Przewodnik po
uprawie

Anturium cięte

Anturium – wprowadzenie
Anturium to najliczniejszy rodzaj z rodziny obrazkowatych (Araceae). Wspólną cechą obrazkowatych jest
kwiatostan w charakterystycznym kształcie kolby (spadix), któremu towarzyszy podsadka (spatha). Kwiaty
znajdują się na spadiksie. Anturium to roślina wiecznie zielona i może produkować kwiaty przez cały rok.
Plonem są zarówno kwiaty jak i liście.
Anturium pochodzi z rejonu Andów w Ameryce Środkowej i Południowej, gdzie rośnie w zacienionym i
wilgotnym środowisku. Istnieje ponad 100 różnych typów kwiatów o różnorodnych rozmiarach, kształtach i
kolorach.

Carisma ®

Materiał roślinny

uprawiane przez kolejne 4 miesiące aż osiągną wysokość 20-25

Materiał roślinny może być dostarczany w różnej postaci. Zasada

cm. Można je wtedy posadzić bezpośrednio na zagonach lub do

ogólna brzmi: im mniejsze rośliny, tym więcej wymagają uwagi.

finalnych doniczek.

Korki

Wszystkie korki i sadzonki w 9 cm doniczkach są dostarczane w

Korki powstają poprzez uprawę jednej kultury tkankowej na

ilości 1 roślina w korku lub w doniczce, inaczej niż w przypadku

korku z torfu do czasu aż osiągnie 8 - 12 cm wysokości. Na tym

anturium doniczkowego. Przy jednej roślinie w korku lub w

etapie rośliny są cztery miesiące starsze od kultur tkankowych.

doniczce rośliny mają więcej przestrzeni w okresie wzrostu i są

Korków nie można sadzić na miejsce docelowe: na zagon

bardziej jednolite. W ten sposób zachowujemy wysoką jakość

uprawowy lub do finalnej doniczki. Lepiej jest posadzić korki w 9

i lepszą produkcję. Ponadto ułatwia to również wycinanie liści,

cm doniczki i kontynuować uprawę w warunkach chronionych,

gdyż rośliny rosną w sposób regularny i w równych odstępach.

najlepiej w szklarni rozsadowej. Po około 6 miesiącach rośliny
można posadzić na zagonie uprawowym.

Plan uprawy
Dostarczone rośliny należy od razu po przyjeździe rozpakować

Sadzonki w 9 cm doniczkach (20-25 cm)

i pozostawić do aklimatyzacji w warunkach uprawy. Następnie

Korki sadzi się w 9 cm doniczki, wypełnione kostkami z

można zacząć je sadzić. Ważne jest aby sadzić rośliny na

wełny mineralnej w rozmiarze średnim. Rośliny są następnie

odpowiednią głębokość, tak by korzenie powietrzne znajdowały

INSTRUKCJA UPRAWY KWIATÓW CIĘTYCH ANTURIUM – LISTOPAD 2016

2

Roślina wielkości 10-15 cm, roślina wielkości 20-25 cm oraz kwiat gotowy do sprzedaży (od lewej do prawej)

się w podłożu. Właściwa głębokość sadzenia to od 12 do 17

Anturium

cm (dla roślin w 9 cm doniczkach). Również ważne jest, aby

napowietrzonym podłożu. Uprawa anturium trwa co najmniej

nie posadzić roślin zbyt głęboko, gdyż roślina może zacząć

5-6 lat, dlatego ważne jest, by podłoże utrzymywało stabilną

się nadmiernie wyciągać. Sadzenie zbyt płytkie także nie jest

strukturę.

właściwe. W takim przypadku roślina rośnie powoli i przewraca

wystarczająco dużo przestrzeni na rosnące korzenie i

się. Dobrą wskazówką jest zasada sadzenia na takiej głębokości,

magazynowanie tlenu. Podłoża uprawne można podzielić na

by korzenie powietrzne znajdowały się w podłożu, a stożki

inertne i nieinertne. Podłoże inertne nie zmienia się, ale czasem

wzrostu były wystawione na działanie promieni słonecznych.

