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WP YW FERTYGACJI ZALEWOWEJ NA WZROST
I ROZWÓJ ROZSADY POMIDORA SZKLARNIOWEGO

UPRAWIANEGO W POD O U ORGANICZNYM
____________

THE INFLUENCE OF FLOOD FERTIGATION
ON THE GROWTH OF GREENHOUSE TOMATO

TRANSPLANTS GROWN IN ORGANIC SUBSTRATES

Streszczenie

Nawadnianie rozsady pomidora uprawianego w doniczkach wype nionych
pod o em organicznym, prowadzi si  r cznie lub za pomoc  zraszaczy umiesz-
czonych nad ro linami. Nawadnianie zalewowe na sto ach lub posadzkach zale-
wowych stosowane jest w produkcji ro lin ozdobnych, a ostatnio coraz cz ciej
w uprawie rozsady pomidora i ogórka w kostkach we ny mineralnej. Celem bada
prowadzonych w latach 2008 – 2010 by o okre lenie wp ywu fertygacji zalewowej
po ywk  o ró nym st eniu sk adników pokarmowych (EC = 1,5, EC = 2,5, EC
= 3,5, EC = 4,5 mS.cm-1), na wzrost i rozwój rozsady pomidora szklarniowego
w uprawie w substracie torfowym. Rozsada uprawiana by a na podgrzewanej po-
sadzce zalewowej. Doniczki z ro linami pomidora podczas procesu fertygacji za-
lewano na wysoko  3-4 cm przez okres 30 minut. Rodzaj fertygacji nie mia
istotnego wp ywu na wzrost i rozwój rozsady pomidora. Ro liny uzyskane przy
fertygacji zalewowej jak i r cznym podlewaniu po ywk  charakteryzowa y si
podobn  wysoko ci , grubo ci  odygi, wie  i such  mas , a tak e powierzchni
i liczb  li ci. Wi kszo  parametrów wzrostu (wysoko , wie a masa, po-
wierzchnia i liczba li ci) by a najbardziej korzystna dla rozsady pomidora przy
stosowaniu do fertygacji po ywki, o redniej zawarto ci sk adników pokarmo-
wych EC 2,5 i EC 3,5 mS.cm-1. Podwy szenie st enia sk adników w po ywce do
EC – 4,5 mS.cm-1 przyczyni o si  do uzyskania rozsady ni szej, o cie szej ody-
dze, ale o wy szej zawarto ci suchej masy. Stan od ywienia rozsady pomidora
podstawowymi makrosk adnikami (NPK i Ca), zarówno przy fertygacji zalewowej
jak i r cznej, by  na podobnym poziomie. Istotnie ni sz  zawarto  azotu w ro li-
nach pomidora stwierdzono przy niskim st eniu stosowanej po ywki EC
1,5 mS.cm-1. Wraz ze wzrostem st enia podawanej po ywki ros o zasolenie
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w substracie torfowym. Silniejsze zat anie sk adników mineralnych w substracie
zachodzi o pod wp ywem fertygacji zalewowej.

