Vpliv kamene volne na
zadrževanje vode v
substratu in rast rastlin
Andrej Šušek

POTEK PREDSTAVITVE

LASTNOSTI SUBSTRATOV
PREDSTAVITEV REZULTATOV
1) VPLIV KAMENE VOLNE NA ZADRŽEVANJE VODE V SUBSTRATU BREZ
RASTLINSKEGA POKROVA
2) VPLIV KAMENE VOLNE NA RAST LONČNIH RASTLIN
ZAKLJUČEK
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SUBSTRAT
Naravno rastišče

kritična cona korenin

Gojenje v loncih, koritih, urbanem okolju
- omejen rastni prostor,
- manj vode,
- manj hranil,

- gravitacijski pritisk na vodo
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SUBSTRAT
Rastni substrat za rastline označuje mešanico različnih sestavin: organskih (šota, lubje, …),
mineralnega dela (pesek, kamena volna, perlit …) in sintetičnih sestavin (polistiren,
hydromull, …).
Lastnosti rastnega substrata

Fizikalne lastnosti

- omogočajo
rastlinskim koreninam
zrak in vodo
- težko spreminjamo
po saditvi/setvi

Kemijske lastnosti

- omogočajo
sproščanje hranil
- spreminjamo po
saditvi/setvi

Biološke lastnosti

- omogočajo razkroj
organske snovi
- spreminjamo po
saditvi/setvi
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SUBSTRAT - lastnosti rastnega substrata
Fizikalne lastnosti
Volumenska gostota:
- čim manjša masa substrata
Vodno-zračni režim:
- visoka zračna kapaciteta pri maksimalni vodni
kapaciteti
- visoka vodna kapaciteta
- hitro in enakomerno navlaženje po izsušitvi

Preglednica: fizikalne lastnosti univerzalnega substrata, primernega za gojenje
večine rastlin
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SUBSTRAT - lastnosti rastnega substrata
Kemijske lastnosti
pH
Puferna kapaciteta
Sorbptivna kapaciteta
Kationski izmenjevalna kapaciteta
Elektro-prevodnost (elektro-kunduktivnost –
EC)
Pregledna dinamika sproščanja hranil

Slika: dostopnost posameznih hranil glede na pH substarta za (a) substrate, ki
temeljijo na zemelj (b) substrati, ki so brez zemlje (Peterson, 1982)

6

SUBSTRAT - lastnosti rastnega substrata

Biološke lastnosti
Biološka stabilnost oz. krčenje substrata
- čim manjša mikrobiološka aktivnost
Brez bolezenskih klic in semenskih plevelov
C:N razmerje – stopnja mineralizacije organske snovi
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SESTAVINE SUBSTRATOV
Organske sestavine substratov: bela in črna šota, lubje, lesni sekanci, kokosova
šota, žaganje, pleve, tropine …
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SESTAVINE SUBSTRATOV
Sintetične sestavine substrata: polistiren, poliuretan, poliakrilamid

Mineralne sestavine substrata: peski (zeolit, plovec, vulkanske kamnine)

SESTAVINE SUBSTRATOV
Mineralne sestavine substrata: perlit, vermikulit, glina in glineni minerali, glinopor

SESTAVINE SUBSTRATOV
Mineralne sestavine substrata: kamena volna

- mešanice kamenin, ki jih raztopijo pri 1600 oC, pri ohlajanju se tvorijo tanka vlakna
- lahek material,
- ni popolnoma inerten (sprošča Ca, Mg, F in Mn ione) poviša pH hranilne raztopine

SESTAVINE SUBSTRATOV
Mineralne sestavine substrata: kamena volna
- poroznost je okoli 95 % (80 – 90 % vodno kapaciteto; 15 % zračnih por)
- veliko dostopne vode
Preglednica: delež trdnih delcev, vode in zraka pri različnih tleh in sestavinah substratov

SESTAVINE SUBSTRATOV
Kamena volna kot substrat za hidroponsko gojenje

Rezultati raziskav

VPLIVA KAMENE VOLNE
NA ZADRŽEVANJE VODE V
SUBSTRATU
BREZ RASTLNSKEGA POKROVA

HIPOTEZA: vodni režim v substratih, ki imajo primešano kameno
volno v različnih razmerjih se spreminja

