Zastosowanie
czujników typu Watermark pozwala na automatyczn  kontrol  sterowania na-
wadnianiem w zakresie w szerokim zakresie si y ss cej pod o a [Thompson i in.
2006].

Celem do wiadczenia by a ocena wp ywu zró nicowanego nawadniania
(przy sile ss cej -15 i -30 kPa) oraz wielko ci pocz tkowej k czy na wzrost,
kwitnienie oraz przyrost masy k czy cantedeskii uprawianej na kwiaty ci te pod
os onami.

MATERIA  I METODY

Do wiadczenie przeprowadzono na dwóch odmianach kolorowej cantede-
skii ‘Black Eyed Beauty’ i ‘Treasure’ uprawianych w szklarni w pojemnikach,
w okresie od kwietnia do pa dziernika 2006 r. Przed posadzeniem k cza
posortowano wed ug masy (± 10g) na 4 grupy: A - 35 g, B - 70 g, C 100 g
i D - 150 g. Ma e k cza (A i B) i du e k cza (C and D) uprawiano odpowiednio
w 3 i 5-litrowych pojemnikach. Jako pod o e zastosowano mieszank  odkwa-
szonego w óknistego torfu, trocin i piasku (7:2:1) z dodatkiem nawozu wielo-
sk adnikowego PG Mix (1 g dm-3) oraz nawozu wolnodzia aj cego 3-4 M
Osmocote (0,8 g dm-3). Przez pierwsze 3 tygodnie po posadzeniu wszystkie ro-
liny nawadniano identycznie, wed ug potrzeb. Po pojawieniu si  li ci nawad-

nianie zró nicowano steruj c jego cz stotliwo ci  za pomoc  automatycznego
sterownika 'Watermark’. Ro liny nawadniano kroplowo ,w oparciu o pomiar si y
ss cej pod o a przy dwóch jej poziomach: - 15 i – 30 kPa. Raz w tygodniu ro li-
ny nawo ono dodatkowo po ywk  p ynn  zawieraj c  1 g dm-3 wielosk adni-
kowego nawozu Peters (5:11:26) i 0,5 g dm-3 saletry wapniowej Ca(NO3)2 Jed-
norazowa dawka podczas fertygacji wynosi a 150 ml na ma e pojemniki (k cza
A i B) oraz 200 ml na du e pojemniki (k cza C i D). Podczas uprawy w szklarni
utrzymywano temperatur  16-18ºC (noc) i 18-24ºC (dzie ).

Pomiary wzrostu i kwitnienia wykonywano nast puj cy sposób. Podczas
osi gni cia dojrza o ci zbiorczej kwiaty wyrywano i mierzono d ugo  szypu y,
wielko  pochwy kwiatostanowej, mas  kwiatostanu oraz liczb  kwiatów z ro-
liny. Obliczono liczb  dni od posadzenia do kwitnienia cantedeskii. Po za-

schni ciu li ci k cza wykopano i po wst pnym podsuszeniu przez kilka dni
oczyszczono z resztek pod o a i zwa ono. Przyrost masy wyliczono jako ró nic
pomi dzy mas  ko cow  (po uprawie) a pocz tkow  (podczas sadzenia). Obli-
czono równie  indeks przyrostu masy, wyra ony jako stosunek przyrostu masy
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do masy pocz tkowej. Zastosowanie wodomierzy pozwoli o obliczy  ilo
zu ywanej wody w ka dej kombinacji. Sumaryczne zu ycie wody na ro lin
wyliczono uwzgl dniaj c zarówno odczyty wodomierzy jak i ilo  podawanej
po ywki nawozowej.

Do wiadczenia prowadzono jako dwuczynnikowe, w uk adzie bloków za-
le nych (na du ych poletkach nawadnianie, na ma ych wielko ci k czy). Anali-
z  wykonano oddzielnie dla ka dej odmiany. W ka dej kombinacji by o 12
ro lin, ka da stanowi a powtórzenie. Ró nice oceniono za pomoc  analizy wa-
riancji (oddzielnie dla ka dej odmiany) za  istotno  ró nic pomi dzy kombina-
cjami oceniono za pomoc  testu Duncana.

WYNIKI I DYSKUSJA

Zró nicowane nawadnianie w istotny sposób wp yn o na wzrost i kwit-
nienie obydwu odmian cantedeskii. Zu ycie wody na jedn  ro lin  podczas we-
getacji ro lin w poszczególnych kombinacjach wynosi o rednio dla odmian:
11,3 i 25,1 dm-3 przy sile ss cej – 15 kPa oraz 9,2 i 11,3 dm-3 przy sile ss cej –
30 kPa odpowiednio dla k czy ma ych (grupy A i B) i du ych (grupy C i D).
Nawadnianie ro lin przy sile ss cej - 30 kPa spowodowa o zmniejszenie ilo ci
zu ytej wody w porównaniu do nawadniania przy -15 kPa o 23% i 122%, od-
powiednio dla ro lin uprawianych z ma ych i du ych k czy.