magazynuje mniej wody i nawozów. Podłoża nieinertne są

Uwaga: korki nie nadają się jeszcze do sadzenia na miejsce

często łatwiej dostępne i tańsze, ale z upływem czasu zmieniają

finalne, należy je dalej uprawiać w małych doniczkach.

się ich właściwości. Zdecydowanie preferujemy podłoża

jako

Przede

epifit

rośnie

wszystkim

najlepiej

podłoże

w

musi

porowatym,

zapewniać

inertne, takie jak wełna mineralna, oasis i perlit. Rośliny można
Gęstość sadzenia zależy od odmiany. W katalogu firmy Anthura

uprawiać również w podłożach nieinertnych. Tu najlepszym

znajdą Państwo kolumnę z wykazem zalecanej liczby roślin na

wyborem będzie torf i łuski kokosowe.

metr kwadratowy brutto. Na zagonie o szerokości 1,2 m sadzimy
zawsze cztery rzędy, a odległość między roślinami w każdym

Anturium uprawiane jest zarówno w gruncie, na zagonach,

rzędzie waha się między 10 a 20 cm. Dokładną odległość między

w doniczkach, jak i w rynnach. Preferuje się systemy uprawy

roślinami oblicza się na podstawie całkowitej powierzchni

niepołączone z gruntem. Ponadto preferowane są uprawy w

szklarni i liczby zagonów. Z przyjemnością obliczymy dla

rynnach uprawowych. W tej metodzie uprawę prowadzi się w

Państwa dokładne odległości między roślinami.

mniejszej ilości podłoża a doprowadzenie wody jest lepsze. W

Idealna głębokość sadzenia
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Kostki wełny mineralnej 2 x 2 x 2 cm
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Folia z
tworzywa
sztucznego
0,1 mm

Ścianki
wzdłuż

30 cm

słupów

Podłoże gruboziarniste
Granulat z pianki

Drenaż 50 mm
120 cm

Zagon uprawny z anturium – możliwie jest stosowanie różnych systemów.

uprawie w doniczkach często słabym ogniwem jest kroplownik.

Zbyt duże nachylenie na zagonie może powodować wysychanie

Nie ma możliwości optymalnego podania wody, gdyż liczba

podłoża na początku zagonu i nadmierne gromadzenie się wody

roślin w doniczkach może być różna. W tych metodach

w najniżej położonym miejscu. Ponadto system podlewania

substrat oddzielony jest od gruntu, a to ułatwia zapobieganie

zostanie opróżniony w najniższym punkcie, co również będzie

pojawieniu się chorób i uszkodzeniom korzeni spowodowanych

prowadzić do nadmiernie mokrego podłoża. Należy zachować

przez szkodniki. Nachylenie należy dobrać optymalnie przy tym

nachylenie co najwyżej 0,05% (= 5 cm na 100 metrów). Gdy

systemie uprawy, tak by zapewnić odpowiednią dystrybucję

potrzebne jest zrobienie większego spadku, należy zrobić

wody
całym60-28-WK
zagonie oraz PS
odprowadzanie
przesączu.
Profiel:na
Anthura
20
Lengte
1240 m.
265

dodatkowe pomiary z uwzględnieniem systemu irygacyjnego.
30

265

20

15

180

239

90

20

26

R=

Zestaw 18-5-98
Set 18-5-98

Skala 1:25

20

65

95

240

100

Schaal 1:25

95

65

20

Rynna typu W – schemat
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Optymalny system zbierania przesączu, łatwy do sterowania,

Zagon uprawowy z podłożem z lawy wulkanicznej, ze zraszaczami 360°

niezapychający się system drenażowy

System irygacyjny

mmol/l). W przypadku braku dobrej jakości wody należy

We wszystkich systemach uprawowych i przy każdym podłożu

skorzystać z wody z odwróconej osmozy.

ważne jest zapewnienie odpowiedniego systemu podlewania.
Preferujemy system składający się jednocześnie z instalacji

Zużycie wody podczas uprawy zależy od klimatu, podłoża i wieku
uprawy. Zużycie wody w znacznym stopniu zależy od względnej
wilgotności powietrza w szklarni. Gdy nie ma odpowiedniego

