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1. WPROWADZENIE 
 
Poradnik będzie Ci pomocny w zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności 

z zakresu uprawy roślin ozdobnych pod osłonami. 
Poradnik zawiera: 
– wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś 

opanować, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej, 
– cele kształcenia tej jednostki modułowej, 
– materiał nauczania, który umoŜliwia samodzielne przygotowanie się do wykonania 
ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. 

– pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczeń, 
– ćwiczenia, które zawierają wykaz materiałów koniecznych do  ich realizacji, 
– sprawdzian postępów, wykonując go powinieneś odpowiadać na pytanie tak lub nie, co oznacza, 
Ŝe opanowałeś materiał rozdziału albo nie, 

– sprawdzian osiągnięć dotyczący poziomu opanowania materiału nauczania całej jednostki 
modułowej wraz z instrukcją i kartą odpowiedzi, 

– wykaz literatury, wykorzystaj go do poszerzenia wiedzy. 
JeŜeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela 

o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. 
Po zrealizowaniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian z zakresu jednostki 
modułowej. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp i higieny 
pracy oraz instrukcji przeciwpoŜarowych, właściwych dla określonego rodzaju 
wykonywanych przez Ciebie prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schemat układu jednostek modułowych 

621[01].Z4. 
Produkcja roślin ozdobnych 

621[01].Z4.01 
Uprawa roślin ozdobnych 

w gruncie 

621[01].Z4.03 
Uprawa drzew i krzewów 

ozdobnych 

621[[[[01]]]].Z4.02 
Uprawa roślin ozdobnych 

pod osłonami 
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2. WYMAGANIA WST ĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
– korzystać z róŜnych źródeł informacji, 
– wykonywać podstawowe zabiegi pielęgnacyjne takie jak: podlewanie, odchwaszczanie 

mechaniczne, nawoŜenie, 
– charakteryzować metody wegetatywnego i generatywnego rozmnaŜania roślin, 
– przygotowywać róŜne podłoŜa do uprawy roślin ozdobnych, 
– przygotowywać nasiona do wysiewu, 
– stosować przepisy bhp podczas wykonywania prac pielęgnacyjnych w uprawie roślin 

ozdobnych, 
– korzystać z programu ochrony roślin ozdobnych. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
– scharakteryzować oraz rozróŜnić rodzaje i gatunki roślin doniczkowych o ozdobnych 

kwiatach, liściach, pędach, owocach, 
– scharakteryzować i rozróŜnić rodzaje i gatunki roślin uprawianych na kwiat cięty, 
– określić metody i terminy rozmnaŜania roślin doniczkowych, 
– określić metody rozmnaŜania roślin uprawianych na kwiat cięty, 
– wykonać zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne roślin doniczkowych, 
– wykonać zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne roślin uprawianych na kwiat cięty, 
– rozpoznać choroby i szkodniki roślin ozdobnych oraz zastosować metody i środki ich 

zwalczania, 
– dobrać gatunki roślin doniczkowych do dekoracji wnętrz, 
– scharakteryzować warunki uprawy roślin ozdobnych uprawianych pod osłonami na kwiat 

cięty, 
– dobrać rośliny ozdobne uprawiane na kwiat cięty do warunków środowiskowych 

i ekonomicznych, 
– scharakteryzować i rozróŜnić rodzaje spoczynku roślin, 
– przeprowadzić sterowaną produkcję kwiatów, 
– określić i zastosować sposoby przerywania spoczynku roślin, 
– dobrać technologię produkcji danego gatunku, 
– obliczyć opłacalność produkcji określonych gatunków roślin doniczkowych oraz roślin 

uprawianych na kwiat cięty. 
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Rys. 2. Kalanchoë Blosfelda 
[7, s.52] 

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 

4.1. Uprawa roślin doniczkowych 
 
4.1.1. Materiał nauczania 

 

Rośliny doniczkowe ozdobne z kwiatów 
 
Cyklamen persicum – Cyklamen perski, roślina bulwiasta, kwiaty białe, róŜowe, czerwone. 

RozmnaŜanie: z nasion i z bulw. Cykl uprawy: nasiona 
wysiewa się punktowo do skrzynek lub wielodoniczek 
w okresie od lipca do stycznia, nasiona kiełkują w ciemności 
w temperaturze 20ºC w ciągu trzech tygodni. Pikowanie: po 
6 tygodniach od wysiewu i drugie pikowanie po 12 tygodniach, 
podczas drugiego pikowania ⅓ bulwy powinna wystawać ponad 
powierzchnię gleby. Kwitnienie: po 4-7 miesiącach od daty 
wysiewu.  
Warunki uprawy:  temperatura powietrza 18-22ºC w okresie 
wzrostu wegetatywnego, w okresie kwitnienia 12-15ºC, 
temperatura podłoŜa poniŜej 20ºC, gleba lekka, próchniczna, 
pH - 6,0, światło rozproszone. Zabiegi pielęgnacyjne: 

cieniowanie w okresie intensywnego promieniowania, podlewanie roślin systemem 
podsiąkowym. NawoŜenie: w okresie intensywnego wzrostu raz w tygodniu nawozami 
płynnymi: rozcieńczona gnojowica w stosunku 1 : 40 lub 0,2-0,3% roztworem nawozów 
mineralnych. 
 
Kalanchoë Blosfelda – Kalanchoë Blosfelda, roślina dnia krótkiego, kwiaty drobne zebrane 

w  baldachogrona o barwie białej, Ŝółtej, róŜowej, czerwonej 
pojawiające się w okresie zimowym. 
RozmnaŜanie: z nasion wysiewanych wiosną, z sadzonek 
liściowych oraz pędowych ukorzenianych od maja do lipca; 
nasiona kiełkują w temperatura 20-25ºC w ciągu 8 dni; 
sadzonki ukorzeniają się w temperaturze 20-25ºC w ciągu 
14 dni. 
Warunki uprawy:  w okresie lata rośliny intensywnie rosną, 
w lipcu naleŜy uszczyknąć stoŜek wzrostu w celu 
rozkrzewienia; ze względu na reakcję fotoperiodyczną, moŜna 
regulować kwitnienie roślin w ciągu całego roku, stosując 
odpowiednią długość dnia. 

 
Fuchsia x hybrida −−−− Fuksja mieszańcowa, kwiaty białe, róŜowe, czerwone, fioletowe. 
RozmnaŜanie: z sadzonek pędowych zielnych w okresie od stycznia do maja, w podłoŜu 
o temperaturze 22-23ºC, przesadzanie do doniczek po około 3 tygodniach. Gdy rośliny 
osiągną wysokość około 20 cm, naleŜy uciąć wierzchołek wzrostu w celu rozkrzewienia pędu. 
Warunki uprawy:  w okresie intensywnego wzrostu naleŜy rośliny zasilać 0,2% roztworem 
nawozów mineralnych. PodłoŜe do uprawy powinno być lekkie, próchniczne o pH 6,0-6,5. 
Wilgotność gleby umiarkowana. Kwitnienie przypada na miesiące od maja do września. 
Roślina dnia długiego. 

 
Rys. 1. Cyklamen perski 

[7, s.31] 
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Rys. 3. Primula kubkowata 
[7, 66] 

 

Rys. 4. Sępolia fiołkowa 
[7, s.70] 

 

Rys. 5. Begonia zimowa 
[7, s.16] 

 

Primula obconica −−−− Primula kubkowata, kwiaty białe, karminowe, fioletowe, róŜowe, 
liście pokryte gruczołowatymi włoskami zawierającymi alergen 
wywołujący stany uczuleniowe u ludzi. 
RozmnaŜanie: wysiew nasion od stycznia do marca, nasiona 
wysiewa się na powierzchni gleby, kiełkują w ciemności 
w temperaturze około 12ºC w ciągu 8-10dni. 
Warunki uprawy:  w fazie 2-3 liści siewki naleŜy przepikować, 
następne pikowanie wykonuje się po czterech tygodniach; 
podłoŜe do uprawy powinno być próchniczne, przewiewne, 
pH 5,5-6,5; nawoŜenie stosuje się latem w okresie intensywnego 
wzrostu bardzo słabym roztworem nawozów mineralnych 0,05%; 
rośliny są bardzo wraŜliwe na zasolenie podłoŜa; temperatura 
w okresie wzrostu rośliny powinna wynosić 10-12ºC, w okresie 
kwitnienia powinna być o kilka stopni wyŜsza; kwitnienie – 
cztery miesiące od wysiewu nasion. 

 
Saintpaulia ionantha −−−− Sępolia fiołkowa – kwiaty pojedyncze lub pełne barwy białej, 

róŜowej, fioletowej, niebieskiej. 
RozmnaŜanie: przez sadzonki liściowe w okresie od stycznia do 
maja; podłoŜe do ukorzeniania powinno być o bardzo 
umiarkowanej wilgotności, temperatura ok. 20ºC; sadzonki 
ukorzeniają się w ciągu czterech tygodni. 
Warunki uprawy:  rośliny o wysokich wymaganiach 
pokarmowych; nawoŜenie roztworem nawozów mineralnych 
o stęŜeniu 0,4%; temperatura powietrza przy uprawie sępolii 
powinna być na poziomie 20-25ºC; podlewanie  podsiąkowe w 
okresie intensywnego promieniowania słonecznego naleŜy rośliny 
cieniować; kwitnienie przypada po pięciu miesiącach od 
rozmnaŜania. 