Projektni sodelavci: dr. Mateja Muršec, Tamara Stramšak, dr. Andrej Šušek
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MATERIAL IN METODE DELA: Substrat
Industrijski substrat - Tonsubstrat (Klasmann-Deilmann GmbH)

-

20 % bele šote (10-25 mm)
30 % bele šote (0-25 mm)
črna šota - premrznjena
glinena zrna
količina gnojil v substratu je 1,5 g/l v razmerju 14:10:15 (NPK).
pH vrednost je 6,0.
ciklame, primule, pelargonije, trajnice
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MATERIAL IN METODE DELA: Susbstrat
Kamene volne, ki jo proizvaja podjetje Knauf Insulation:
- v obliki kock velikosti 2 × 2 cm ali
- v obliki 2 oz. 4 cm debelih kolutov, katerih velikost smo prilagodili obsegu loncev

Slika: Kamena volna; A-koluti; B-kocke
Slika: Prikaz velikosti kocke kamene volne

Slika: A- 4 cm kolut kamene volne; B: 2 cm kolut kamene volne

16

MATERIAL IN METODE DELA: Lonci

Uporabili smo plastične lonce velikosti 15 × 15,5 cm z volumnom 3,5 l,
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MATERIAL IN METODE DELA: Zasnova poskusa
Poskus je potekal v kontroliranih pogojih v rastlinjaku Fakultete za kmetijstvo
in biosistemske vede, v Hočah, v obdobju med 27. in 40. tednom (1.7. - 30.9.)
v letu 2013.

Slika: Rastlinjak fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru
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MATERIAL IN METODE DELA: Zasnova poskusa
V poskusu smo proučevali substrat brez rastlinskega pokrova.
Preglednica: Razmerje kamene volne in industrijskega substrata po posameznih obravnavanjih

Razmerje
Obravnavanje

kamena volna : substrat

1

4 cm kolut kamene volne na dnu lončka + 100 % industrijskega substrata

2

2 cm kolut kamene volne na dnu lončka + 100 % industrijskega substrata

3

0 % kamene volne + 100 % industrijski substrat (kontrolno obravnavanje)

4

60 % kamene volne + 40 % industrijskega substrata

5

40 % kamene volne + 60 % industrijskega substrata

6

20 % kamene volne + 80 % industrijskega substrata
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MATERIAL IN METODE DELA: Zasnova poskusa
Za odmerjanje posameznih sestavin smo uporabili vedro, ki je bilo umerjeno.

Vsak lonec smo napolnili z ustreznim substratom do višine 1 cm pod robom
lonca, tako da substrata nismo stiskali.

Slika 8: Substrat s 60 % vsebnostjo kamne volne v obliki kock

Slika 9: Prikaz postavitve obravnavanih
substratov v eni ponovitvi
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MATERIAL IN METODE DELA: Zasnova poskusa
Poskus je bil zasnovan v treh ponovitvah. Skupno za vsa obravnavanja smo
napolnili 180 gojitvenih lončkov.
Preglednica 2: Shema zasnove poskusov s ponovitvami, obravnavanji in razvrstitvami števila lončkov

Obravnavanje
(razmerje - k.v. : s)1

Ponovitev
1

2

3

4 cm kolut

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

2cm kolut

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

0:100

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

60:40

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

40:60

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

20:80

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩
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MATERIAL IN METODE DELA: Oskrba poskusa
Zalivanje posameznih obravnavanj smo opravili 1 × tedensko, ob 9.00 uri.
Preglednica: Termin in količina zalivanja lončkov substratov brez rastlin

Termin zalivanja

Dodana količina vode na lonček (ml)

5.7.2013

1000 ml

12.7.2013

500 ml

22.7.2013

500 ml

29.7.2013

500 ml

5.8.2013

Oskrba poskusa

500 ml

12.8.2013

500 ml

19.8.2013

500 ml

26.8.2013

500 ml

2.9.2013

500 ml

9.9. 2013

0

16.9. 2013

0

23.9. 2013

0

30.9.2013

0
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MATERIAL IN METODE DELA: Merilne metode
Sposobnost zadrževanja količine vode v substratih smo določali na dva načina:
(A) Metoda s tehtanjem
Tehtanje substratov smo opravili trikrat na teden (ponedeljek, sreda, petek) v
vseh obravnavanjih in ponovitvah.
Substrate smo zalivali praviloma ob ponedeljkih, s tem da smo tehtanje opravili
vedno pred zalivanjem in nato še 2 in 4 dni po zalivanju.