High greenhouse with oasis as substrate and 180° nozzles

rur irygacyjnych (2 rury na zagon z systemem zraszaczy 360° z
dyszami o rozstawie 60 cm, o wydajności 40-60 l/godz./dyszę) i

korkowacenia kwiat

instalacji kroplospływów (zamontowanymi w odległości 20-25
cm między: 1-2 l/godz./kroplospływ). Najlepiej jest korzystać z
zamykanych dysz/kroplospływów.
System uprawy (lub tylko rura drenażowa) jest instalowany
wzdłuż zagonu i pod nachyleniem. Gdy w uprawie korzysta się
tylko z rur irygacyjnyych może dojść do korkowacenia kwiatów
w czasie pierwszych 6 miesięcy produkcji.

Woda
Woda musi być wolna od zanieczyszczeń chemicznych i
widocznych chorób. Zawartość pierwiastków, takich jak sód
i chlor nie może przekraczać 4 mmol/litr, również zawartość
wodorowęglanów (HCO3) nie może być zbyt wysoka (<6
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Połączenie 2 rur zraszających i 4 kroplospływów
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Parametry wody początkowej
mmol/l

< 4,0

sód (Na+)
mg per ltr / ppm
< 92

mmol/l

chlor (Cl-)
mg per ltr / ppm
< 142

< 4,0

mmol/l

< 6,0

wodorowęglan (HCO3-)
mg per ltr / ppm
< 366

Tabela: Parametry wody początkowej

systemu nawilżania powietrza trzeba dostarczać 3-5 litrów na
metr kwadratowy dziennie. Jeśli można utrzymać optymalną
wilgotność względną, wówczas maksymalne zużycie wody
wynosi 2-3 l/m2 na dzień. Ta ilość musi zostać podana w ciągu
3-5 godzin.

Nawożenie

mmol/ltr

ppm / mg ltr
NO3-N
SO4
H2PO4
NH4
K
Ca
Mg

7
1,4
1
0,34
4
2
1,2

umol/ltr

98,00
134,40
97,00
6,13
156,41
80,16
29,17

20
2
4,5
20
0,8
0,8

ppm / mg ltr
Fe tot.
Mn
Zn
B
Cu
Mo

1,12
0,11
0,2925
0,22
0,0512
0,0768

Wartości docelowe składników pokarmowych

W uprawie anturium stosuje się przede wszystkim nawozy
jednoskładnikowe podawane za pomocą dozownika Dosatron®
lub przy wykorzystaniu systemu mieszających zbiorników A i B.
Poniżej znajdują się dokładniejsze wskazówki dotyczące użycia
systemu zbiorników A i B. Zapotrzebowanie może być różne dla
różnych odmian. Bureau IMAC BIeiswijk B.V. może przygotować
dla Państwa indywidualne zalecenia. Można również zapytać o
zalecenia przygotowane w oparciu o nawozy wieloskładnikowe.
Gdy woda początkowa zawiera składniki pokarmowe, należy
uwzględnić to w schemacie nawożenia. Wodorowęglany (HCO3)
należy zobojętnić kwasem fosforowym lub kwasem azotowym
aby uzyskać odpowiednie pH. Poziom pH pożywki musi mieścić
się w zakresie 5,5-6,0, a EC musi wynosić do 1,2 mS/cm w lecie
i 1,5 mS/cm zimą.

Klimat
Temperatura
Anturium to roślina subtropikalna. Należy zatem unikać
temperatury poniżej 15°C i powyżej 30°C. Temperatura 15°C
w nocy zwykle nie są bezpośrednio szkodliwa dla roślin, ale ma
negatywny wpływ na produkcję. Dotyczy to również temperatury
maksymalnej powyżej 30°C. W temperaturze powyżej 30°C
produkcja może być podtrzymywana jeśli jednocześnie jest
utrzymywana wyższa wilgotność. Dla uzyskania dobrego
wzrostu, należy utrzymywać średnią dobową temperaturę 2223,5 °C.

Wilgotność
Przy nadmiernej wilgotności powietrza proces fotosyntezy
przebiega

wolniej.