 
Begonia hybrida elatior – Begonia zimowa, kwiaty pojedyncze lub półpełne białe, Ŝółte, 

pomarańczowe, róŜowe, czerwone. Jest to typowa roślina dnia 
krótkiego, naturalny okres kwitnienia przypada na miesiące 
jesienno-zimowe. W praktyce poprzez zabieg doświetlania lub 
zaciemniania roślin moŜna uzyskać kwitnienie o kaŜdej porze 
roku. Kwitnące rośliny otrzymuje się po 6-8 miesiącach uprawy. 
Po okresie kwitnienia rośliny wchodzą w okres spoczynku 
wytwarzając bulwę, z której wiosną wybijają nowe pędy. 
RozmnaŜanie – wegetatywne z sadzonek pędowych 
wierzchołkowych lub sadzonek liściowych ukorzenianych 
w wilgotnym piasku w temperaturze 20-22ºC przez okres 
4-6 tygodni. 
Warunki uprawy:  wymagania cieple begonii są wysokie, 
temperatura powinna wynosić około 20ºC. Gleba próchniczna 
o bardzo dobrej strukturze. Rośliny wymagają duŜej ilości światła 
rozproszonego. Wilgotność gleby umiarkowana, rośliny reagują 

negatywnie na nadmiar i niedobór wody w glebie. 
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Rys. 8. Gloksynia [7, s.74] 

 

 Rys. 7. Popielnik [7, s.73] 

Calceolaria x hybrida – Kalceolaria mieszańcowa, pantofelnik – roślina zielna o kwiatach 
rozdętych w kolorze Ŝółtym, czerwonym, brązowym, nakrapiane 
lub pręgowane. Kwitnienie przypada na miesiące wiosenne, 
kwiecień, czerwiec. 
RozmnaŜanie generatywne w okresie od sierpnia do września. 
Nasiona kiełkują w temperaturze 15-18ºC w ciągu 6-8 dni. Młode 
siewki wymagają 2-3 krotnego pikowania. W okresie zimy 
temperatura uprawy powinna wynosić 4-6ºC. 
Warunki uprawy:  cykl uprawy trwa 7-9 miesięcy. Wymagają 
gleby lekkiej, próchnicznej, lekko kwaśnej. Rośliny o niskich 
wymaganiach termicznych, optymalna temperatura uprawy  5-10ºC. 
Wymagania świetlne pantofelnika są umiarkowane. Gleba powinna 
być umiarkowanie wilgotna, natomiast wysoka wilgotność powietrza. 
 

 
Senecio cruentus – Popielnik. Roślina zielna o kwiatostanach róŜnobarwnych. 

Charakterystyczne klapowane liście pokryte włoskami. 
RozmnaŜanie: z nasion wysiewanych od czerwca do 
października. W temperaturze 10-15ºC nasiona kiełkują po 5-8 
dniach. W miarę wzrostu siewek naleŜy wykonać 2-3 krotne 
pikowanie. Warunkiem kwitnienia popielnika jest niska temperatura 
3-8ºC trwająca przez okres 3 miesięcy w okresie zimy. Kwitnienie 
następuje po 6-7 miesiącach uprawy. Temperatura powyŜej 12ºC 
hamuje zawiązywanie pąków kwiatowych. 
Warunki uprawy : gatunek ma wysokie wymagania pokarmowe 
i wodne, wskazane jest nawoŜenie mineralne i organiczne 
gnojowicą. Nie wolno dopuścić do przesuszenia gleby. Gleba 
do uprawy popielnika powinna być średnio zwięzła o odczynie 
pH 6-6,5. 
 

 
Sinningia x hybrida – Syningia ogrodowa, gloksynia – popularny gatunek kwitnący 

wczesnym latem, w maju, czerwcu. Kwiaty duŜe, dzwonkowate 
o barwie białej, róŜowej, fioletowej – jedno lub dwu barwne. 
Liście i ogonki liściowe mięsiste, gęsto owłosione. Częścią trwałą 
jest bulwa. 
RozmnaŜanie: moŜliwe jest z sadzonek liściowych, przez 
podział bulw, lecz w praktyce syningię rozmnaŜa się z nasion 
wysiewanych w grudniu, styczniu. Warunkiem kiełkowania roślin 
jest dostęp światła. Okres kiełkowania trwa około 2 tygodni. 
Siewki wymagają dwukrotnego pikowania. W okresie zimy 
naleŜy rośliny doświetlać. Kwitnienie następuje po 5-6 
miesiącach uprawy. 
Warunki uprawy:  podłoŜe do uprawy powinno być próchniczne, 

zasobne w składniki pokarmowe o odczynie pH 5,0-6,5. Rośliny wymagają duŜo światła 
rozproszonego, w okresie upalnych wiosennych dni naleŜy stosować cieniówki. Syningia jest 
rośliną ciepłolubną, temperatura uprawy 22-25ºC w dzień, nocą temperatura o kilka stopni 
niŜsza. Wymagania wodne umiarkowane, wilgotność powietrza wysoka. 

 

 
Rys. 6. Kalceolaria 

mieszańcowa [7, s.16] 
[7, s.19] 
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Rys. 9. Kliwia [7, s. 25] 

Rys.10. Amarylis [7, s. 47] 

Clivia nobilis – Kliwia szlachetna, gatunek bylinowy. Kwiaty pomarańczowe lub jasnoŜółte 
zebrane na szczycie bezlistnej łodygi, pojawiają się od lutego do 
maja. 
RozmnaŜanie: na niewielką skalę kliwi ę moŜna rozmnaŜać przez 
podział starszych egzemplarzy. Na skalę produkcyjną roślinę 
rozmnaŜa się z nasion wysiewanych punktowo zaraz po zbiorze. 
Kiełkują po 4-6 tygodniach. Pikowanie naleŜy wykonać w drugim 
roku uprawy. Rośliny kwitną po 3 latach od wysiewu nasion. 
Warunkiem kwitnienia jest prowadzenie roślin w okres 
spoczynku trwający około jednego miesiąca. W tym celu naleŜy 
jesienią obniŜyć temperaturę do 10-12ºC i ograniczyć 
podlewanie. 
Warunki uprawy:  podłoŜe do uprawy kliwii powinno być 
zwięzłe, gliniaste o bardzo dobrym drenaŜu. Wymagania wodne 
umiarkowane, światło rozproszone. Temperatura uprawy  
18- 20ºC, a w okresie spoczynku 10-12ºC. 

 
 

Hippeastrum x hybrida – Hipeastrum mieszańcowe, Amarylis  – roślina cebulowa 
wieloletnia. Kwiaty duŜe, dzwonkowate barwy białej, czerwonej, 
róŜowej zebrane po 4-6 na szczycie długiej, mięsistej, bezlistnej 
łodygi. 
RozmnaŜanie: generatywne lub wegetatywne. Nasiona wysiewa 
się kwiecień, maj, w temperaturze 20-22ºC, kiełkują po 2-3 
tygodniach. Pierwsze pikowanie przeprowadza się w fazie 3-4 
liści do doniczek o średnicy 5-7 cm. W miarę wzrostu roślin 
przesadza się je do większych doniczek. Pielęgnacja polega na 
utrzymywaniu gleby w umiarkowanej wilgotności. W okresie lata 
naleŜy rośliny zasilać gnojowicą w stosunku 1 : 10. W trzecim 
roku uprawy cebule osiągają obwód powyŜej 20 cm. NaleŜy 
wówczas rośliny wprowadzić w okres spoczynku trwający od 
września do listopada. Temperatura w tym okresie nie moŜe być 
niŜsza niŜ 15ºC, naleŜy przerwać podlewanie. Pędy 

kwiatostanowe ukazują się wczesną wiosną, w lutym – marcu. Po pierwszym kwitnieniu 
naleŜy, co roku wprowadzać rośliny w okres spoczynku, jest to warunek kwitnienia. 
RozmnaŜanie wegetatywne polega na pionowym dzieleniu duŜych cebul na 16 części 
z kawałkiem piętki. Otrzymane w ten sposób sadzonki wysadza się w październiku-
listopadzie do piasku z torfem w temperaturze 25-27ºC. Cebulki przybyszowe powstają 
u podstawy łusek po 3 miesiącach. Wysadza się je do małych doniczek i pielęgnuje jak 
siewki. Kwitną po trzech latach uprawy. RozmnaŜanie wegetatywne zapewnia otrzymanie 
roślin potomnych o wyrównanych cechach morfologicznych. 
Warunki uprawy: roślina o wysokich wymaganiach termicznych, do prawidłowego wzrostu 
wymaga temperatur 18-22ºC latem i 16-18ºC zimą. Gleba gliniasto-piaszczysta, zasobna 
w składniki pokarmowe, o uregulowanych stosunkach wodno-powietrznych. Wymagania 
wodne umiarkowane. 
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Rys. 11. Echmea ogoniasta 

[7, s.9] 

Rys. 12. Cibora zmienna 
[7, s.32] 

Rys. 13. Nefrolepis wysoki  
[7, s.58] 

Rośliny doniczkowe o ozdobnych liściach 
Do tej grupy roślin naleŜą gatunki zielne, pnącza doniczkowe, rośliny drzewiaste, 

sukulenty liściowe. 
Aechmea caudata – Echmea ogoniasta, roślina kserofityczna, liście twarde, zebrane 

w rozetę, tworzą u podstawy lejkowate zagłębienie, do którego 
wlewa się wodę; kwiaty niepozorne, otoczone barwnymi, 
sztywnymi przykwiatkami. 
RozmnaŜanie: przez sadzonkowanie pędów bocznych, które 
pojawiają się po kwitnieniu. Ukorzenianie sadzonek następuje 
w ciągu 4-6 tygodni, w podłoŜu o temperaturze 25ºC. Wysiew 
nasion od lutego do kwietnia na powierzchni podłoŜa, nasiona 
kiełkują po dziesięciu dniach w temperaturze 22-25ºC. 
Warunki uprawy:  roślina światłolubna, wymaga pełnego 
nasłonecznienia; wymagania wodne niskie; moŜna ją uprawiać 
jako epifit, przytwierdzając roślinę do kawałka gałęzi; system 
korzeniowy naleŜy obłoŜyć mchem i osłonić kawałkiem 
naturalnej tkaniny; podlewanie: raz na dwa tygodnie, wodę 
wlewa się do lejkowatego zagłębienia. 