(B) Metoda z merjenje električne prevodnosti (EC) substrata
Električno prevodnost EC (mS/cm) substrata smo določili z meritvijo
izmeničnega (AC) električnega toka skozi elektrodo, izmenične napetosti na
elektrodi (Meritev2) in geometrijske konstante k.
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MATERIAL IN METODE DELA: Analiza podatkov
Statistična obdelava podatkov je bila narejena s pomočjo analize variance,
kjer smo ugotavljali razlike med posameznimi obravnavanji.
Statistično značilne razlike med obravnavanji smo preverili z testom
mnogoterih primerjav (Duncan) pri stopnji tveganja 0,05.
Rezultate smo obdelali z statističnim programom Statgraphics.
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REZULTATI: Analiza količine zadržane vode na osnovi tehtanja
Preglednica: Količina zadržane vode v substratih (ml) glede na začetno stanje vlažnosti (5.7.2013).
Vrste substratov
Datum meritve

Dodana

100% S +

100% S +

100% S

60% KV +

40% KV +

20% KV +

(n=12)
5.7. 2013
12.7. 2013
22.7. 2013
29.7. 2013
5.8. 2013
12.8. 2013
19.8. 2013
26.8. 2013
2.9. 2013
9.9. 2013
16.9. 2013
23.9. 2013
30.9. 2013
Skupaj

voda (ml)
1000
500
500
500
500
500
500
500
500
0
0
0
0
5000

4cm KV
0
604,5
449,5
494,5
437
422
527
764,5
759,5
789,5
653,5
513,5
444,5

2cm KV
0
600
430
455
420
420
530
792,5
745
812,5
671,5
548,5
464,5

(kontrola)
0
495
342,5
337,5
310
312,5
440
715
715
765
614,5
485
399,5

40% S
0
671,5
529
581,5
594
631,5
731,5
971,5
969
994
853,5
732
652,5

60% S
0
644
529
569
534
546,5
659
884
876,5
929
785
669
574,5

80% S
0
630
410
420
375
377,5
465
715
665
762,5
610,5
487
370,5

• Smiselno je primerjati rezultate meritev na končni datum (30.9.2013), kjer dobimo
informacijo o dejanski količini vode, ki se je zadržala v substratu v celotnem
poskusnem obdobju
• Iz rezultatov je razvidno, da po najnižji vrednosti izstopa industrijski substrat, ki v
primerjavi z dodano kameno volno v različnih razmerjih in oblikah zadrži manj vode
(399,5 ml vode).
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REZULTATI: Analiza količine zadržane vode na osnovi tehtanja
Količina zadržane vode v substratu glede na začetno stanje 5.7.2013
1100
1000

900

100% S+4 cm KV

100% S+2 cm KV

Kontrola (100% S)

60%KV+40%S

40%KV+60%S

20%KV+80%S

800
700
600
500
400
300
200
100

0
5/7/2013

15/7/2013

25/7/2013

4/8/2013

14/8/2013

24/8/2013

3/9/2013

13/9/2013

23/9/2013

3/10/2013

Slika: Tedenska dinamika ostanka zadržane vode v substratih (ml) glede na začetno stanje vlažnosti (5.7.2013).

• Iz grafa je razvidno, da substrat s 60 % vsebnostjo kamene volne izstopa po
sposobnosti zadrževanja vode skozi celotno poskusno obdobje.
• Dobre rezultate kaže tudi substrat s 40 % vsebnostjo kamene volne
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REZULTATI: Analiza količine zadržane vode na osnovi tehtanja
Preglednica 6: Sposobnost različnih substratov za zadrževanja vode z vidika celotne sezone.
Datum meritve
30.9. 2013
(n=12)1

100% S +
4cm KV

Količina ZVS ± sd2 (ml)
Stat. Značilnost3

100% S +
2cm KV

100% S
(kontrola)

60% KV +
40% S

40% KV +
60% S

20% KV +
80% S

444,5±168

464,5±165

399,5±138

652,5±144

574,5±148

370,5±148

bc

bc

c

a

ab

c

meritev količin zadržane vode v celotnem poskusnem obdobju; 2ZVS=zadržana voda v tleh ± sd=standardna deviacija v sezoni; 3Stat.
značilnost =označbe z različnimi črkami (a,b,c) se med seboj signifikantno razlikujejo.
1n=št.