Obydwa badane czynniki tj. nawadnianie i wielko  k czy istotnie wp y-
wa y na liczb  dni do kwitnienia odmiany ‘Black Eyed Beauty’ (tab. 1). Naj-
wcze niej, po ok. 90 dniach zakwit y ro liny uprawiane z du ych k czy nieza-
le nie od nawadniania. Ro liny nawadniane przy sile ss cej -15 kPa zakwit y
rednio po 92,7 dniach za  istotnie pó niej, po 98 dniach ro liny nawadnianie

przy -30 kPa. Odmiana ‘Treasure’ zakwit a o oko o 10 dni wcze niej od odmia-
ny ‘Black Eyed Beauty’ (tab. 2). Ro liny tej odmiany, nawadniane przy pozio-
mie -15 i – 30 kPa si y ss cej zakwit y odpowiednio po 84 i 85,7 dniach. Nieza-
le nie od nawadniania najpó niej zakwit y ro liny uprawiane z ma ych k czy
(35 g).

Na liczb  kwiatostanów odmiany ‘Black Eyed Beauty’ mia y wp yw oby-
dwa czynniki, a nawet wykazano istotn  interakcj  tych czynników w stosunku
do tej cechy. Ograniczenie nawadniania ro lin (nawadnianie przy -30 kPa) spo-
wodowa o uzyskanie ni szego plonu kwiatostanów, szczególnie na ro linach
uprawianych z du ych k czy, o redniej masie 100 i 150 g (tab. 1). Plon kwia-
tów odmiany ‘Treasure’ zale a  tylko od wielko ci k czy za  nie stwierdzono
istotnego wp ywu nawadniania (tab. 2). Plon kwiatostanów cantedeskii jest ce-
ch  odmianow  a tak e zale y od wielko ci k czy [Funnell 1993; Treder 2006;
Welsh i Clemens 1992]. Potwierdzaj  to wyniki niniejszych bada . W literaturze
nie znaleziono informacji dotycz cych wp ywu nawadniania na plon cantedeskii.
Zró nicowana reakcja badanych odmian wskazuje równie , e mniej plenne
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odmiany jak ‘Black Eyed Beauty’ s  wra liwsze na niedobór wody podczas
uprawy.

Stres wodny, czyli podlewanie cantedeskii przy -30 kPa wp yn o nieko-
rzystnie na parametry jako ciowe kwiatów takie jak d ugo  szypu  i masa
kwiatów (tab. 1 i 2).

Analizuj c d ugo  szypu  odmiany ‘Black Eyed Beauty’ w poszczegól-
nych grupach wielko ci k czy wykazano, e szypu y ro lin nawadnianych przy
-15 kPa by y o 43, 35, 34 i 22% d u sze ni  ro lin nawadnianych przy -30 kPa
odpowiednio dla grup A, B, C i D. Hamuj cy wp yw stresu wodnego na d ugo
szypu  dotyczy  najbardziej ro lin uprawianych z ma ych k czy. Niezale nie od
nawadniania d ugo  szypu  zwi ksza a si  wraz ze wzrostem masy pocz tkowej
k czy. D ugo  szypu  odmiany ‘Treasure’ zale a a od nawadniania, ale nie od
wielko ci k czy (tab. 2).

Tabela 1. Wp yw nawadniania i masy pocz tkowej k czy na wzrost i kwitnienie
cantedeskii 'Black Eyed Beauty'

Table 1. The influence of irrigation and initial tuber fresh weight on growth and flow-
ering of calla lily 'Black Eyed Beauty'

Si a ss ca
Soil suction

Masa
k czy
Tuber
weight

[g]

Dni do
kwitnienia

Days to
flowering

Liczba
kwiatów

Nb of
flowers

D ugo
szypu

Peduncle
length
[cm]

Wielko
pochwy
Spatha
length
[cm]

Masa
kwiatu
Flower
fresh

weight
[g]

Wysoko
ro lin

w pe ni
kwitnienia

Plant
height at
flowering

[cm]