 
Cyperus diffusus – Cibora zmienna, roślina bagienna podobna wyglądem do traw. 

wysokość roślin 120-150 cm. Rosną dość szybko. 
RozmnaŜanie: przez podział starszych roślin oraz z sadzonek 
pędowych w okresie wiosennym. MoŜemy rozmnaŜać z nasion 
wysiewanych na wiosnę w temperaturze 18-21ºC. Cibory Ŝyją 
długo, wytwarzając coraz to nowe liście, zastępujące stare, 
które obumierają. 
Warunki uprawy:  roślina o bardzo wysokich wymaganiach 
wodnych, gleba w doniczce musi być zawsze mokra; wymaga 
duŜo światła rozproszonego; w warunkach niedoboru światła 
pędy się wyciągają, a następnie łamią. Wymagania termiczne: 
zimą odpowiada im temperatura 12ºC, a latem powinna 
wynosić około 20ºC. Okres kwitnienia przypada na miesiące 
letnie. 

 
Nephrolepis exaltata – Nefrolepis wysoki, paprotka. Nie tworzą kwiatów. 

RozmnaŜanie: rozmnaŜają się przez drobne zarodniki tworzące 
się na spodniej stronie liści, zwykle wiosną lub latem oraz przez 
podział starszych roślin lub przez ukorzenianie rozłogów 
powietrznych. 
Warunki uprawy:  roślina cieniolubna, wymaga światła 
rozproszonego w okresie lata. Optymalna temperatura zimą 
wynosi 14-15ºC, a latem powinna wynosić około 18-21ºC. 
Wilgotność gleby umiarkowana, roślina wymaga bardzo duŜej 
wilgotności powietrza. W okresie intensywnego wzrostu 
wymaga systematycznego nawoŜenia roztworem gnojowicy lub 
roztworem nawozów mineralnych z duŜą zawartością azotu. 
Lubią gleby próchniczne, lekkie, których odczyn gleb wynosi 
pH 4,5-5,5. 
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Rys. 15. Cissus australijski 
[7, s.25] 

Rys. 14. Maranta dwubarwna 
[7, s.55] 

 

Maranta bicolor  – Maranta dwubarwna, roślina o lekko płoŜących pędach pokrytych 
barwnymi liśćmi. 
RozmnaŜanie: przez podział starszych roślin w okresie 
wiosennym. Dla zachowania duŜej siły wzrostu naleŜy, co trzy 
lata roślinę przesadzać. Latem pojawiają się niepozorne, 
pojedyncze, białe kwiaty. 
Warunki uprawy:  roślina o duŜych wymaganiach wilgotności 
powietrza, co moŜna jej zapewnić stosując częste zraszanie; 
światło silnie rozproszone, stanowisko półcieniste. Nie lubi 
przeciągów oraz wyziewów z urządzeń gazowych. Gleba 
umiarkowanie wilgotna; temperatura w okresie wzrostu 
20-25ºC; nawoŜenie roztworem nawozów mineralnych 
w stęŜeniu 0,3-0,4%. 
 

Cissus antarctica – Cissus australijski, roślina o długich, rozgałęzionych i wiotkich pędach. 
RozmnaŜanie: z sadzonek pędowych wierzchołkowych 
w okresie wiosennym. Temperatura podczas ukorzeniania 
powinna wynosić 16-18ºC. 
Warunki uprawy:  roślina o niskich wymaganiach świetlnych; 
gleba próchniczna, umiarkowanie wilgotna; wymaga duŜej 
wilgotności powietrza, naleŜy często ją zraszać; temperatura 
w okresie intensywnego wzrostu 20ºC. Zimą roślina wchodzi 
w okres spoczynku i temperatura powinna wynosić w tym 
czasie około 15ºC. W okresie wegetacji naleŜy zasilać rośliny 
roztworem nawozów mineralnych z przewagą azotu w stęŜeniu 
0,3-0,4% raz na 10-14 dni. 
 

Begonia rex – Begonia królewska, roślina o ozdobnych wielobarwnych liściach, 
o asymetrycznej blaszce liściowej. 
RozmnaŜanie: wegetatywne z sadzonek liściowych sporządzanych dwoma sposobami: 
– trójkątne wycinki blaszki liściowej ograniczone rozgałęzieniem nerwów zagłębia się 

w piasku na głębokość 1cm, w podłoŜu powinien znaleźć się koniec sadzonki 
z rozgałęzieniem nerwów, w temperaturze 20-22ºC ukorzenianie sadzonek trwa 4-6 tygodni, 

– całe liście begonii nacina się po spodniej stronie w miejscu rozgałęzienia nerwów i układa 
się na wilgotnym piasku, warunki i czas ukorzeniania takie jak przy sadzonkowaniu 
trójkątów. 
RozmnaŜanie begonii naleŜy przeprowadzać w okresie wiosennym lub wczesno-letnim. 

W okresie intensywnego wzrostu naleŜy rośliny zasilać gnojowicą rozcieńczoną w stosunku 
1  : 30. Wartość ozdobną, rośliny osiągają po 8-9 miesiącach uprawy w szklarni. PodłoŜe do 
uprawy begonii powinno być próchniczne, przewiewne, zasobne w składniki pokarmowe, 
umiarkowanie wilgotne. Optymalna temperatura uprawy powinna wynosić 18-22ºC. Rośliny 
wymagają duŜo światła rozproszonego, w okresie letnim naleŜy stosować cieniówki. 
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Rośliny doniczkowe ozdobne z owoców 
 
Citrus Japonia – cytryna japońska, roślina o pokroju małego drzewa lub krzewu, 
dorastająca do 1,5 m wysokości, ozdobna z liści, a przede wszystkim z owoców. 
RozmnaŜanie: z sadzonek pędowych ukorzenianych wiosną. 
Warunki uprawy:  przez pierwsze trzy lata uprawia się rośliny w okresie letnim, 
w inspektach a zimą w szklarni; temperatura w szklarni powinna wynosić około 16-18ºC; 
podlewanie umiarkowane, duŜa wilgotność powietrza; roślina światłolubna, wymaga duŜej 
ilości światła rozproszonego; nawoŜenie w okresie intensywnego wzrostu 0,3% roztworem 
nawozów mineralnych. 
 

Solanum capsicastrum – psianka pieprzowa, roślina o pomarańczowo-czerwonych jagodach, 
zawieranych trujące alkaidy. 
RozmnaŜanie: z nasion wysiewanych w marcu. 
Warunki uprawy:  w okresie lata rośliny uprawiane w inspektach; w sierpniu naleŜy usunąć 
wierzchołki wzrostu w celu rozkrzewienia; na początku września rośliny naleŜy przenieść do 
szklarni; owoce wybarwiają się w październiku; podlewanie umiarkowane; nawoŜenie 
w okresie intensywnego wzrostu roztworem nawozów mineralnych o stęŜeniu 0,3%. 
 

Rośliny doniczkowe ozdobne z pędów 
 

Cereus peruvianus – cereus peruwiański 
Echinocactus grusonii – echinokaktus Grusona 
Opuntia – opuncja 
Zygocactus truncatus – zygokaktus ucięty. 
RozmnaŜanie: z nasion wysiewanych wiosną. 
Warunki uprawy:  podłoŜe przepuszczalne, przewiewne, gruboziarniste, aseptyczne, 
o pH-5,0-5,5; temperatura kiełkowania – 20-30ºC; sadzonki pędowe – w okresie lata; rany po 
cięciu sadzonek naleŜy zabezpieczyć węglem drzewnym lub pozostawić na powietrzu do 
samoistnego zaschnięcia; szczepienie – dotyczy gatunków bezchlorofilowych 
i grzebieniastych; wymagania świetlne bardzo wysokie; podlewanie w okresie lata 
umiarkowane, zimą mocno ograniczone; temperatura latem do 30ºC, zimą 5ºC. 
 

Choroby roślin doniczkowych 
 

Choroby roślin doniczkowych: 
– choroby nieinfekcyjne, 
– choroby infekcyjne. 
– Przyczyny chorób nieinfekcyjnych: 
– niedobór lub nadmiar wody w podłoŜu; 
– objawy niedoboru wody – więdnięcie, zwijanie liści, opóźnienie wzrostu, zdrobnienie 

liści, Ŝółknięcie i opadanie liści, 
– objawy nadmiaru wody – więdnięcie zdrowych roślin, czerwienienie i opadanie liści, 

w następstwie obumieranie roślin, nadmiar wody w glebie ogranicza dostęp powietrza do 
korzeni roślin, co doprowadza do „uduszenia” korzeni roślin, 

– niedobór lub nadmiar wilgotności powietrza; 
– objawy niedoboru wilgotności – więdnięcie roślin, Ŝółknięcie i opadanie liści oraz 

kwiatów, 
– nadmiar wilgoci w powietrzu sprzyja rozwojowi chorób infekcyjnych, 
– zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura;  
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– zbyt niska temperatura powoduje przeziębienie lub przemroŜenie roślin, objawy 
przeziębienia – Ŝółknięcie lub czerwienienie liści, objawy przemroŜenia – gnicie liści 
i pędów,  

– zbyt wysoka temperatura powoduje poparzenia roślin, objawy – na liściach i kwiatach 
powstają białe plamy, 

– niedobór lub nadmiar światła; 
– objawy niedoboru światła – wydłuŜanie pędów, jasne zabarwienie i zdrobnienie liści, 

powstawanie pędów płonych, 
– objawy nadmiaru światła – karłowacenie roślin, zdrobnienie i stwardnienie liści, 
– niedobór lub nadmiar składników mineralnych; 
 
Tabela 1. Objawy niedoboru składników mineralnych [opracowanie własne] 
 
 
objawy niedoboru azotu 
 

 
zahamowanie wzrostu, Ŝółtozielone zabarwienie roślin, 
zdrobnienie roślin 

 
objawy nadmiaru azotu 

 
opóźnienie kwitnienia, wybujałość roślin, ciemnozielona 
barwa liści 
 

 
objawy niedoboru fosforu 

 
przebarwienia liści na kolor fioletowy, czerwonawy  
lub Ŝółtawy, zdrobnienie kwiatów 

 
objawy niedoboru potasu 
 

 
brunatnienie i zamieranie liści, przedwczesne opadanie liści 

 
Choroby nieinfekcyjne występują w całej uprawie roślin, jeŜeli warunki uprawy 

są podobne dla wszystkich roślin. Przyczyny chorób infekcyjnych: 
– grzyby, 
– wirusy, 
– bakterie. 