+ 63,3 %
Statistična obdelava podatkov je potrdila največjo sposobnost zadrževanja vode pri
industrijskem substratu z vsebnostjo 60 % kamene volne
Substrat, ki je vseboval 60 % kamene volne je zadržal 63,3 % več vode kot industrijski
substrat.
Substrat, ki je vseboval 40 % kamene volne je prav tako zadržal signifikanto več vode kot
industrijski substrat.
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REZULTATI: Ugotavljanje vlažnosti substrata na osnovi EC meritev
Umeritvena krivulja
Da bi ugotovili povezavo med vlažnostjo substrata in EC, smo pripravili umeritveno krivuljo.
EC (mS/cm)
10000

Meja uporabnosti ugotavljanja
vlažnosti substrata

9000
100%S (kontrola)

8000
7000

80%S+20%KV

6000
60%S+40%KV

5000
4000

40%S+60%KV

3000

2000
1000
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

W (%)

Iz slike je razvidno, da je meja uporabnosti ugotavljanja vlažnosti substrata na osnovi
meritev EC med 30-90 % vlažnosti

Med umeritvenimi krivuljami različnih substratov ni razlik.

28

REZULTATI: Analize meritev EC v substratih
Preglednica: Vrednosti EC meritev v obravnavanih substratih na koncu poskusnega obdobja (30.9. 2013).

Datum meritve
30.9. 2013
(n=30)

EC (mS/cm) ± sd1
Stat. Značilnost2

100% S
+ 4cm KV

100% S
100% S
60% KV
+ 2cm KV (kontrola) + 40% S

40% KV
+ 60% S

20% KV
+ 80% S

715±115

666±73

599±38

892±91

726±87

561±46

b

bc

bc

a

b

c

1EC

(mS/cm) elektrokonduktivnost ± sd=standardna deviacija na datum meritve; 2Stat. značilnost =označbe z različnimi črkami
(a,b,c) se med seboj signifikantno razlikujejo; 3W (%)=gravimetrični delež vode.

EC meritve na dan 30.9.2013 so potrdile ugotovitve na osnovi izračuna ostanka vode
v različnih substratih, ki smo jih dobili s tehtanjem substrata.
Največja povprečna EC vrednost (ki po umeritveni krivulji nakazuje največjo vlažnost)
je bila izmerjena v substratu s 60 % vsebnostjo kamene volne v obliki kock in se je
statistično značilno razlikovala v primerjavi z ostalimi substrati
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Naslov

VPLIV KAMENE VOLNE NA RAST
LONČNIH RASTLIN

HIPOTEZA: spremenjene fizikalne in kemijske lastnosti
substrata bodo vplivale na rast in razvoj rastlin
Projektni sodelavci: dr. Mateja Muršec, Tamara Stramšak, dr. Andrej Šušek
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MATERIAL IN METODE DELA: Rastlinski material
Poskus 1: Zonalne, pokončne, pasaste pelargonije(Pelargonium
zonale (L.) L'Hér.)- sorta 'Tango® Dark Red'

Poskus 2: Viseče, povešave pelargonije (Pelargonium
peltatum (L.) L'Hér. ex Aiton) - sorta 'Ville de
Paris Red'
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MATERIAL IN METODE DELA: Substrat
Industrijski substrat - Tonsubstrat (Klasmann-Deilmann GmbH)

-

20 % bele šote (10-25 mm)
30 % bele šote (0-25 mm)
črna šota - premrznjena
glinena zrna
količina gnojil v substratu je 1,5 g/l v razmerju 14:10:15 (NPK).
pH vrednost je 6,0.
ciklame, primule, pelargonije, trajnice
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MATERIAL IN METODE DELA: Susbstrat
Kamena volna kot sestavina industrijskega substrata
- v obliki kock velikosti 2 × 2 cm ali
- v obliki 2 oz. 4 cm debelih kolutov, katerih velikost smo prilagodili obsegu loncev