Długotrwałe

utrzymywanie

zbyt

wysokiej wilgotności podwyższa ryzyko wystąpienia chorób

Objętość zbiornika

Roztwór

1000 litrów

100 krotna koncentracja

Roztwór A
Saletra wapniowa

43,0

kg.

Ca(NO3)2

Saletra potasowa

13,0

kg.

KNO3

1,0

Sporenelementen

18,8% Ca

1,0

1,0

34,0
130,0

gram
gram

MnSO4

33% Mn

ZnSO4

23% Zn

Boraks
Siarczan miedzi

191,0
20,0

gram
gram

Na2B4O7

11% B

20,0
3,7
1,0

gram
kg.
1,00

Na2MoO4

40% Mo

Fe-DTPA

3,0% Fe

13,6
13,1
4,0
29,0

kg.
kg.
kg.
kg.

KH2PO4

28,5% K

KNO3

38,4% K

K2SO4

41,5% K

2,8

l

lub

1,0

Roztwór B
Fosforan monopotasowy
Saletra potasowa
Siarczan potasu
Schemat nawożenia
Siarczan
magnezu

1,0

26% Cu

MgSO4

22,7% P
13,7% N-NO3
18,0% S

9,9% Mg

13,0% S

1,0

mmol/ltr >>>

startwater

EC
1,00

pH

100%

0,0

5,7

start water
INSTRUKCJA UPRAWY
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CuSO4

1,0

1,0

start water

14,4% N-NO3
13,7% N-NO3

Siarczan manganu
Siarczan cynku

Molibdenian sodu
Chelat żelaza

1,1% N-NH4

38,4% K

N-NO3

N-NH4

Ureum

P

K

Ca

Mg

SO4

6

5,7

bakvulling

1,30

7,0

0,3

0,0

1,0

4,0

2,0

1,2

1,4

bakvulling bij gewenste EC van

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Parametry klimatyczne dla anturium na kwiat cięty
pożądane
night
19-20°C
> 2 gr/m3 / <95%

dzień
światło
300 µmol/m2/s / 15-20klux
temperatura
22-25°C
deficyt wilgoci
6 gr/m3 / 80%
*
przy maksymalnym deficycie wilgoci 8 gr/m3
**
przy maksymalnym deficycie wilgoci 8 gr/m3
**
w zależności od poziomu światła/energii /poziom
***
wilgotności zależny od poziomu światła/energii

próg szkodliwości
doba/suma
9 mol/m2
22,0-23,5°C
-

> 450 µmol *
>30°C**
> 8 gr/m3 / <65%***

< 15°C
-

Parametry klimatyczne

grzybowych i redukuje jakość finalnego produktu. Ważne

Przy

jest aby przy wyższym poziomie światła było zapewnione

okołorównikowej)

więcej wilgoci. W krajach o wysokiej wilgotności powietrza

cieniowanie w wysokości 80%. Można ją osiągnąć poprzez

w szklarni mogą być wyższa temperatura w dzień i wyższy

kredowanie dachu i/lub korzystanie z kurtyn cieniujących.

poziom światła. Wilgotność powinna oscylować pomiędzy

W krajach tropikalnych konieczne jest zamontowanie siatki

60 a 80%. Jeśli wilgotność powietrza w szklarni jest niższa niż

cieniującej o stopniu cieniowania około 75%. Lepszym

65%, zwłaszcza w połączeniu z wyższą temperaturą należy

rozwiązaniem jest zastosowanie dwóch tkanin cieniujących,

zainstalować system podwyższający wilgotność w szklarni.

jednej zainstalowanej na stałe w wysokości 60% i drugiej,

Zalecamy wybrać system, który nie zmoczy uprawy (system

przesuwnej o wartości zacieniania równej 40%. Można

zamgławiania wysokociśnieniowej zamontowany nad uprawą,

zaciągnąć przesuwną cieniówkę w dni słoneczne lub w południe

rury irygacyjne pod roślinami, system pad/fan itd). Ważne jest,

aby uniknąć nadmiernego promieniowania. W rejonach

aby do nawilżania używać czystej wody takiej jak deszczówka

nawiedzanych przez liczne deszcze zalecamy wybór cieniówek

lub woda z odwróconej osmozy. W przeciwnym razie uprawa i

z folią. Rośliny pozostaną bardziej suche, a w rezultacie mniej są

kwiaty zostaną zanieczyszczone osadem z wapnia lub zakażone

narażone na choroby bakteryjne i grzybowe. Dodatkowo mniej

algami.

nawozów zostaje wypłukanych, a w rezultacie rośliny pozostają

maksymalnej

wartości
w

1400

W/m2

(w

dni

należy

zastosować

pogodne

strefie

optymalnie nawiezione i rosną szybciej.

