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Streszczenie 

Celem podjętych badań była ocena wpływu chlorku sodu na wzrost, kwitnienie  

i stan odżywienia chryzantemy wielkokwiatowej. 

Doświadczenia wegetacyjne przeprowadzono w szklarni na terenie Stacji Doświadczalnej 

‘Marcelin’, analizy chemiczne podłoży i materiału roślinnego w Katedrze Żywienia Roślin, natomiast 

analizy biochemiczno-fizjologiczne w Katedrze Fizjologii Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego  

w Poznaniu. Badania anatomiczne blaszki liściowej chryzantemy wykonano we współpracy z Katedrą 

Botaniki, Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu oraz z Katedrą Genetyki i Hodowli 

Roślin, Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Doświadczenia 

zakładano w połowie lipca (sadzenie roślin), natomiast kończono w stadium pełni kwitnienia (koniec 

października - początek listopada). Do badań wykorzystano chryzantemę wielkokwiatową 

Chrysanthemum × grandiflorum Ramat./Kitam. ‘Palisade White’. Rośliny uprawiano  w torfie 

wysokim wzbogaconym makro i mikroskładnikami. Zróżnicowaną zawartość sodu i chloru w podłożu 

uzyskano stosując 0,45; 0,96; 1,47; 1,98; 2,48 i 2,99 g NaCl·dm
-3

. Kombinacją kontrolną było podłoże 

bez dodatku NaCl.  

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że wzrastające dawki chlorku sodu miały 

negatywny wpływ na kształtowanie się wszystkich badanych cech morfologicznych chryzantemy. 

Zasolenie spowodowało obniżenie wysokości roślin, świeżej masy części nadziemnej oraz świeżej 

masy kwiatostanu. Zmniejszała się także średnica kwiatostanów, liczba liści oraz ich długość 

 i szerokość. Rośliny uprawiane w podłożu z dodatkiem NaCl charakteryzowały się również krótszymi 

międzywęźlami i bardziej krępym, zwartym pokrojem w porównaniu do roślin rosnących bez dodatku 

soli. Zasolenie podłoża wpłynęło także na kwitnienie chryzantemy. U roślin w kombinacji  

z najwyższą dawką sodu (2,99 g NaCl·dm
-3

 podłoża) opóźnienie kwitnienia w porównaniu z roślinami 

kontrolnymi wyniosło 22-26 dni. Zasolenie spowodowało istotny  wzrost zawartości wolnej proliny, 

zwiększenie uszkodzeń błon komórkowych oraz  obniżenie względnej zawartość wody w liściach 

chryzantem. Chlorek sodu wpłynął na budowę anatomiczną liścia chryzantemy: wzrosła  grubość 

epidermy górnej i dolnej, miękiszu palisadowego i miękiszu gąbczastego oraz długość komórek 

miękiszu palisadowego. Rosnąca zawartość soli w podłożu spowodowała wzrost ilości sodu, chloru, 

azotu, fosforu, potasu i magnezu w liściach chryzantemy. Nie stwierdzono natomiast zależności 

między wzrostem zasolenia podłoża, a zawartością wapnia, miedzi i cynku w częściach 

wskaźnikowych. Zmiany zawartości makroskładników w liściach chryzantemy wielkokwiatowej 

‘Palisade White’ nie wpłynęły jednak na ocenę stanu odżywienia roślin. 

Na podstawie uzyskanych wyników chryzantemę wielkokwiatową ‘Palisade White’ należy 

uznać za roślinę stosunkowo dobrze znoszącą zasolenie podłoża spowodowane zastosowaniem 

chlorku sodu w zakresie od 0,45 do 1,47 g·dm
-3

. Aby zachować jej wartość ozdobną, zawartość Na
+
  

i Cl
-
 w podłożu nie powinna przekraczać odpowiednio 600 mg·dm

-3
 i 903 mg·dm

-3
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