Slika: Kamena volna; A-koluti; B-kocke
Slika: Prikaz velikosti kocke kamene volne

Slika: A- 4 cm kolut kamene volne; B: 2 cm kolut kamene volne
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MATERIAL IN METODE DELA: Lonci
Plastični lonci za sajenje
Rastline smo sadili v plastične lonce velikosti 15 × 15,5 cm z volumnom 3,5 l
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MATERIAL IN METODE DELA: Rastlinjak
Poskus je potekal v kontroliranih pogojih v rastlinjaku Fakultete za kmetijstvo
in biosistemske vede, v Hočah, v obdobju med 27. in 40. tednom v letu 2013.
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MATERIAL IN METODE DELA: Zasnova poskusa
Obravnavanja znotraj poskusa so se ločevala glede na delež kamene volne, ki
smo jo primešali industrijskemu substratu (vsako razmerje je predstavljalo
posamezno obravnavanje).
Preglednica: Razmerje kamene volne in industrijskega substrata po posameznih obravnavanjih

Razmerje
Obravnavanje

kamena volna : substrat

1

4 cm kolut kamene volne na dnu lončka + 100 % industrijskega substrata

2

2 cm kolut kamene volne na dnu lončka + 100 % industrijskega substrata

3

0 % kamene volne + 100 % industrijski substrat (kontrolno obravnavanje)

4

60 % kamene volne + 40 % industrijskega substrata

5

40 % kamene volne + 60 % industrijskega substrata

6

20 % kamene volne + 80 % industrijskega substrata
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MATERIAL IN METODE DELA: Zasnova poskusa
Za odmerjanje posameznih sestavin smo uporabili vedro, ki je bilo umerjeno.

Vsak lonec smo napolnili z ustreznim substratom do višine 1 cm pod robom
lonca, tako da substrata nismo stiskali.

Slika 8: Substrat s 60 % vsebnostjo kamne volne v obliki kock
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MATERIAL IN METODE DELA: Zasnova poskusa
Poskus je bil zasnovan v treh ponovitvah. Skupno za vsa obravnavanja smo
napolnili 180 gojitvenih lončkov.
Preglednica 2: Shema zasnove poskusov s ponovitvami, obravnavanji in razvrstitvami števila lončkov

Obravnavanje
(razmerje - k.v. : s)1

Ponovitev
1

2

3

4 cm kolut

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

2cm kolut

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

0:100

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

60:40

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

40:60

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

20:80

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩
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MATERIAL IN METODE DELA: Zasnova poskusa

Slika: Prikaz postavitve poskusa v treh ponovitvah: A- pokončne pelargonije; B- viseče pelargonije
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MATERIAL IN METODE DELA: Oskrba poskusa
Preglednica: Količina dodane vode na termin zalivanje visečih in pokončnih pelargonij

Termin zalivanja

Dodana količina vode na lonček (ml)

5.7.2013

1000 ml

12.7.2013

500 ml

22.7.2013

500 ml

5.8.2013

250 ml

7.8.2013

250 ml

9.8.2013

300 ml

14.8.2013

300 ml

19.8.2013

300 ml

23.8.2013

250 ml

30.8.2013

250 ml

6.9.2013

500 ml

13.9.2013

250 ml

20.9.2013

250 ml

Gnojenje obeh sort smo opravili 2 × v mesecu avgustu (14.8 in 30.8.2013).
Nutricomplex v razmerju 15:5:30, smo dodali v koncentraciji
1 g gnojila/l vode.
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MATERIAL IN METODE DELA: Meritve morfoloških lastnosti
Opravili smo naslednje meritve morfoloških lastnosti:
- število socvetij,
- število poganjkov,
- mase nadzemnega dela rastlin,
- maso posušenega nadzemnega dela rastlin (72 ur na 80 °C),
- maso neposušenih korenin,
- maso posušenih korenin.
Slika: Prikaz tehtanja rastlin: A-masa
neposušenega nadzemnega dela; B-masa
posušenega nadzemnega dela