S owa kluczowe: pomidor, rozsada, fertygacja, po ywka

Summary

Hand watering or sprinkler irrigation is mostly used in transplant produc-
tion of tomatoes grown in pots with organic substrates. The flood irrigation on the
tables or on the flood floors is applied in the ornamental plant production and
more recently and more often in transplants production of the tomato and the cu-
cumber cultivated in cubes of rockwool. The aim of the investigations conducted in
2008-2010 was to determine the influence of the flood fertigation with different
concentration of the nutrient solution (the EC = 1,5, EC = 2,5, EC = 3,5,
EC = 4,5 mS.cm -1) on the growth and development of the greenhouse tomato
transplants cultivated in peat substrate. The transplants were cultivated on heated
flood floor. The pots with tomato plants during fertigation were flooded to height
of 3-4 cm by period 30 minutes. The kind of fertigation had no significant influ-
ence on the growth and development of tomato transplants. The plans obtained
from flood fertigation and from hand watering characterized the similar height,
thickness of stem, fresh and dry matter and also surface and number of leaves.
Tomato transplants fertigated with nutrient solution of EC 2,5 and 3,5 mS cm-1.
had best parameters such as the height, fresh matter content, surface and the num-
ber of leaves. The higher concentration of the nutrient solution up to EC -
4,5 mS.cm -1 decreased stem diameter of transplants and increased content of the
dry matter. The macro nutrient status of the tomato transplants (the NPK and Ca)
were on similar level both for flood fertigation and for hand fertigation. The sig-
nificant lower nitrogen content in the tomato plants was obtained in lowest con-
centration of applied nutrient solution (EC 1,5 mS.cm-1). The total salinity in peat
substrate increased with higher concentration of the nutrient solution. The higher
concentration of mineral elements in peat substrate was find in conditions of the
flood fertigation as compare to hand watering.

Key words: tomato, transplant, fertigation, nutrient solution

WST P

Przy produkcji rozsady pomidora szklarniowego nale y, w pod o u stwo-
rzy  optymalne warunki powietrzno – wodne oraz utrzymywa  odpowiednie
st enie sk adników pokarmowych. Czynniki te w istotny sposób wp ywaj  na
rozwój systemu korzeniowego oraz na wzrost i zdrowotno  ro lin. Warunki
uprawy wp ywaj ce na rozsad  we wczesnym okresie jej wzrostu, maj  istotny
wp yw na plonowanie ro lin [Nicola, Basoccu 1994; Babik 2002]. Wzrost
rozsady pomidora mo e by  regulowany poprzez zmian  st enia sk adników
pokarmowych, w tym szczególnie azotu, w po ywce stosowanej do fertygacji
[Zandstra, Liptay 1999]. W praktyce nawadnianie rozsady pomidora uprawiane-
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go w doniczkach wype nionych pod o em organicznym prowadzi si  r cznie za
pomoc  w y lub mechanicznie przy u yciu zraszaczy umieszczonych nad ro-
linami. Nadmiar po ywki wyciekaj cy z doniczek z pod o em organicznym

odprowadzany jest bezpowrotnie do gruntu szklarni lub do kanalizacji. Nawad-
nianie zalewowe na sto ach lub posadzkach zalewowych stosowane jest w pro-
dukcji ro lin ozdobnych, a ostatnio coraz cz ciej w uprawie rozsady pomidora
i ogórka na we nie mineralnej. Równie  w produkcji sadzonek tytoniu w szklar-
ni bardzo cz sto wykorzystywane jest nawadnianie zalewowe [Carrasco i in.
2001]. Przy nawadnianiu zalewowym uwilgotnienie i przemieszczanie sk adni-
ków mineralnych nast puje w sposób odwrotny w stosunku do nawadniania
tradycyjnego prowadzonego od góry. W literaturze jest stosunkowo ma o da-
nych dotycz cych st enia po ywki stosowanej przy fertygacji zalewowej na
pod o ach organicznych oraz jej wp ywu na stan od ywienia i jako  rozsady
pomidora [Melton, Dufault 1991; McCall, Brazaityte 1997].

Przysz o ciow  technologi  uprawy ro lin w szklarniach s  zamkni te
systemy nawadniania i nawo enia [Komosa 2002]. System zalewowy w obiegu
zamkni tym s u cym do podlewania rozsad warzyw szklarniowych pozwala na
racjonaln  gospodark  wod  i nawozami. Jego zalety to przede wszystkim ma a
pracoch onno , mo liwo  pe nej automatyzacji nawadniania i nawo enia,
oszcz dno  wody i nawozów, szybki i wyrównany wzrost, czyste i suche li cie
(a w konsekwencji lepsza jako  ro lin i mniej problemów z chorobami grzybo-
wymi) oraz ograniczenie zanieczyszczenia rodowiska [Cantliffe, Soundy 2002].
W a ciwie przygotowana rozsada pomidora szklarniowego powinna cechowa
si  zwartym pokrojem, niezbyt grub  ale siln  odyg  z dobrze rozbudowanymi
intensywnie zabarwionymi li mi [Owczarek 2001]. Rozsada dobrej jako ci
zapewnia prawid owy wzrost systemu korzeniowego po posadzeniu na miejsce
sta e, warunkuje prawid owy wzrost li ci, wp ywa na wczesno , jako  i wyso-
ko  plonu.