Objawy chorób grzybowych – nekrotyczne plamy na liściach, nekroza podstawy pędów 
młodych roślin, zgnilizny. Często występują objawy etiologiczne, w postaci białego, 
mączystego nalotu, skupień zarodników. Zwalczanie chorób grzybowych – zgodnie 
z zaleceniami w programie ochrony roślin ozdobnych. Środki do zwalczania chorób 
grzybowych – fungicydy. 

Objawy chorób wirusowych – mozaiki, kędzierzawki, redukcja blaszki liściowej, 
zniekształcenia liści, staśmienia pędów, nekrotyczne plamy na liściach często wielobarwne. 
Zwalczanie chorób wirusowych – stosowanie zdrowego materiału rozmnoŜeniowego oraz 
selekcji negatywnej. 

Objawy chorób bakteryjnych – narośla na liściach i korzeniach roślin, zgnilizny, nekrozy, 
śluzowate wycieki. 

Zwalczanie chorób bakteryjnych zgodnie z zaleceniami uprawy roślin. 
Choroby infekcyjne rozwijają się ogniskowo. W uprawie roślin objawy chorobowe pojawiają 
się stopniowo, najpierw na pojedynczych roślinach, następnie zakaŜeniu ulegają kolejne 
sąsiadujące rośliny. 
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Szkodniki roślin doniczkowych 
 

Identyfikacja uszkodzeń roślin spowodowanych przez szkodniki odbywa się 
w następujący sposób: 
– poprzez identyfikację Ŝywych szkodników Ŝerujących na roślinach, 
– poprzez identyfikację rodzaju uszkodzeń występujących na roślinie. 

Szkodniki Ŝerujące na roślinach ozdobnych najczęściej widoczne są gołym okiem  
np.: mszyce, wciornastki, mączliki, przędziorki. Często na roślinie występują objawy 
etiologiczne np.: ciecz miodowa wydzielana przez mszyce, delikatna pajęczynka wydzielana 
przez przędziorki czy zaschnięty śluz wydzielany przez ślimaki. 
Rodzaj uszkodzeń powodowanych przez szkodniki zaleŜy od typu aparatu gębowego. 

Uszkodzenia powodowane przez aparat gębowy kłująco – ssący szkodników: powstają 
wówczas na liściach bardzo drobne nakłucia widoczne gołym okiem lub pod lupą. Wokół 
tych nakłuć tworzą się małe, Ŝółknące plamki, cały liść przybiera barwę jasnozieloną lub 
Ŝółtą. Uszkodzenia tego typu powodują: mszyce, przędziorki, mączliki, wciornastki. 

Uszkodzenia powodowane przez aparat gębowy gryzący szkodników: występuje wówczas 
szkieletowanie liści np. w wyniku zeskrobywania miękiszu liści przez śluzownicę ciemną lub 
wygryzanie małych okrągłych ranek z pozostawieniem dolnego nabłonka, 
minowanie – wyŜeranie miękiszu pod skórką liścia, Ŝer zatokowy – obgryzanie brzegów liści. 
Środki chemiczne do zwalczania szkodników, to zoocydy. Zwalczanie szkodników roślin 
według zaleceń w programie ochrony roślin. 
 
4.1.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Jakie są gatunki roślin doniczkowych? 
2. Jakie elementy ozdobne występują u roślin doniczkowych? 
3. Które z poznanych gatunków roślin doniczkowych są ozdobne z liści? 
4. Które z poznanych gatunków roślin doniczkowych są ozdobne z owoców? 
5. Które z poznanych gatunków roślin doniczkowych są ozdobne z kwiatów? 
6. Jakie są sposoby rozmnaŜania roślin doniczkowych? 
7. Jakie są sposoby wegetatywnego rozmnaŜania roślin doniczkowych? 
8. Jak określa się wymagania świetlne roślin doniczkowych? 
9. Jakie czynniki chorobotwórcze powodują choroby roślin doniczkowych? 
10. Jakie objawy na roślinach powodują czynniki chorobotwórcze? 
11. Jakie są rodzaje uszkodzeń na roślinach spowodowanych przez szkodniki? 
 
 
4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Rozpoznaj gatunki roślin doniczkowych oraz wymień ich elementy ozdobne. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia: 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) pogrupować rośliny doniczkowe według ich elementów ozdobnych, 
2) narysować na arkuszu papieru tabelę według wzoru: 
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Nazwa rośliny 
o ozdobnych 

kwiatach 
1 

Nazwa rośliny 
o ozdobnych liściach 

 
2 

Nazwa rośliny 
o ozdobnych owocach 

 
3 

Nazwa rośliny 
o ozdobnych 

pędach 
4 

    

    

    

 
3) rozpoznać gatunki roślin i wpisać je do odpowiednich kolumn w tabeli, 
4) zaprezentować wyniki ćwiczenia. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– kolekcja zdjęć lub barwnych tablic z roślinami doniczkowymi, 
– linijka, 
– poradnik dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Określ sposób rozmnaŜania oraz wymagania świetlne podanych gatunków roślin 
doniczkowych: cibora, sępolia, cereus, cyklamen, nefrolepis, cissus. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) narysować na otrzymanym arkuszu tabelę według wzoru: 

 
Lp. Gatunek 

1 
Sposób rozmnaŜania 

2 
Wymagania świetlne 

3 
1    

2    

3    

 
2) wpisać gatunki roślin do właściwej kolumny, 
3) wymienić wszystkie sposoby rozmnaŜania danego gatunku, wpisując je w odpowiedniej 

kolumnie, 
4) określić wymagania świetlne kaŜdego gatunku, wpisując je we właściwej kolumnie. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– poradnik dla ucznia, 
– arkusze papieru, 
– przybory do rysowania. 
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Ćwiczenie 3 
Określ technikę i głębokość siewu nasion roślin doniczkowych o róŜnej wielkości. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) narysować na arkuszu papieru tabelę według wzoru: 

Lp. 
Wielkość nasion 

1 
Technika siewu nasion 

2 
Głębokość siewu nasion 

3 

1 Nasiona bardzo drobne   

2 Nasiona średniej wielkości   

3 
Nasiona duŜe 
 

  

 
2) dobrać odpowiednią technikę siewu do wielkości nasion, 
3) określić głębokość siewu nasion w zaleŜności wielkości, 
4) zaprezentować wyniki ćwiczenia. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– poradnik dla ucznia, 
– arkusze papieru, 
– przybory do rysowania. 
 
4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: Tak Nie 

1) rozróŜnić gatunki roślin doniczkowych? � � 
2) wymienić elementy ozdobne poszczególnych gatunków roślin 

doniczkowych? 
� � 

3) określić sposób rozmnaŜania poszczególnych gatunków roślin 
doniczkowych? 

� � 

4) scharakteryzować wymagania uprawowe roślin doniczkowych? � � 
5) rozpoznać objawy chorobowe roślin doniczkowych? � � 
6) rozpoznać choroby roślin doniczkowych? � � 
7) rozpoznać objawy uszkodzeń roślin doniczkowych spowodowanych 

przez szkodniki? 
� � 

8) rozpoznać szkodniki roślin doniczkowych? � � 
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Rys. 28. Anturium uprawne 

[2, s.17] 

 
Rys. 29. Goździk szklarniowy 

[2, s.34] 

4.2. Uprawa roślin ozdobnych na kwiat cięty 
 

4.2.1. Materiał nauczania 
 
Anthurium andreanum – Anturium uprawne 

RozmnaŜanie: generatywne – nasiona wysiewa się zaraz po 
zbiorze, poniewaŜ szybko tracą zdolność kiełkowania. 
Temperatura podczas kiełkowania powinna wynosić 28ºC 
i dostęp światła RozmnaŜanie wegetatywne: z sadzonek 
pędowych, temperatura do ukorzeniania się sadzonek wynosi 
25ºC. 
Warunki uprawy:  wysadzanie na miejsce stałe w lutym, 
marcu w rozstawie 40 x 40 cm na stoły z podgrzewanym 
podłoŜem o miąŜszości 20 cm, podłoŜe przepuszczalne, 
przewiewne (mieszanka nierozłoŜonych liści, torfu wysokiego, 
mchu torfowca, węgla drzewnego, kuleczek styropianu), 
odczyn podłoŜa pH 4,5-5,5; nawoŜenie co dwa tygodnie 
roztworem nawozów mineralnych w stęŜeniu 0,05% lub 
rozcieńczoną gnojowicą w stosunku 1 : 20. Rośliny 

o niewielkich wymaganiach pokarmowych, w okresie spoczynku roślin, nawoŜenie co 3-4 
tygodnie, temperatura uprawy anturium wynosi 20-22ºC w dzień i 16ºC nocą. 

Zabiegi pielęgnacyjne: rośliny nie znoszą nadmiaru wody w podłoŜu, doniczki aŜurowe 
ustawione tak, aby moŜliwy był odpływ nadmiaru wody; wilgotność powietrza 80-90%, 
zalecane jest zraszanie roślin, ścian szklarni oraz chodników. Rośliny wymagają duŜej ilości 
światła rozproszonego; w okresie intensywnego nasłonecznienia latem naleŜy cieniować 
szklarnię. 

Zbiór kwiatów: kwiatostany ścina się w fazie wykształcenia dolnych kwiatów na kolbie 
kwiatostanowej, gwarantuje to dostateczną sztywność pędu kwiatostanowego i wysoką 
trwałość kwiatostanu (ok. 3 − 4 tygodnie). 
 