-15 kPa

    A -35 g
    B - 70 g
    C - 100 g
    D - 150 g

92,6 ab
97,2 bc
91,8 ab
89,2 a

2,4 a
2,6 a
3,5 b
4,0 b

62,8 c
65,0 cd
75,6 e
73,5 de

9,5 a
9,8 ab

10,2 abc
10,9 cd

39,2 c
43,9 cd
48,7 cd
55,1 d

86,0 b
86,4 bc
94,8 d
101,2 e

-30 kPa

    A -35 g
    B - 70 g
    C - 100 g
    D - 150 g

99,3 c
103,4 c
99,5 c
89,9 a

2,0 a
2,4 a
2,0 a
1,9 a

43,8 a
47,9 ab
56,3 bc
60,0 c

9,5 a
9,7 ab

10,5 bcd
11,1 d

22,6 a
23,8 ab
36,9 bc
46,1 cd

70,8 a
74,7 a
88,3 bc
91,9 cd

Istotno  / Significance
Si a ss ca /Soil suction
Wielko  k czy /
Tuber weight
Wspó dzia anie /
Interaction

**
**
ns

**
*

**

**
**
ns

ns
**
ns

**
**
ns

**
**
ns

Obja nienia/ explanations
rednie oznaczone w kolumnach t  sam  liter  nie ró ni  si  istotnie wg. testu Duncana; ns, *, ** oznaczaj

odpowiednio: nieistotny, oraz istotny przy p  0,05 i 0,01
Means with the samme latter do not differ significantly according to Duncan multiple range test; ns, *, **
means respectively: not significant, and significant at p  0,05 and 0,01
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Tabela 2. Wp yw nawadniania i masy pocz tkowej k czy na wzrost i kwitnienie
cantedeskii i 'Treasure'

Table 2. The influence of irrigation and initial tuber fresh weight on growth
and flowering of cala lilly ‘Treasure’

Si a ss ca
Soil suction

Masa
k czy
Tuber
weight

[g]

Dni do
kwitnienia

Days to
flowering

Liczba
kwiatów

Nb of
flowers

D ugo
szypu

Peduncle
length
[cm]

Wielko
pochwy
Spatha
length
[cm]

Masa
kwiatu
Flower
fresh

weight
[g]

Wysoko
ro lin

w pe ni
kwitnienia

Plant height
at flowering

[cm]

-15 kPa

A -35 g
B - 70 g
C - 100 g
D - 150 g

88,3 bc
82,3 ab
82,0 a

83,5 ab

2,3 a
3,2 ab
4,5 bc
5,3 c

68,1 a
74,7 ab
70,0 ab
77,3 b

9,3 a
10,0 ab
9,8 ab
10,3 b

30,4 ab
32,8 ab
34,5 ab
37,8 b

77,5 ab
84,7 d
82,0 cd
84,8 d

-30 kPa

A -35 g
B - 70 g
C - 100 g
D - 150 g

92,4 c
82,0 a

85,0 ab
83,2 ab

2,4 a
2,4 a
3,9 bc
4,7 c

66,9 a
69,9 ab
72,5 ab
68,6 a

9,6 ab
9,7 ab
9,7 ab
9,3 a

26,8 a
31,2 ab
31,7 ab
28,7 a

74,6 a
74,5 a

79,0 bc
77,2 ab

Istotno  / Significance
Si a ss ca / soil suction
Wielko  k czy /
Tuber weight
Wspó dzia anie /
interaction

ns
**
ns

ns
**
ns

*
ns
ns

ns
ns
ns

*
ns
ns

**
**
*

Obja nienia/ explanations
patrz tabela 1/ see table 1.

Najd u sze szypu y (77,3 cm) mia y ro liny nawadniane przy -15 kPa si y
ss cej i uprawiane z najwi kszych k czy. Podobne wyniki wskazuj ce na
mniejsz  wra liwo  odmiany ‘Treasure’ wykazano we wcze niejszych bada-
niach dotycz cych nawadniania cantedeskii uprawianej w ró nych pod o ach
[Treder 2007]. Wielko  pochwy kwiatostanowej zwi ksza a si  wraz ze wzro-
stem masy pocz tkowej k czy dla odmiany ‘Black Eyed Beauty’ i nie zale a a
od nawadniania, za  dla odmiany ‘Treasure aden z badanych czynników nie
mia  wp ywu na ten parametr.

Masa kwiatostanów odmiany ‘Black Eyed Beauty’ by a silnie uzale niona
od obydwu badanych czynników (tab. 1). Kwiatostany z ro lin nawadnianych
przy – 15 kPa osi gn y rednio o 44% wi ksz  mas  ni  te z ro lin nawadnia-
nych przy -30 kPa. Kwiatostany tej odmiany nawadnianej przy -30 kPa by y
o 73, 85, 32 i 20 % l ejsze ni  ro lin nawadnianych przy -15 kPa, odpowiednio
dla grup A, B, C i D. Wyniki wskazuj , e ro liny tej odmiany uprawiane z ma-
ych k czy silniej reaguj  spadkiem masy kwiatostanów, ni  uprawianych

z k czy du ych. Masa kwiatostanów odmiany ‘Treasure’ by a rednio o 14%
wi ksza dla ro lin podlewanych przy -15 kPa. Nie stwierdzono wp ywu wielko-
ci k czy na mas  kwiatostanów tej odmiany. Na wysoko  ro lin obydwu od-
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mian, mierzon  w pe ni kwitnienia istotnie wp ywa y obydwa czynniki. Ro liny
nawadnianie przy – 15 kPa by y istotnie wy sze ni  nawadniane przy -30 kPa
w ka dej z analizowanych grup wielko ci k czy.