Celem przeprowadzonych bada  by o okre lenie wp ywu fertgacji zale-
wowej po ywk  o ró nym st eniu sk adników pokarmowych na wzrost i roz-
wój rozsady pomidora uprawianego w substracie torfowym.

MATERIA  I METODY

Badania przeprowadzono w latach 2008 – 2010 w szklarni Instytutu
Ogrodnictwa w Skierniewicach. Do wiadczenie za o ono jako dwuczynnikowe,
w uk adzie zale nym, w czterech powtórzeniach (20 ro lin na poletku).

Czynnikami badanymi by y:
 system fertygacji – zalewowa, r czna w em (kontrola),
 st enie po ywki (EC) w mS.cm-1 – EC = 1,5, EC =2,5, EC = 3,5,

EC = 4,5.
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Produkcja rozsady pomidora prowadzona by a na podgrzewanej posadzce
zalewowej. Nasiona odmiany „Growdena” F1 po podkie kowaniu na p ytkach
Petriego, w cieplarce w temp. 25oC, wysiewano w skrzynki wype nione sub-
stratem torfowym. Siewki pomidorów przepikowano w doniczki (Ø 10 cm) wy-
pe nione równie  substratem torfowym, a nast pnie ustawiono je na podgrzewa-
nym, betonowym pod o u wyprofilowanym z lekkim spadkiem do rodka
kana u, którym rozprowadzano po ywk . Nawa szklarni, w której prowadzono
badania wyposa ona by a w posadzk  zalewow  podzielon  na 4 cz ci, z mo -
liwo ci  niezale nego zalewania i pe nej recyrkulacji po ywki w ka dej z nich.
Doniczki z ro linami pomidora podczas procesu fertygacji zalewano na wyso-
ko  3 – 4 cm przez okres 30 minut. Po ywka tymi samymi kana ami, którymi
zosta a wpompowana na pola zlewowe, grawitacyjnie sp yn a do zbiorników
po rednich, a nast pnie zosta a przepompowana do zbiorników recyrkulacyj-
nych. Przed ponownym u yciem poddawano j  procesowi sterylizacji urz dze-
niem typu Ben Rad H 900 UBE (odka anie rodnikami wodorotlenowymi). Pro-
ces sterylizacji oraz ustalone parametry po ywki nawozowej (pH i EC)
kontrolowane by y przez komputer dozownika nawozowego AMI Completa.
Po ywka do fertygacji przygotowywana by a z nawozów jedno i dwusk adni-
kowych i podawana przez dozownik AMI Completa wspó pracuj cy z czterema
basenami recyrkulacyjnymi. Zarówno w systemie zalewowym, jak i w kontroli,
rozsada nawadniana by a w oparciu o pomiar zawarto ci wody poprzez wa enie
doniczek. Pomiar wilgotno ci pod o a wykonywano na 10 ro linach w ka dym
powtórzeniu. Gdy zawarto  wody w pod o u spada a do 30% pe nej pojemno
wodnej, rozpoczynano nawadnianie. Poprzez nawadnianie zawarto  wody
w pod o u wzrasta a do 70% pe nej pojemno ci wodnej. Do nawadniania r cz-
nego pobierano wie  po ywk  (bezpo rednio po sporz dzeniu) ze zbiorników
recyrkulacyjnych. Ro liny w kontroli (tradycyjne podlewanie) ustawiane by y
w tej samej szklarni na specjalnym podwy szeniu, aby nie by y zatapiane
w czasie fertygacji zalewowej. Standardowa zawarto  sk adników od ywczych
w po ywce stosowanej do fertygacji rozsady wynosi a: (w mg.dm-3) – NO3