Dianthus caryophyllus semperflorens – Goździk szklarniowy 

RozmnaŜanie: wegetatywne – z sadzonek pędowych zielnych 
lub metodą kultur merystematycznych. Ze względu na duŜą 
wraŜliwość roślin na choroby wirusowe, zaleca się zakładanie 
plantacji z sadzonek produkowanych metodą kultur 
merystematycznych lub produkcję sadzonek we własnym 
gospodarstwie z roślin matecznych otrzymanych tą metodą. 
Warunki uprawy:  podłoŜe próchniczne, przepuszczalne, 
zasobne w składniki pokarmowe, o dobrej strukturze 
gruzełkowatej, odczyn podłoŜa pH 6,5-7,0. Bardzo waŜną 
cechą podłoŜa jest jego aseptyczność, albowiem goździki są 
bardzo wraŜliwe na choroby grzybowe. Czynniki 
chorobotwórcze najczęściej znajdują się w podłoŜu, dlatego teŜ 
przed kaŜdym cyklem produkcyjnym podłoŜe powinno być 

wymieniane lub odkaŜane (przez parowanie). Zalecane jest stosowanie podłoŜy mineralnych 
(wełna mineralna). NawoŜenie; rośliny o wysokich wymaganiach pokarmowych, zaleca się 
dokarmianie roślin co 7-14 dni, roztworem nawozów mineralnych w stęŜeniu 0,5%. 
Wymagania termiczne: temperatura 8-12ºC nocą, w dzień do 24ºC. Bardzo waŜne jest 
zachowanie róŜnicy temperatur między dniem a nocą, która nie powinna przekraczać 6ºC. 



 

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 

18

Rys.30. Frezja ogrodowa 
[2, s.41] 

WyŜsza róŜnica temperatur jest jedną z przyczyn pękania kielichów kwiatowych. Światło 
wpływa na ilość i jakość kwiatów, rośliny wymagają duŜej ilości światła rozproszonego, 
w wyniku niedoboru światła w okresie zimy rośliny wydają pędy płone, są one cienkie, 
wiotkie, często się łamią. 

Podlewanie: rośliny wymagają obfitego podlewania w większych odstępach czasu, latem 
2-3 razy w tygodniu, zimą raz w tygodniu. Uszczykiwanie wykonuje się nad 3 lub 4 węzłem 
raz lub dwa razy w zaleŜności od stopnia rozkrzewienia roślin i planowanego terminu 
kwitnienia. KaŜde uszczknięcie powoduje opóźnienie kwitnienia o 4-6 tygodni. Usuwanie 
pędów bocznych wykonuje się systematycznie w miarę ich wyrastania, zaleca się 
jak najwcześniejsze wyłamywanie pędów, albowiem powstają wtedy mniejsze blizny, a pąk 
kwiatowy rozwija się szybciej. Goździk wymaga podpór dla zapewnienia prostych pędów 
kwiatowych, w tym celu stosuje się siatki wspierające zakładane w dwóch lub trzech piętrach. 

Systemy uprawy goździków: 
−−−−    cykl sześciomiesięczny – uprawa goździka w tunelu foliowym, sadzenie – maj, czerwiec, 

w ilości 100-150 roślin na 1 m2 bez uszczykiwania sadzonek, zbiór kwiatów jednofazowy, 
jesienią, 

−−−−    cykl jednoroczny – uprawa goździka w szklarni, sadzenie roślin na zagonach  
w maju – czerwcu w ilości 60-80 sztuk na 1 m2, sadzonki uszczykuje się tylko jeden raz, 
pierwsze kwitnienie następuje od września do grudnia, drugi szczyt kwitnienia następuje 
w maju-czerwcu następnego roku, w okresie zimy naleŜy rośliny doświetlać, kwiaty ścina 
się w fazie pełni kwitnienia lub wybarwionego pąka kwiatowego, trwałość kwiatów po 
ścięciu wynosi 2-3 tygodnie, 

−−−−    cykl dwuletni − uprawa goździka w szklarni, zasady uprawy jak w cyklu jednorocznym, 
na 1m2 wysadza się 40-50 roślin, zbiór kwiatów czterokrotny, w okresie zimy naleŜy 
rośliny doświetlać. 

 
Freesia x hybrida – Frezja ogrodowa 

RozmnaŜanie: generatywne – z bulw, rozmnaŜanie z nasion 
gwarantuje wysoką zdrowotność roślin, lecz materiał 
rozmnoŜeniowy jest niewyrównany. Nasiona wysiewa się od 
marca do czerwca w temperaturze 20-22ºC. RozmnaŜanie 
z bulw zapewnia wierne dziedziczenie cech roślin matecznych, 
umoŜliwia regulowanie terminu kwitnienia roślin w zaleŜności 
od daty sadzenia bulw. Materiał handlowy kwiatów jest 
wyŜszej jakości. RozmnaŜanie z bulw obniŜa zdrowotność 
roślin, albowiem przez bulwy przenoszone są choroby 
wirusowe. 
Warunki uprawy:  podłoŜe przepuszczalne, przewiewne, 
próchniczne, odczyn podłoŜa pH 6,0-7,2. Roślina o niskich 
wymaganiach termicznych, temperatura w okresie ukorzeniania 

bulw powinna wynosić 18ºC, w czasie dalszej uprawy 12-15ºC. 
Technologia uprawy – wysadzanie bulw od początku września do połowy października 

w ilości 80-120 bulw na 1 m2 w zaleŜności od odmiany. 
Zabiegi pielęgnacyjne: 

– zakładanie siatek wspierających – dwa piętra, siatki zakłada się przed sadzeniem bulw, 
w oczka siatki wysadza się bulwy, 

– podlewanie – naleŜy utrzymywać podłoŜe w umiarkowanej wilgotności, nadmiar wody 
powoduje gnicie bulw, niedobór wody wpływa istotnie na wielkość kwiatów, 



 

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 

19

Rys. 31. Cantedeskia etiopska 
[2, s.80] 

– usuwanie pędów bocznych – jedna roślina powinna wydać jeden pęd główny i jeden 
boczny, na pędzie głównym pozostawia się jeden pęd boczny wyrastający najniŜej, 
pozostałe pędy naleŜy systematycznie usuwać, 

– zbiór kwiatów – kwiatostany ścina się w fazie pełnego rozwoju dwóch pąków 
i wybarwienia pozostałych; kwiaty zachowują trwałość około dwóch tygodni po ścięciu. 
Cykl uprawy trwa 6-8 miesięcy przy uprawie z nasion, 4-6 miesięcy przy uprawie z bulw. 

MoŜliwa jest całoroczna uprawa frezji z bulw preparowanych i chłodzonych. Preparowanie 
bulw polega na traktowaniu ich temperaturą 28-31ºC przez okres 3-4 miesięcy, a następnie 
przez okres 3-6 tygodni temperaturą 13ºC i 9ºC. Chłodzenie bulw przeprowadza się 
w temperaturze 1-5ºC i wilgotności powietrza 60-70%. Tak przygotowane bulwy wysadza 
się o dowolnej porze roku, kwitnienie następuje po 3 miesiącach uprawy. 
Zantedeschia aethiopica – Cantedeskia etiopska 

RozmnaŜanie: przez podział kłączy; kłącza dzieli się 
w końcu lipca, tuŜ przed sadzeniem, rany powstałe 
podczas dzielenia, naleŜy zasypać węglem drzewnym lub 
pozostawić na kilka dni w miejscu przewiewnym 
i zacienionym, aby zaschły samoistnie. 
Warunki uprawy:  podłoŜe zasobne w składniki 
pokarmowe, średniozwięzłe, najczęściej jest to mieszanka 
ziemi darniowej, torfu i dobrze rozłoŜonego obornika, 
odczyn podłoŜa pH - 6,0. Roślina o duŜych wymaganiach 
świetlnych w ciągu całego cyklu uprawy, temperatura 
12-18ºC. 

Technologia uprawy: 
– sadzenie – koniec sierpnia, początek września 

na zagony w szklarni w rozstawie 40 x 40 cm, 
– podlewanie – w okresie ukorzeniania kłączy 

i początkowym okresie wzrostu podlewanie bardzo 
umiarkowane, natomiast podczas intensywnego wzrostu i kwitnienia podlewanie obfite 
i częste, podczas okresu spoczynku nie stosuje się podlewania, 

– nawoŜenie – roślina o wysokich wymaganiach pokarmowych, podczas wzrostu naleŜy 
zasilać rośliny rozcieńczoną gnojowicą w stosunku 1 : 20 co 7-14 dni; wskazane jest 
równieŜ nawoŜenie mineralne mieszankami nawozów mineralnych o ograniczonej ilości 
azotu, poniewaŜ powoduje on nadmierny wzrost wegetatywny, kosztem obfitości 
kwitnienia, 

– zbiór kwiatów - kwitnienie przypada na miesiące zimowe i wczesnowiosenne, 
kwiatostany zbiera się w fazie pełnego wybarwienia i lekkiego rozchylenia pochwy 
kwiatostanowej, nie naleŜy ich wycinać lecz wyrywać; kwiaty zachowują trwałość około 
jednego tygodnia po ścięciu. 
Cykl uprawy trwa około sześciu miesięcy. Po okresie kwitnienia rośliny wchodzą w okres 

spoczynku letniego. 
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Rys. 32. Gerbera Jamesona 
[2, s.42] 

Gerbera jamesoni – Gerbera Jamesona 
RozmnaŜanie: moŜliwe jest rozmnaŜanie generatywne, 
lecz rośliny uzyskane tą metodą są zróŜnicowane pod 
względem morfologicznym; w związku z tym najczęściej 
stosowane jest rozmnaŜanie wegetatywne metodą kultur 
merystematycznych, albowiem zapewnia ona wysoką 
zdrowotność materiału rozmnoŜeniowego, wierne 
dziedziczenie cech oraz wysoką wydajność rozmnaŜania. 
MoŜliwe jest rozmnaŜanie przez sadzonkowanie, 
ale ze względu na małą wydajność i wraŜliwość roślin na 
 choroby grzybowe, rzadko jest stosowane. 
Warunki uprawy:  podłoŜe próchniczne, przepuszczalne, 
zasobne w składniki pokarmowe, ze względu na duŜą 
wraŜliwość gerbery na choroby grzybowe, zaleca 
się stosowanie podłoŜy mineralnych (wełna mineralna), 
odczyn podłoŜa pH 5,0-6,5. Roślina o wysokich 
wymaganiach termicznych, w okresie intensywnego 

wzrostu wymaga temperatur 20-25ºC, zimą w okresie spoczynku 10-12ºC, temperatura 
podłoŜa powinna być o kilka stopni wyŜsza niŜ temperatura powietrza, róŜnica temperatur 
miedzy dniem a nocą nie powinna przekraczać 3ºC, poniewaŜ powoduje zniekształcenia 
koszyczków kwiatowych. Roślina wymaga duŜej ilości światła rozproszonego, w okresie 
intensywnego nasłonecznienia naleŜy rośliny lekko cieniować. 