Slika: Odstranjevanje substrata iz
koreninskega sistema
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MATERIAL IN METODE DELA: Analiza podatkov
Statistična obdelava podatkov je bila narejena s pomočjo analize variance,

kjer smo ugotavljali razlike med posameznimi obravnavanji.
Statistično značilne razlike med obravnavanji smo preverili z testom
mnogoterih primerjav (Duncan) pri stopnji tveganja 0,05.
Rezultate smo obdelali z statističnim programom Statgraphics.
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REZULTATI: Analize meritev EC v substratih z rastlinskim pokrovom
Dinamika meritev EC skozi poskusno obdobje v substratih z in brez rastlinskega
Ec (mS/cm)

1600

1400

EC pokon.pelarg. v mS/cm

EC viseče pelarg. v mS/cm

1200

EC substrat v mS/cm
1000

800

600

400

200

5.7.2013

12.7.2013

22.7.2013

29.7.2013

5.8.2013

12.8.2013

19.8.2013

26.8.2013

2.9.2013

9.9.2013

16.9.2013

23.9.2013

40%KV+60%S

Kontrola (100% S)

100% S+4 cm KV

40%KV+60%S

Kontrola (100% S)

100% S+4 cm KV

40%KV+60%S

Kontrola (100% S)

100% S+4 cm KV

40%KV+60%S

Kontrola (100% S)

100% S+4 cm KV

40%KV+60%S

Kontrola (100% S)

100% S+4 cm KV

40%KV+60%S

Kontrola (100% S)

100% S+4 cm KV

40%KV+60%S

Kontrola (100% S)

100% S+4 cm KV

40%KV+60%S

Kontrola (100% S)

100% S+4 cm KV

40%KV+60%S

Kontrola (100% S)

100% S+4 cm KV

40%KV+60%S

Kontrola (100% S)

100% S+4 cm KV

40%KV+60%S

Kontrola (100% S)

100% S+4 cm KV

40%KV+60%S

Kontrola (100% S)

100% S+4 cm KV

40%KV+60%S

Kontrola (100% S)

100% S+4 cm KV

0

30.9.2013

Slika: Primerjava EC meritev glede na pokritost substrata (goli substrati brez rastlin, substrat s pokončnimi pelargonijami in
substrat z visečimi pelargonijami) v obdobju od 12.7. do 30.9. 2013
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REZULTATI: Analize meritev EC v substratih z rastlinskim pokrovom
Statistična primerjava EC meritev glede na pokritost substratov
Preglednica: Meritve EC (mS/cm) v substratih glede na pokritost substrata skozi celotno obdobje poskusa (ne glede na vrsto substrata).

5.7. - 30.9. 2013

Pokončne pelargonije

Viseče pelargonije

Goli substrat

EC (mS/cm) ± sd1

471±161

514±157

789±295

Stat. Značilnost2

b

b

a

(n=12)

Vrednosti meritev EC golega substrata statistično značilno presegajo EC meritve v primerjavi
z obema substratoma z rastlinskim pokrovom
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REZULTATI: morfološke lastnosti pokončnih pelargonij
Poskus 1: Pokončne pelargonije, sorte 'Tango® Dark Red',
Preglednica: Povprečne vrednosti merjenih morfoloških lastnosti in njihova standardna deviacija pokončnih pelargonij sorte 'Tango®
Dark Red' gojenih v substratih s kameno volno v različnih razmerjih
Razmerje
k.v. : s2

Število
poganjkov

Število
socvetij

PMNP3
(g)

PMNK4
(g)

PMPP5
(g)

PMPK6
(g)