-– 200,
NH4

+ - 5, P – 60, K – 230, Ca – 210, Mg – 70, SO4 – 80, Fe – 2,0, Mn – 0,55,
Zn – 0,33, B – 0,27, Cu – 0,05, Mo – 0,05. Na bazie tej po ywki proporcjonalnie
zmieniano (zmniejszano lub zwi kszano) zawarto  sk adników pokarmowych
aby uzyska  w a ciwe EC dla danego obiektu.

Do wiadczenie prowadzono od 5 lutego (wysiew nasion) do 18 marca (za-
ko czenie produkcji rozsady). Pomiary biometryczne ro lin (wysoko  i masa
ro lin, rednica odygi, liczba i powierzchnia li ci) wykonano na 10 ro linach
z ka dego powtórzenia, po uzyskaniu rozsady w a ciwej do sadzenia na miejsce
sta e. Analizy chemiczne substratu torfowego pobranego z doniczek oraz ca ych
nadziemnych cz ci ro lin wykonano po zako czeniu produkcji rozsady. Uzy-
skane wyniki poddano analizie wariancji dla uk adu dwuczynnikowego, zale -
nego, a istotno  ró nic mi dzy rednimi oszacowano testem Newmana-Keula
przy poziomie istotno ci P = 0,05
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WYNIKI

Rodzaj fertygacji nie mia  istotnego wp ywu na wzrost i rozwój rozsady po-
midora odmiany „Growdena” F1 uprawianej w substracie torfowym (tab. 1). Ro liny
uzyskane przy fertygacji zalewowej jak i przy r cznym podlewaniu po ywk  nawo-
zow  charakteryzowa y si  podobnymi parametrami wzrostu (wysoko ci , grubo-
ci  odygi, wie  i such  mas , a tak e powierzchni  i liczb  li ci. Stosowane

st enia po ywki, wyra one elektroprzewodno ci  w a ciw  (EC), w istotny sposób
wp yn y na wzrost i rozwój rozsady pomidora. Wraz ze wzrostem st enia po yw-
ki do EC 3,5 mS.cm-1 zwi ksza a si  wysoko , powierzchnia i liczba li ci, a tak e
wie a masa ro lin. Dalsze zwi kszanie zawarto ci sk adników w roztworze (EC

4,5) ogranicza o wysoko , liczb  i powierzchni  li ci oraz wie  mas , w porów-
naniu do ro lin podlewanych roztworami o ni szej zawarto ci sk adników. Najwy -
sz  rozsad  uzyskano przy EC 2,5 i EC 3,5 mS.cm-1, która by a istotnie wy sza w
stosunku do EC 1,5 oraz EC 4,5 mS.cm-1.

Tabela 1. Wp yw rodzaju fertygacji i EC po ywki na niektóre cechy biometryczne
rozsady pomidora (2008 – 2010)

Table 1. The influence of the kind of fertigation and EC of nutrient solution on some
biometric features of tomato transplants (2008 – 2010)

EC po ywki (mS.cm-1)Fertygacja 1,5 2,5 3,5 4,5 rednia

Wysoko  ro lin (cm)
Zalewowa 24,90 26,82 28,32 25,12 26,92 a

R czna 27,50 28,42 28,62 27,70 28,06 a
rednia 26,20 b 27,62 a 28,47 a 26,41 b

wie a masa (g)
Zalewowa 45,15 46,60 47,20 41,20 45,04 a

R czna 44,07 46,22 45,99 42,62 44,73 a
rednia 44,61 ab 46,41 a 46,60 a 41,91 b

Powierzchnia li ci (cm2)
Zalewowa 1254,42 1305,70 1485,20 1096,12 1285,36 a

R czna 1161,27 1223,97 1219,90 1116,32 1180,37 a
rednia 1207,85 ab 1264,84 a 1352,55 a 1106,22 b