Technologia uprawy: 
– sadzenie – w czerwcu, lipcu w rozstawie 30 x 30cm na zagonach lub w pierścieniach 

o miąŜszości podłoŜa 25-30cm, 
– podlewanie – zalecane jest podlewanie kropelkowe ze względu na duŜą wraŜliwość roślin 

na choroby grzybowe, wilgotność powietrza bardzo umiarkowana, naleŜy często wietrzyć 
szklarnie, 

– nawoŜenie – roślina o wysokich wymaganiach pokarmowych, przy uprawie gerbery 
w podłoŜach mineralnych nawoŜenie musi być oparte na precyzyjnych analizach roztworu 
glebowego ze względu na wraŜliwość roślin na zasolenie; do nawoŜenia roślin 
uprawianych w podłoŜach tradycyjnych stosuje się roztwory nawozów mineralnych 
w stęŜeniu 0,2-04% w odstępach dwutygodniowych, 

– usuwanie pędów kwiatowych stosuje się w początkowej fazie wzrostu roślin, w celu 
poprawienia warunków wzrostu wegetatywnego, 

– czyszczenie roślin polega na systematycznym usuwaniu Ŝółknących i uszkodzonych liści, 
które mogą być źródłem infekcji, 

– prześwietlanie roślin czyli usuwanie części najstarszych liści, przyspiesza się w ten 
sposób kwitnienie roślin, 

– zbiór kwiatów – kwiatostany gerbery wykręca się w fazie pylenia zewnętrznych okółków 
kwiatów rurkowych, trwałość kwiatów wynosi około siedmiu dni po ścięciu. 
Długość cyklu uprawy gerbery wynosi najczęściej 2 lata, po czym wprowadza się rośliny 

w stan spoczynku trwający od listopada do końca grudnia. W tym okresie naleŜy przerwać 
nawoŜenie, ograniczyć podlewanie, obniŜyć temperaturę i usuwać pojawiające się pąki 
kwiatowe. 
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Rys. 33. RóŜa wielkokwiatowa 
[2, s.69] 

Rosa theahybrida – RóŜa wielkokwiatowa 
RozmnaŜanie: wegetatywne przez okulizację 
lub sadzonkowanie. 
Warunki uprawy:  podłoŜe gliniasto – piaszczyste z duŜą 
zawartością próchnicy około 7%, miąŜszość podłoŜa 50 cm, 
odczyn podłoŜa pH 5,6-6,5; rośliny są wraŜliwe 
na zasolenie gleby, stęŜenie soli mineralnych w podłoŜu 
nie powinno przekraczać 0,5%. Rośliny o umiarkowanych 
wymaganiach cieplnych, w okresie intensywnego wzrostu 
temperatura powinna wynosić 18-22ºC, zaś w okresie 
spoczynku zimowego 0-3ºC. RóŜe mają wysokie 
wymagania świetlne, w okresie wzrostu wymagają duŜej 
ilości światła rozproszonego, w wyniku niedoboru światła 
w miesiącach zimowych róŜe wydają cienkie, wiotkie pędy 
lub pędy płone. 

Zabiegi pielęgnacyjne: 
– nawoŜenie - ze względu na wraŜliwość róŜ na zasolenie gleby nawoŜenie powinno być 

oparte na okresowych analizach glebowych; wskazane jest zasilanie roślin dwutlenkiem 
węgla w celu zwiększenia ilości oraz poprawienia jakości kwiatów, 

– podlewanie – najlepszym systemem jest podlewanie kropelkowe ze względu 
na wraŜliwość róŜ na choroby grzybowe, 

– cieniowanie – zbyt intensywne promieniowanie słoneczne latem moŜe uszkadzać kwiaty 
róŜ, w upalne dni naleŜy szklarnie cieniować, 

– doświetlanie – stosuje się w okresie zimowym, 
– prześwietlanie – polega na usuwaniu pędów słabych, uszkodzonych, 
– cięcie pędów – wykonuje się przed rozpoczęciem okresu wegetacji. Wszystkie pędy 

przycina się nad 3-4 liściem, pędy słabe usuwa się całkowicie, 
– zbiór kwiatów – kwiaty róŜ ścina się w fazie wybarwionego pąka, pędy ścina się nad  

2-liściem, trwałość kwiatów wynosi około 1-2 tygodnie po ścięciu. 
 

Systemy uprawy: 
– uprawa letnia – okres wegetacji trwa od lutego do listopada, kwitnienie przypada 

na miesiące wiosenne i jesienne, w okresie zimy wchodzą w okres spoczynku, jest 
to najbardziej ekonomiczny system uprawy róŜ ze względu na niskie koszty ogrzewania 
szklarni, 

– uprawa zimowa – okres wegetacji i kwitnienia roślin przypada na miesiące późnojesienne, 
zimowe i wczesnowiosenne; w okresie lata rośliny przechodzą wymuszony okres lekkiego 
spoczynku, ten system uprawy jest najdroŜszy, poniewaŜ wiąŜe się to z wysokimi 
kosztami ogrzewania i doświetlania szklarni, 

– uprawa całoroczna – okres wegetacji roślin trwa nieprzerwanie przez trzy lata, po tym 
okresie krzewy róŜ są wyeksploatowane i nie nadają się do dalszej uprawy. 
W warunkach Polski najczęściej stosowana jest uprawa letnia róŜ ze względu na korzystne 

warunki klimatyczne i ekonomiczne. 
 
Kalkulacja uprawy ró Ŝ 

Wybierając metodę uprawy róŜ naleŜy wziąć pod uwagę następujące koszty: 
– koszty amortyzacji szklarni – jest to koszt stały, niezaleŜny od terminu i metody uprawy, 
– koszty załoŜenia uprawy – związane są z zakupem krzewów, przygotowaniem podłoŜa. 
Koszty te są niezaleŜne od metody uprawy. 
MoŜemy wyróŜnić następujące koszty: 
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Rys. 34. Złocień ogrodowy 
[2, s.26] 

– koszty robocizny – związane są z wykonywaniem wszystkich zabiegów pielęgnacyjnych 
i zbioru kwiatów, wysokość tych kosztów zaleŜy od metody uprawy, w uprawie zimowej 
i całorocznej koszty te są niŜsze, poniewaŜ nie wykonuje się zabiegu kopczykowania róŜ, 

– koszty ogrzewania szklarni – mają one decydujący wpływ na ogólne koszty uprawy 
i są zaleŜne od metody uprawy, w uprawie zimowej i całorocznej są one najwyŜsze, 
a w uprawie letniej najniŜsze, 

– koszty doświetlania – ponoszone są w uprawie zimowej i całorocznej ze względu 
na niskie natęŜenie światła w okresie zimowym, 

– koszty nawoŜenia oraz ochrony są niezaleŜne od metody uprawy. 
Na opłacalność produkcji róŜ duŜy wpływ ma wysokość przychodów uzyskanych 

ze sprzedaŜy kwiatów, a te z kolei zaleŜne są od ceny kwiatów i moŜliwości zbytu. 
NajwyŜsze ceny kwiatów występują w okresie zimowym i wczesno - wiosennym, poniewaŜ 
wtedy nie ma kwiatów pochodzących z uprawy gruntowej. Zapotrzebowanie na kwiaty róŜ 
jest najwyŜsze w okresie późno-zimowym i wczesno-wiosennym. Jest to związane 
z popularnymi w Polsce świętami: „Dzień Zakochanych”, „Dzień Kobiet”. W okresie 
wiosennym i letnim zapotrzebowanie na kwiaty róŜ równieŜ jest wysokie ze względu na duŜą 
liczbę ślubów, uroczystości związanych z „Pierwszą Komunią Świętą”, zakończeniem roku 
szkolnego. 

Opłacalność produkcji róŜ wynika z róŜnicy przychodów i kosztów związanych z ich 
uprawą, dlatego w Polsce preferowana jest letnia uprawa róŜ. DuŜy wpływ na opłacalność 
produkcji ma równieŜ import kwiatów z Holandii, gdzie warunki uprawy są korzystniejsze, 
a jakość kwiatów przewyŜsza rodzimą produkcję. 
Dendranthema gromoliflora – Chryzantema wielokwiatowa 

Chryzantemy naleŜą do grupy roślin reagujących 
kwitnieniem na długość dnia. W okresie dnia powyŜej 
14-15 godzin następuje wzrost wegetatywny, przy dniu 
krótszym niŜ 14 godzin rozpoczyna się indukcja i rozwój 
pąków kwiatowych. 
RozmnaŜanie: sadzonkowanie pędów w okresie 
wiosennym. 
Warunki uprawy:  podłoŜe gliniasto-piaszczyste, zasobne 
w składniki pokarmowe o dobrej strukturze gruzełkowatej, 
odczyn podłoŜa pH 6,0-7,9. Temperatura jest ściśle 
związana z fazą rozwojową roślin; w okresie wzrostu 
wegetatywnego rośliny wymagają temperatury około 
22ºC, w okresie kwitnienia optymalna temperatura wynosi 
16ºC. PodwyŜszenie lub obniŜenie temperatury 
w październiku przyspiesza lub opóźnia kwitnienie 
o kilkanaście dni. 
Światło – ilość godzin świetlnych w ciągu doby decyduje 

o terminie kwitnienia chryzantem, intensywność nasłonecznienia wpływa na jakość 
kwiatów i sztywność pędów. Chryzantemy wymagają duŜej ilości światła rozproszonego. 