Poziom światła
W przypadku Anthurium andreanum należy na poziomie roślin

Aby później móc lepiej analizować problemy związane z uprawą,

poziom światła około 300 jmol/m /s światła

należy zapisywać dane dotyczące klimatu, takie jak światło,

czynnego fotosyntetycznie (20-25 klux). Gdy światła jest zbyt

temperatura i wilgotność względna. Korzystaj z komputera

dużo kolor liści i kwiatów blednie i może dojść do poparzenia.

klimatycznego lub mierników ręcznych i notuj minimalne i

Gdy światła brakuje rośliny nadmiernie wyciągają się i są

maksymalne wartości każdego dnia.

utrzymywać

2

słabsze, mniej produktywne.

Pielęgnacja roślin
Ponieważ anturium rośnie zgodnie z zasadą liść – kwiat – liść
– kwiat, konieczne jest ustalenie metody uprawy od liścia. Są
różne metody.

Metoda tradycyjna
Zbyt duża liczba liści często prowadzi do krzywienia się pędów
i uszkodzeń pąków. Regularne wycinanie liści jest konieczne,
aby uprawa pozostała otwarta i by osiągnąć wyższą produkcję
pięknych kwiatów. Im więcej roślin na m2, tym częściej i tym
więcej liści należy wycinać. Zasadniczo na roślinie powinno się
zostawić 2-3 liście. Liście wycina się co 4 - 6 tygodni. Częstotliwość
wycinania zależy od odmiany i gęstości sadzenia roślin. Różne
strategie uprawy zależą od odmiany i jej umiejscowienia.
Zacieniona uprawa w hali w kraju tropikalnym

Metoda połówek
W ramach tego systemu po 4-6 miesiącach od posadzenia
INSTRUKCJA UPRAWY KWIATÓW CIĘTYCH ANTURIUM – LISTOPAD 2016
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jakość kwiatów (mniejsze wchłanianie wapnia), łodyga może
być zbyt krótka, a przebieg procesu fotosyntezy może zostać
zahamowany (widoczny poprzez stare/ żółte liście).

Brak światła na skutek tradycyjnej metody uprawy.

młodych roślin należy rozpocząć proces obrywania dolnej
połowy u nowych liści. Zaletą tej metody jest znaczna poprawa
wyglądu uprawy. W metodzie połówkowej do uprawy dociera
więcej światła, a produkcja i jakość są lepsze. W zależności od

Produkcja metodą usuwania młodych liści; kwiaty wyrastają ponad
uprawę

odmiany i wielkości liści na roślinie należy utrzymywać 4-8 liści
zanim stare, niżej położone liście będzie można usunąć. Liście
należy obrywać co 10-14 dni.

Po lewej uprawa metodą tradycyjną; po prawej uprawa metoda
usuwania młodych liści

Metoda połówek

Choroby i szkodniki

Metoda usuwania młodych liści

i szkodników występujących naturalnie. Niemniej jednak

W tej metodzie zaczyna się usuwać młode liście dopiero
gdy roślina prowadzona metodą połówkową optymalnie się
rozrośnie. Zaletą tej metody jest wyższa produkcja i lepsza
jakość a mniejsza pracochłonność (mniej wycinania liści). W
zależności od odmiany, produkcja może być większa o 10-25%,
a kwiaty mogą być większe o 0,5-1,5 cm. Rośliny nie muszą już
przeznaczać energii na rozwój liści. Usuwanie młodych liści nie
może być przeprowadzane w nieskończoność. Po odłamaniu
2-4 liści (4-10 miesięcy) stary liść trzeba zastąpić nowym. Nowy
liść rozwija się wyżej nad starymi liśćmi, dzięki czemu światło
ma lepszy dostęp do zagonu (optymalna budowa rośliny).
Usuwanie młodych liści należy wykonać co tydzień. Jeśli
usuwanie trwa zbyt długo, może mieć negatywny wpływ na
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Anturium jest atakowane przez relatywnie niewiele chorób
niektóre z nich mogą spowodować szkody w uprawie w
większym lub mniejszym stopniu.