Liczba li ci (szt)
Zalewowa 8,32 8,72 8,82 8,37 8,56 a

R czna 8,67 8,70 8,67 8,87 8,73 a
rednia 8,50 b 8,71 a 8,75 a 8,62 ab

Ø odygi pod pierwszym li ciem (mm)
Zalewowa 9,62 9,27 9,17 9,00 9,27 a

R czna 9,32 9,20 9,12 8,92 9,14 a
rednia 9,47 a 9,24 ab 9,15 b 8,96 c

Sucha masa ro lin (g)
Zalewowa 6,77 6,37 6,87 7,04 6,76 a

R czna 6,90 6,70 6,57 6,97 6,78 a
rednia 6,83 ab 6,53 b 6,72 bc 7,00 a

rednie oznaczone t  sam  liter  nie ró ni  si  istotnie. Wspó dzia anie: fertygacja x EC po ywki – nieistotne
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Najwi ksz  rednic  odygi charakteryzowa a si  rozsada przy podlewaniu
roztworem o ni szej zawarto ci sk adników EC 1,5 oraz EC 2,5 mS.cm-1. Sucha
masa ro lin by a najwy sza zarówno przy wysokim EC równym 4,5 mS.cm-1, jak
i niskim st eniu sk adników pokarmowych EC 1,5 mS.cm-1. W badaniach
z podlewaniem rozsady pomidora gruntowego [Babik 2002] stosowanie roztwo-
rów o niskiej koncentracji sk adników ( EC 2,6 ms.cm-1) powodowa o nadmier-
nie wybuja y wzrost rozsady. Podwy szenie zawarto ci sk adników do EC 4,3
i EC 6,4 mS.cm-1przyczyni o si  do uzyskania rozsady mniejszej o zwartym
pokroju. W badaniach w asnych najlepszymi parametrami wzrostu charaktery-
zowa a si  rozsada nawadniana roztworami o redniej zawarto ci sk adników
pokarmowych EC 3,5 i EC 2,5 mS.cm-1. McCall i Brazaityte [1997] przy na-
wadnianiu rozsady pomidora po ywk  o EC od 2 do 27 mS.cm-1stwierdzili
liniow  zale no  wzrostu ro lin od st enia po ywki. Im wy sze st enie po-
ywki tym wi ksza redukcja wzrostu ro lin.

Tabela 2. Wp yw rodzaju fertygacji i st enia sk adników mineralnych w po ywce na
ich zawarto  w rozsadzie pomidora (2008- 2010)

Table 2. The influence of the kind of fertigation and the concentration of mineral
elements in nutrient solution on their content in tomato transplants

EC po ywki (mS.cm-1)
Fertygacja

1,5 2,5 3,5 4,5
rednia

N%
Zalewowa 5,78 6,75 6,77 6,98 6,57 a
R czna 6,72 7,66 8,07 8,22 7,67 a

rednia 6,25 b 7,20 a 7,42 a 7,60 a
P%

Zalewowa 0,52 0,56 0,56 0,55 0,55 a
R czna 0,51 0,56 0,58 0,57 0,55 a

rednia 0,51 b 0,56 a 0,57 a 0,56 a
K%

Zalewowa 4,98 6,24 6,51 6,30 6,00 a
R czna 6,04 5,82 6,12 6,20 6,04 a

rednia 5,51 a 6,03 a 6,31 a 6,25 a
Mg%

Zalewowa 0,66 B a 0,75A a 0,79 Aa 0,80 Aa 0,75 a
R czna 0,72 Aa 0,69 Aa 0,71 A b 0,68A b 0,70 b