Zabiegi pielęgnacyjne: 
– nawoŜenie – najintensywniejsze nawoŜenie powinno przypadać na czerwiec i lipiec, 

zapotrzebowanie na składniki pokarmowe zmienia się w zaleŜności od odmiany 
i powinno być zgodne z zaleceniami, po wykonaniu analiz glebowych, 

– podlewanie – roślina o umiarkowanych potrzebach wodnych, wymaga stałej 
umiarkowanej wilgotności, zalecane jest podlewanie doglebowe w godzinach 
przedpołudniowych, 
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– usuwanie wierzchołków wzrostu – wykonuje się w celu lepszego rozkrzewienia roślin 
w okresie wzrostu sadzonek, 

– usuwanie pędów bocznych wykonuje się w uprawie chryzantem wielkokwiatowych w okresie 
od sierpnia do początku kwitnienia, 

– podpieranie roślin – stosuje się siatki wspierające w 2-3 piętrach, siatki zakłada się 
na zagony przed sadzeniem roślin, w oczka siatki wysadza się rośliny, w miarę wzrostu 
roślin podnosi się kolejne piętra siatki, 

– zbiór kwiatów – kwiaty ścina się w fazie pełni kwitnienia, kwiaty zachowują trwałość 
około trzech tygodni po ścięciu. 
Cykl uprawy trwa około 6-7 miesięcy. 
 

Technika siewu nasion roślin ozdobnych 
PodłoŜe do siewu nasion powinno być lekkie, przewiewne, sterylne; najczęściej 

stosowana jest ziemia liściowa z domieszką piasku lub torfu. Sposoby siewu nasion: 
– siew rzutowy, 
– siew rzędowy, 
– siew punktowy. 
Siew rzutowy stosuje się w przypadku nasion bardzo drobnych. Siew rzędowy stosuje 
się w przypadku nasion o średniej wielkości. Siew punktowy stosuje się w przypadku nasion 
duŜych. Głębokość siewu nasion zaleŜy od ich wielkości i powinna wynosić podwójną 
(potrójną) grubość nasienia. Nasiona bardzo drobne wysiewa się na powierzchni podłoŜa 
i przykrywa szkłem lub folią. 
 
4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń 
1. Jaki są gatunki roślin ozdobnych uprawianych na kwiat cięty? 
2. Jakie są zabiegi pielęgnacyjne stosowane w uprawie roślin na kwiat cięty? 
3. Jaki jest cel uszczykiwania stoŜka wzrostu u roślin ozdobnych? 
4. Które gatunki roślin uprawianych na kwiat cięty wymagają specyficznych zabiegów 

pielęgnacyjnych? 
5. Jakie są sposoby rozmnaŜania roślin na kwiat cięty? 
6. Który z systemów uprawy róŜ polecany jest do stosowania w warunkach Polski? 
7. Co jest przyczyną powstawania pędów płonych u róŜ i goździków? 
8. Jakie ujemne skutki wywołuje u goździka duŜa róŜnica temperatur między dniem a nocą? 
9. W jakiej fazie rozwojowej zbiera się kwiaty poszczególnych roślin ozdobnych? 
10. Które gatunki roślin ozdobnych wymagają podpierania? 
11. Jakie są techniki siewu nasion? 
 
4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj zabiegi pielęgnacyjne w uprawie chryzantem wielkokwiatowych. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) określić stadium rozwoju roślin, 
2) wymienić i omówić zabiegi pielęgnacyjne, które juŜ zostały wykonane, 
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3) określić rodzaj i sposób wykonania zabiegów pielęgnacyjnych, które naleŜy wykonać, 
4) wykonać zabiegi pielęgnacyjne, 
5) ocenić jakość przeprowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– szklarnia z uprawą chryzantem, 
– odzieŜ ochronna, 
– narzędzia ogrodnicze,  
 
Ćwiczenie 2 

Dokonaj wysiewu nasion roślin ozdobnych. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) dobrać skrzynki i podłoŜe do wysiewu nasion, 
2) określić gęstość, głębokość i sposób siewu nasion, 
3) dokonać wysiewu nasion, 
4) omówić warunki kiełkowania nasion. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– nasiona roślin ozdobnych, 
– podłoŜe do wysiewu nasion, 
– pojemniki do wysiewu nasion, 
– narzędzia ogrodnicze, 
– folia lub szkło. 

 
Ćwiczenie 3 

WskaŜ gatunki roślin wymagające zabiegów pielęgnacyjnych wymienionych w tabeli. 
Określ sposób ich rozmnaŜania. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) narysować tabelę według wzoru: 
 

 
Lp. 

 
Gatunek rośliny 

1 

 
Rodzaj zabiegu pielęgnacyjnego 

2 

 
Sposób rozmnaŜania 

3 
1  podpieranie  
2  usuwanie pędów bocznych  
3  doświetlanie lub zaciemnianie  
4  uszczykiwanie wierzchołków wzrostu  
5  doświetlanie   

 
2) zidentyfikować gatunki roślin, u których wykonywane są podane w kolumnie 2 zabiegi 

pielęgnacyjne, 
3) wpisać gatunki roślin do właściwej kolumny, 
4) określić sposoby rozmnaŜania wymienionych gatunków roślin, 
5) zaprezentować wyniki ćwiczenia. 
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– WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– arkusze papieru, 
– poradnik dla ucznia, 
– przybory do rysowania. 
 
Ćwiczenie 4 

Oblicz koszt wyprodukowania jednego kwiatu róŜy w szklarni wiedząc, Ŝe: 
– całkowite koszty uprawy 100 m² wynoszą 4000 zł, 
– plon kwiatów wynosi 40 szt. z 1 m². 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) obliczyć wysokość plonu róŜ ze 100 m², 
2) obliczyć koszt produkcji jednego kwiatu, 
3) zaprezentować wyniki ćwiczenia. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– arkusze papieru, 
– poradnik dla ucznia, 
– kalkulator, 
– przybory do pisania. 

 
4.2.4. Sprawdzian postępów 

 

Czy potrafisz: Tak Nie 

1) wykonać zabiegi pielęgnacyjne w uprawie roślin na kwiat cięty? � � 
2) dokonać siewu nasion o róŜnej wielkości? � � 
3) wymienić warunki kiełkowania nasion roślin uprawianych na kwiat 

cięty? 
� � 

4) scharakteryzować właściwości podłoŜa do wysiewu nasion? � � 
5) określić sposoby rozmnaŜania poszczególnych gatunków roślin 

ozdobnych uprawianych na kwiat cięty? 
� � 

6) scharakteryzować podłoŜa do uprawy roślin ozdobnych uprawianych 
na kwiat cięty? 

� � 

7) obliczyć koszt wyprodukowania jednego kwiatu? � � 
8) określić fazy zbioru kwiatów roślin ozdobnych uprawianych na kwiat 

cięty? 
� � 
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4.3. Sterowana uprawa roślin ozdobnych 
 

4.3.1. Materiał nauczania 
 
Rodzaje spoczynku u roślin: 
1) spoczynek względny, 
2) spoczynek bezwzględny. 

Spoczynek względny jest wywoływany niekorzystnymi warunkami uprawy np. zbyt niską 
temperaturą, niedoborem wody, niewłaściwym fotoperiodem, przerwanie tego spoczynku 
polega na stworzeniu roślinom optymalnych warunków wzrostu. 

Spoczynek bezwzględny jest spowodowany wewnętrznymi właściwościami roślin i jest 
niezaleŜny od warunków uprawy. W tym okresie, w pąkach, cebulach powstają zawiązki 
przyszłego kwiatu, a inhibitory wzrostu nie pozwalają na kiełkowanie nasion, rozwój pąków, 
wzrost pędów. Spoczynek bezwzględny przebiega w trzech fazach. W kaŜdej z nich powstają 
poszczególne elementy kwiatu. Przerwać ten spoczynek moŜna dopiero w ostatniej fazie, gdy 
wszystkie elementy kwiatu są wykształcone. Przerwanie spoczynku polega na zniszczeniu 
inhibitorów wzrostu. MoŜna teŜ skrócić okres spoczynku bezwzględnego przez preparowanie 
cebul. 

Pędzenie roślin ozdobnych – przerywanie spoczynku bezwzględnego. Przyspieszanie 
kwitnienia roślin – przerwanie spoczynku względnego. Spoczynek bezwzględny moŜna 
przerwać róŜnymi metodami: 
– metodą ciepłych kąpieli, 
– metodą pary wodnej, 
– metodą przemraŜania, 
– metodą schładzania. 

Sterowana uprawa roślin polega na doprowadzeniu roślin do kwitnienia w dowolnych 
terminach, niezaleŜnie od ich naturalnego okresu kwitnienia. 

 
Sterowana uprawa chryzantem 

Sterowanie kwitnieniem chryzantem stosuje się w okresie wegetacji roślin wykorzystując 
reakcję na długość dnia. W uprawie szklarniowej stosuje się przyspieszanie lub opóźnianie 
kwitnienia chryzantem. Okres wegetacji tego gatunku przebiega w dwóch fazach 
uzaleŜnionych od długości dnia. 

Faza wzrostu wegetatywnego przebiega przy dniu długim 14-16 godzin i trwa od jednego 
do dwóch miesięcy. 