Szkodniki:
Wciornastki, mszyce, mączlik szklarniowy, przędziorki i ślimaki.
Wciornastki i przędziorki to najczęstsze szkodniki na anturium.

Grzyby:
Fusarium, Colletotrichum, Pythium, Phytophthora i Calenectria.

Choroby bakteryjne:
Najpoważniejsze straty w uprawie anturium powoduje
Xanthomonas

axonopodas

pv

Dieffenbachiae.

Znaczne
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straty w produkcji powodować może także Pseudomonas
solanacearum. Choroby bakteryjne, w tym Ralstonia, pochodzą
z zewnątrz. Najlepszym zabezpieczeniem jest przestrzeganie
zapobiegawczych zasad fitosanitarnych. Należy kupować
materiał nasadzeniowy posiadający certyfikat Elite®. Taki
materiał jest testowany pod kątem jakości przez NAK-Tuinbouw
(www.naktuinbouw.nl).
Należy zwrócić uwagę na fitotoksyczność; nie wszystkie
środki ochrony roślin można bezpiecznie stosować w uprawie
anturium. Aby dobrać właściwe środki można skontaktować się
z Bureau IMAC Bleiswijk BV. Wiadomo, że Orthene, Dichlorfos
i Paration są fitotoksyczne. Anturium jest także wrażliwe na
surfaktanty i wiele różnych dodatków (m.in. dodatki wiążące).
Przed zastosowaniem nowego pestycydu należy przeprowadzić
test na kilku roślinach. Warto pamiętać, że reakcja rośliny może
być powolna (do 10 tygodni).

Sprzedaż

Liście anturium także nadają się do sprzedaży, w zależności od odmiany.

Bureau IMAC Bleiswijk B.V
Bureau IMAC oferuje w szerokim zakresie porady dotyczących
uprawy, prowadzi wykłady dla grup, prowadzi badania
dotyczące nawożenia i udziela porad w tym zakresie, prowadzi
badania fitopatologiczne i opracowuje plan produkcji roślin
doniczkowych.
Bureau IMAC Bleiswijk B.V.
Anthuriumweg 12
2665 KV BLEISWIJK
Tel.:

+31 10 521 90 94

Fax:

+31 10 521 82 30

E-mail: info@imac-bleiswijk.nl

Kwiaty anturium w kartonie

Kwiaty są gotowe do cięcia, gdy spadix jest w trzech czwartych
długości dojrzały. Dojrzewanie spadiksa polega na zmianie
koloru i pojawienia się małych kropek oznaczających otwarte
kwiaty. Odpowiedni czas do zbioru można także określić
dotykając łodygi bezpośrednio pod spathą; musi być twarda
i mocna. Podczas cięcia kwiatów anturium należy zachować
ostrożność, gdyż łatwo można je uszkodzić.

Wnioski
Mamy nadzieję, że po przeczytaniu tej krótkiej instrukcji uprawy,
uzyskali Państwo podstawowe informacje o uprawie kwiatów
ciętych anturium. Ta specjalistyczna uprawa nie jest trudna
pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Jeśli sprosta
się tym wymaganiom w rezultacie otrzyma się piękne i trwałe
kwiaty, które zasługują na dobrą pozycję na rynku. Jeżeli będą
mieli Państwo inne pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt.
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Anthura i Bureau IMAC Bleiswijk B.V. nie mogą być w żaden sposób
pociągane do odpowiedzialności za ewentualne szkody uprawowe
powstałe w konsekwencji zastosowania porad tu udzielonych. Nie
możemy także zagwarantować uzyskania konkretnych wyników, gdyż
jest wiele czynników, na które nie mamy wpływu ani nad którymi nie
sprawujemy kontroli.
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