rednia 0,69 a 0,72 a 0,75 a 0,74 a
Ca%

Zalewowa 2,51Ab 3,01 Aa 2,98 Aa 2,98 Aa 2,84 a
R czna 3,18 Aa 2,78 Ab 2,66 Ab 2,39 B a 2,75 a

rednia 2,84 a 2,90 a 2,82 a 2,68 a
rednie oznaczone t  sam  liter  nie ró ni  si  istotnie.
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Zawarto  sk adników mineralnych wskazywa a na w a ciwy stan od y-
wienia ro lin pomidora we wszystkich badanych obiektach (tab.2). Porównuj c
uzyskane st enia zawarto ci sk adników z danymi z literaturowymi [Adams
1996] mo na stwierdzi , e koncentracja azotu, fosforu, potasu i magnezu
w rozsadzie pomidora mie ci a si  w górnych granicach luksusowego stanu od-
ywienia ro lin, natomiast wapnia zbli a a si  do warto ci dolnych.

Tabela 3. Wp yw fertygacji i st enia sk adników mineralnych na ich zawarto
w substracie torfowym (2008–2010)

Table 3.The influence of fertigation and the concentration of mineral elements
in nutrient solution on their content in the peat substrate

EC po ywki (mS.cm-1)Fertygacja 1,5 2,5 3,5 4,5 rednia

pH
Zalewowa 6,32 6,20 6,02 5,95 6,12 a
R czna 6,42 6,22 6,17 6,02 6,21 a

rednia 6,37 a 6,21 b 6,10 c 5,99 d
Zasol. gNaCl.dm-3

Zalewowa 1,98 2,71 3,44 4,16 3,07 a
R czna 1,29 1,87 2,29 3,38 2,21 b

rednia 1,64 d 2,29 c 2,86 b 3,77 a
N-NO3(mg.dm-3)

Zalewowa 263,25 433,50 571,25 731,25 499,81 a
R czna 187,50 247,25 293,50 492,00 305,06 b

rednia 225,37 d 340,37 c 432,37 b 611,62 a
P(mg.dm-3)

Zalewowa 147,00 184,25 219,00 277,50 206,94 a
R czna 102,00 151,00 178,00 239,00 167,50 a

rednia 124,50 d 167,62 c 198,50 b 258,25 a
K(mg.dm-3)

Zalewowa 297,25 488,50 674,25 890,50 587,62 a
R czna 212,25 354,25 546,25 861,50 493,56 b

rednia 254.75 d 421,37 c 610,25 b 876,00 a
Mg(mg.dm-3)

Zalewowa 286,00 314,25 327,00 384,25 327,87 a
R czna 237,25 263,75 287,25 326,50 278,69 a

rednia 261,62 c 289,00 b 307,12 b 355,37 a
Ca(mg.dm-3)

Zalewowa 1871,00 B a 1957,5 AB a 2057,00 Aa 2033,00 Aa 1979,62 a
R czna 1822,50 Aa 1820,00 Aa 1788,50 A b 1891,50 Aa 1830,62 a

rednia 1846,75 b 1888,75 ab 1922,75 ab 1962,25 a
rednie oznaczone t  sam  liter  nie ró ni  si  istotnie.