4 cm kolut

7,9±1,4a1

6,8±1,8 a

79,98±13,19 a

7,68±1,36 a

11,37±1,77 a

1,49±0,29 a

2cm kolut

7,9±1,1 a

6,8±1,7 a

79,60±12,55 ab

7,95±1,56 a

10,54±2,24 b

1,46±0,41 a

0:100

7,1±1,4 a

6,1±1,7 ab

72,16±10,43 b

7,25±1,99 a

10,05±1,33 b

1,43±0,50 a

60:40

7,2±1,4 a

6,6±1,8 ab

73,92±11,21 ab

7,50±1,55 a

9,82±1,42 b

1,59±0,45 a

40:60

7,1±1,1 a

6,0±1,5 ab

76,42±10,62 ab

7,44±1,82 a

10,32±1,50 b

1,48±0,36 a

20:80

7,8±1,5 a

4,8±2,3 b

76,48±13,50 ab

8,37±1,11 a

10,42±1,68 b

1,62±0,35 a

1Povprečja

(n=30) ± sd (standardna deviacija) označena z različnimi črkami (a,b,c) se med seboj signifikantno razlikujejo;2Razmerje
kv:s-razmerje kamena volna:substrat; 3PMNP-povprečna masa neposušenih poganjkov; 4PMNK-povprečna masa neposušenih
korenin; 5PMPP-povprečna masa posušenih poganjkov; 6PMPK-povprečna masa posušenih korenin.

Statistično značilne razlike med posameznimi obravnavanji obstajajo pri številu socvetij,
povprečni masi neposušenih poganjkov in povprečni masi posušenih poganjkov.
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REZULTATI: morfološke lastnosti povešavih pelargonij
Naslov
Poskus 2: Povešave pelargonije, sorte 'Ville de Paris Red'
Preglednica: Povprečne vrednosti merjenih morfoloških lastnosti in njihova standardna deviacija povešavih pelargonij sorte
'Ville de Paris Red' gojenih v substratih s kameno volno v različnih razmerjih.
Razmerje
v : s2

Število
poganjkov

Število
socvetij

PMNP3
(g)

PMNK4
(g)

PMPP5
(g)

PMPK6
(g)

4 cm kolut

7,7±2,7 a1

7,9±6,5 a

99,60±28,43 ab

1,31±0,46 a

11,86±3,48 a

0,39±0,20 a

2cm kolut

7,5±3,0 a

8,7±6,9 a

95,24±35,15 ab

1,25±0,38 a

11,01±4,76 a

0,40±0,20 a

0:100

7,0±2,1 a

8,4±5,6 a

93,51±26,38 ab

1,37±0,52 a

11,15±3,19 a

0,41±0,20 a

60:40

7,8±2,4 a

9,5±7,0 a

95,15±26,47 ab

1,52±0,61 a

10,82±3,63 a

0,47±0,23 a

40:60

7,9±1,9 a

11,0±5,6 a

102,50±25,79 a

1,72±1,44 a

11,85±2,68 a

0,50±0,22 a

20:80

7,2±1,9 a

11,6±5,8 a

80,96±23,27 b

1,54±0,74 a

10,13±2,74 a

0,47±0,18 a

1Povprečja

(n=30) ± sd (standardna deviacija) označena z različnimi črkami (a,b,c) se med seboj signifikantno razlikujejo;2Razmerje
kv:s-razmerje kamena volna:substrat; 3PMNP-povprečna masa neposušenih poganjkov; 4PMNK-povprečna masa neposušenih
korenin; 5PMPP-povprečna masa posušenih poganjkov; 6PMPK-povprečna masa posušenih korenin.

Z analizo je bilo ugotovljeno, da statistično značilne razlike med posameznimi
obravnavanji obstajajo samo pri povprečni masi neposušenih poganjkov (PMNP).
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ZAKLJUČEK
Kamena volna je uporabna sestavina za substrate. Ob njeni uporabi je opaziti več
pozitivnih učinkov.
1. Fizikalne lastnosti substrata
- Izboljša vodni režim v substratih pri čemer ohranimo potrebno zračnost substrata
- Volumenska teža substrata ostaja nizka zaradi nizke teže kamene volne
- Ohranja se potrebna stabilnost substrata (razgradnja kamene volne poteka zelo počasi)
- Ne spremeni C:N razmerja
2. Kvaliteta pridelanih rastlin
- Rastline, ki rastejo v substratu s kameno volno so priraščale enako dobro kot v
substratu (opaziti je celo trend povečanja prirasta)
3. Ekonomičnost
- Rastline, ki rastejo v substratu z dodano kameno volno, je potrebno manj zalivati, kar
zmanjša količino vode, ki jo potrebujemo
- Manj delovnih ur potrebnih za zalivanje

3. Ekologija
- Manjša poraba vode
- Zmanjšamo porabo organskih-šotnih substratov (manjše izčrpavanje naravnih šotišč)
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HVALA ZA VAŠO POZORNOST

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru
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