Ograniczanie podlewania podczas uprawy bardzo niekorzystnie wp yn o
na przyrost masy k czy obydwu odmian cantedeski (rys. 1). W kombinacji na-
wadnianej przy – 15 kPa si y ss cej przyrost masy zwi ksza  si  wraz ze wzro-
stem masy pocz tkowej k czy. Nawadnianie przy -30 kPa istotne ograniczy o
przyrost masy, szczególnie odmiany ‘Treasure uprawianej z du ych k czy tj.
o masie 100 i 150 g. Na przyrost masy k czy cantedeskii podczas reprodukcji
wp ywaj  warunki agrotechniczne: pod o e, nawadnianie, warunki fitosanitarne,
nawo enie [Clemens i in. 1998; Clark i Boldingh 1991; Funnell 1993; Wright
i Burge 2000]. Podczas uprawy na kwiaty ci te, pod os onami przyrost masy
w istotny sposób wp ywa na plenno  w nast pnym sezonie uprawy. Przyrost
masy k czy mo e by  negatywnie skorelowany z wielko ci  plonu. Wykazano,
e zastosowanie zabiegu moczenia k czy cantedeskii przed sadzeniem w GA3

w celu zwi kszenia plenno ci niekorzystnie wp ywa na ich przyrost [Funnell
1993; Kuechny, 2000; Janowska i Krause 2001]. Jednak e porównuj c reakcj
kilku odmian na ten zabieg wykazano, e przyrost masy k czy jest równie
cech  odmianow  tj. odmiany wysokie i ma o plenne jak ‘ Black Magic’
i ‘Cameo’ cechuj  si  wy szym przyrostem masy ni  odmiany niskie, ale za to
bardziej plenne np.: ‘Pink Persuasion’ i ‘Florex Gold’ [Treder 2005].

Rysunek 1. Wp yw nawadniania i masy pocz tkowej k czy na przyrost masy k czy
po uprawie

Figure 1. The influence of irrigation and initial tuber weight on increase of tuber weight

Indeks przyrostu masy k czy przedstawiony jako stosunek przyrostu masy
do masy pocz tkowej wskazuje, e wraz ze wzrostem masy pocz tkowej spada
warto  tego parametru niezale nie od nawadniania ro lin (rys. 2). Zdecydowa-
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nie najwy szym indeksem przyrostu masy cechowa y si  ro liny uprawiane
z k czy najmniejszych. Indeks przyrostu masy ro lin nawadnianych przy
-30 kPa by  ni szy o 44, 39, 27 i 66% dla odmiany ‘Black Eyed Beauty’oraz
o 23, 56, 247 i 387%, dla odmiany ‘Treasure’, odpowiednio dla ro lin o masie
wyj ciowej A, B, C i D w porównaniu do indeksu przyrostu masy ro lin nawad-
nianych przy -15 kPa. Odmiana ‘Treasure’ reagowa a wi kszym spadkiem
indeksu przyrostu masy wraz ze wzrostem masy pocz tkowej na ograniczenie
podlewania ni  odmiana ‘Black Eyed Beauty’. Uzyskane wyniki wskazuj  na
bardzo du e znaczenie nawadniania podczas uprawy cantedeskii na plon jako
kwiatów oraz na przyrost masy k czy.

Rysunek 2. Wp yw nawadniania i masy pocz tkowej k czy na indeks przyrostu
masy k czy

Figure 2. The influence of irrigation and initial tuber weight on tuber growth index

WNIOSKI

1. Ograniczenie nawadniania podczas uprawy cantedeskii spowodowa o
opó nienie terminu kwitnienia ro lin.

2. Wykazano korzystny wp yw optymalnego nawadniania na plon i jako
kwiatostanów, szczególnie je li ro liny uprawiano z du ych k czy, o masie od
100 do 150 g.

3. Z ro lin uprawianych z ma ych k czy i nawadnianych przy sile ss cej -
30 kPa uzyskano kwiatostany o istotnie krótszych szypu ach.

4. Niedobór wody podczas uprawy niekorzystnie wp yn  na przyrost ma-
sy k czy cantedeskii. Silniejsze ograniczenie przyrostu dotyczy o odmiany
‘Treasure’ uprawianej z du ych k czy.
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