Badane czynniki wp ywa y jednak na zmian  koncentracji niektórych
sk adników w rozsadzie pomidora. Istotnie ni sze st enie azotu i fosforu ozna-
czano w ro linach nawo onych niskim st eniem po ywki EC 1,5. Przy wy -
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szych st eniach stan od ywienia ro lin azotem i fosforem by  na tym samym
poziomie. Koncentracja potasu w ro linach nawadnianych zalewowo, jak i pod-
lewanych r cznie, przy wszystkich st eniach stosowanej po ywki nie ró ni a
si  istotnie. Stwierdzono natomiast istotne wspó dzia anie mi dzy stosown
fertygacj  a EC po ywki, w odniesieniu do zawarto ci magnezu i wapnia w roz-
sadzie pomidora. Przy fertygacji zalewowej wraz ze wzrostem st enia po ywki
wzrasta a zawarto  magnezu w ro linie, natomiast przy fertygacji r cznej za-
warto  magnezu przy wszystkich st eniach po ywki by a na podobnym po-
ziomie. Stan od ywienia ro lin magnezem podlewanych r cznie, przy wy szych
st eniach po ywki EC 3,5 i EC 4,5, by  istotnie ni szy w porównaniu z fertyga-
cj  zalewow . Równie  przy fertygacji r cznej zawarto  wapnia w ro linie
spada a wraz ze wzrostem st enia po ywki, chocia  istotne ró nice wyst pi y
tylko przy najwy szym st eniu po ywki EC – 4,5.

Analizy chemiczne substratu torfowego przeprowadzone w memencie
likwidacji do wiadczenia wykaza y wzrost jego zasolenia, wraz ze wzrostem
koncentracji sk adników pokarmowych w po ywce (tab. 3). Im wy sze by o EC
po ywki tym istotnie wy sze notowano zawarto ci wszystkich badanych makro-
sk adników (N-NO3, P, K, Mg i Ca). Silniejsze zat anie sk adników zachodzi o
przy fertygacji zalewowej, istotnie wzros o zasolenie substratu, a tak e zawar-
to  w nim azotu i potasu. Przy r cznym podlewaniu ro lin po ywk  nast po-
wa o cz ciowe wyp ukiwanie niektórych sk adników pokarmowych, a tym
samym zat anie sk adników by o s absze. Wy sza koncentracja sk adników
pokarmowych w po ywce powodowa a istotn  obni k  odczynu w substracie
torfowym. W odniesieniu do zawarto ci wapnia w substracie, stwierdzono istot-
ne wspó dzia anie pomi dzy fertygacj , a st eniem po ywki. Przy fertygacji
zalewowej przy ni szych st eniach po ywki EC 1,5 i EC 2,5 zawarto  wapnia
w substracie torfowym by a ni sza, w porównaniu z wy sz  koncentracj
po ywki EC 3,5 i EC 4,5, natomiast przy fertygacji r cznej zawarto  wapnia
w pod o u by a na podobnym poziomie i nie zale a a od st enia podawanej
po ywki.

WNIOSKI

1. Rodzaj fertygacji nie mia  istotnego wp ywu na wzrost i rozwój rozsady
pomidora szklarniowego. Ro liny uzyskane przy fertygacji zalewowej, jak
i r cznym podlewaniu po ywk  charakteryzowa y si  podobn  wysoko ci ,
grubo ci  odygi, wie  i such  mas , a tak e powierzchni  li ci.

2. Najlepszymi parametrami wzrostu (wysoko ci , wie a mas ,
powierzchni  i liczb  li ci) charakteryzowa a si  rozsada nawadniana po ywk
o redniej zawarto ci sk adników pokarmowych EC 3,5 i EC 2,5 mS.cm-1.
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3. Podwy szenie st enia sk adników w po ywce do EC – 4,5 mS.cm-1

przyczyni o si  do uzyskania rozsady ni szej o cie szej odydze, ale o wy szej
zawarto ci suchej masy.

4. Stan od ywienia rozsady pomidora podstawowymi makrosk adnikami
(NPK i Ca), zarówno przy fertygacji zalewowej jak i r cznej, by  na podobnym
poziomie.

5. Istotnie ni sz  zawarto  azotu w ro linach pomidora stwierdzono przy
niskim st eniu stosowanej po ywki EC – 1,5 mS.cm-1.

6. Wraz ze wzrostem st enia podawanej po ywki wzrasta o zasolenie
w substracie torfowym. Silniejsze zat anie sk adników mineralnych w substra-
cie zachodzi o pod wp ywem fertygacji zalewowej.
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