Faza wzrostu generatywnego następuje po wzroście wegetatywnym i przebiega 
w warunkach dnia krótkiego - mniej niŜ 13,5 h. 
Utrzymanie roślin w fazie wzrostu wegetatywnego polega na ich doświetlaniu – wydłuŜając 
dzień lub skracając noc. Utrzymanie roślin w fazie wzrostu generatywnego następuje 
po wzroście wegetatywnym i polega na skracaniu dnia poprzez zaciemnianie. Długość okresu 
zaciemniania zaleŜy od odmiany i wynosi 9-11 tygodni. 
 
Pędzenie konwalii metoda ciepłych kąpieli 

Tą metodą pędzi się konwalie na okres BoŜego Narodzenia. W październiku kłącza 
konwalii z pąkami kwiatowymi zanurza się w wodzie o temperaturze 30-35ºC na okres 
12-16 godzin. Po tym zabiegu kłącza wysadza się do skrzynek lub doniczek wypełnionych 
torfem i przenosi do ciemnej i gorącej (25-30ºC) szklarni na okres 10-14 dni. Pędy 
kwiatostanowe wydłuŜają się do około 10 cm. Następnie wystawia się rośliny 
do pomieszczenia z dostępem światła i obniŜa temperaturę do 20-25ºC. Po 18-20 dniach 
rośliny nadają się do sprzedaŜy. Pod koniec pędzenia wskazane jest obniŜenie temperatury 
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do kilkunastu stopni, co wpływa na usztywnienie się pędów kwiatostanowych i wzmocnienie 
zapachu konwalii. 

 
Pędzenie tulipanów metodą standardową 

W warunkach polskich jest to najczęściej stosowana metoda. WiąŜe się to z największym 
zapotrzebowaniem na kwiaty tulipana w marcu, oraz niskimi kosztami pędzenia. 
Etapy pędzenia: 
– sadzenie cebul do pojemników – w październiku 
– ukorzenianie cebul w dołowniku w temperaturze około 9ºc przez sześć tygodni, następnie 

w temperaturze około 2ºC – do momentu rozpoczęcia pędzenia. 
– przenoszenie cebul do szklarni – od stycznia. temperatura pędzenia 16-18ºC, rośliny 

kwitną po 2-3 tygodniach. 
– chłodzenie tulipanów w temperaturze 10-14ºC przez kilka dni. celem chłodzenia jest lepsze 

wybarwienie pąków kwiatowych oraz usztywnienie pędów. 
Termin kwitnienia tulipanów reguluje się w zaleŜności od daty rozpoczęcia pędzenia. 

 
Pędzenie lilaka 

Etapy pędzenia: 
– przygotowanie krzewów do pędzenia – w marcu przycina się pędy lilaka nad 6-8 pąkiem; 

cienkie pędy naleŜy całkowicie usunąć pozostawiając na roślinie 6-8 najsilniejszych 
pędów; w końcu lipca naleŜy wprowadzić krzewy w okres spoczynku, w tym celu, 
podcina się korzenie roślin, aby ograniczyć pobieranie wody; moŜna równieŜ wykopać 
krzewy wraz z bryłą korzeniową, którą naleŜy zabezpieczyć przed nadmiernym 
przesychaniem, 

– przerywanie spoczynku – na 3-5 tygodni przed planowanym terminem kwitnienia krzewy 
poddaje się zabiegowi przerwania spoczynku metodą przemraŜania lub ciepłych kąpieli, 
przemraŜanie następuje w chłodni o temperaturze 2-3ºC i wilgotności powietrza 90-95% 
przez okres 4-5 tygodni, przerwanie spoczynku metodą ciepłych kąpieli polega na zanurzeniu 
pędów lilaka w wodzie o temperaturze 22-28ºC przez 9-12 godzin. 
W pierwszym tygodniu krzewy naleŜy umieścić w szklarni zabezpieczając bryły 

korzeniowe torfem. Temperatura powietrza powinna wynosić 23-5ºC. Wskazane jest 
zaciemnianie szklarni w celu wydłuŜenia się pędów kwiatostanowych oraz zahamowania 
rozwoju liści. Krzewy naleŜy zraszać, co godzinę, ciepłą wodą. W drugim tygodniu pędzenia 
temperatura powinna wynosić 28-30ºC. NaleŜy zaprzestać zraszania roślin, a rozpocząć 
podlewanie. Rośliny powinny być wystawione na światło. W trzecim tygodniu pędzenia 
naleŜy obniŜyć temperaturę do 18-20ºC. W czwartym tygodniu naleŜy obniŜyć temperaturę 
do 16-18ºC, w celu uzyskania efektu usztywnienia pędów i zintensyfikowania zapachu. 
Długość okresu pędzenia lilaka zaleŜy od terminu kwitnienia, im bliŜej naturalnego okresu 
kwitnienia, tym okres pędzenia jest krótszy. Rośliny kwitnące od listopada do stycznia pędzi 
się około czterech tygodni. Rośliny kwitnące w lutym, marcu wymagają trzytygodniowego 
okresu pędzenia. 
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4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania ,sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie znasz rodzaje spoczynku roślin? 
2. Jakimi metodami moŜna przerwać spoczynek względny roślin? 
3. Jakimi metodami moŜna przerwać spoczynek bezwzględny roślin? 
4. Co to jest fotoperiod? 
5. Jaki czynnik warunkuje wzrost wegetatywny u roślin dnia krótkiego? 
6. Jaki czynnik warunkuje kwitnienie u roślin dnia krótkiego? 
7. Jakie czynniki powodują spoczynek względny roślin? 
8. Jakie czynniki powodują spoczynek bezwzględny roślin? 
9. Jakie gatunki roślin ozdobnych reagują na długość dnia? 
 
4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Przygotuj kłącza konwalii do pędzenia metodą ciepłych kąpieli. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dokonać wyboru kłączy konwalii z pąkami kwiatowymi, 
2) przygotować ciepłą kąpiel do moczenia kłączy, 
3) przygotować naczynia i podłoŜe do sadzenia kłączy, 
4) wykonać sadzenie kłączy. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

– kłącza konwalii, 
– pojemniki do uprawy 
– podłoŜe do uprawy, 
– pojemniki do ciepłych kąpieli, 
– narzędzia ogrodnicze. 
 
Ćwiczenie 2 

Do podanych gatunków roślin dobierz metodę pędzenia i określ rodzaj przerywanego 
spoczynku. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) sporządzić tabelę według wzoru: 
 

Lp. Gatunek rośliny 
1 

Rodzaj przerywanego spoczynku 
2 

Metoda pędzenia 
3 

1 konwalia   
2 tulipan   
3 lilak   
4 chryzantema   
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2) określić rodzaj przerywanego spoczynku u poszczególnych gatunków i wpisać 
do właściwej kolumny, 

3) określić nazwę metody pędzenia poszczególnych gatunków i wpisać do właściwej 
kolumny. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

– poradnik dla ucznia, 
– arkusze papieru, 
– przybory do rysowania. 
 
Ćwiczenie 3 

Zaplanuj termin sadzenia chryzantem, okresy doświetlania i zaciemniania tak, aby rośliny 
zakwitły 15 lipca. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić długość okresu zaciemniania i ustalić datę początku zaciemniania, 
2) określić długość okresu doświetlania i ustalić datę początku doświetlania, 
3) określić datę sadzenia roślin, 
4) zaprezentować wyniki ćwiczenia. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

– poradnik dla ucznia. 
 
4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 

Tak Nie 

1) wymienić rodzaje spoczynku u roślin? � � 
2) określić czynniki warunkujące spoczynek roślin? � � 
3) określić warunki przerywania spoczynku u roślin? � � 
4) przygotować rośliny do pędzenia róŜnymi metodami? � � 
5) określić metody pędzenia poszczególnych gatunków roślin? � � 
6) zaplanować kwitnienie roślin na określony termin? � � 
7) określić długość okresu pędzenia poszczególnych gatunków roślin? � � 
8) określić warunki pędzenia poszczególnych gatunków? � � 
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4.4. Dekoracja wnętrz z zastosowaniem roślin ozdobnych 
 

4.4.1. Materiał nauczania 
 
Zasady wykonywania kompozycji z kwiatów ciętych 

Wykonując kompozycje z kwiatów ciętych naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
– zasada „trzech” – do wykonania kompozycji uŜywa się najwyŜej trzech gatunków 

kwiatów, trzech barw kwiatów, 
– zasada ładu i porządku – pędy kwiatów nie mogą się w kompozycji krzyŜować, wszystkie 

elementy kompozycji muszą być widoczne, 
– zasada zachowania równowagi – układ kwiatowy musi być stabilny, 
– zasada zachowania środka cięŜkości – rozmieszczenie elementów w kompozycji zaleŜne 

jest od ich optycznego cięŜaru, elementy najcięŜsze układa się blisko środka, im dalej 
od środka cięŜkości, tym elementy powinny być lŜejsze; „cięŜar” poszczególnych 
elementów ocenia się na podstawie wielkości, barwy, kształtu kwiatów, 

 
 Tab.2. Ocena „cięŜkości” kwiatów [ opracowanie własne autora] 
 
Kwiaty Barwa Wielkości Kształt 
Lekkie Jasna Drobne WydłuŜony 
CięŜkie Ciemna DuŜe Okrągły 

 
– zasada doboru barw – barwy kwiatów do kompozycji dobiera się na zasadzie harmonii lub 

kontrastu. 
NaleŜy unikać łączenia barw, które źle się znoszą np. czerwony z fioletowym, fioletowy 
z niebieskim. Do wykonania kompozycji kwiatowej potrzebne są następujące materiały: 
– materiał roślinny, 
– gąbka florystyczna, 
– naczynia. 
Gąbka florystyczna słuŜy jako podłoŜe do układania kwiatów. Pozwala zachować kierunek 
układanych elementów. Naczynia do wykonywania kompozycji kwiatowych mogą być: 
– szklane, 
– metalowe, 
– gliniane, 
– wiklinowe. 

Dobór wysokości naczynia zaleŜy od wysokości całej kompozycji. W naczyniach 
wysokich stosunek wysokości naczynia do wysokości całej kompozycji powinien wynosić 
1:3. Przy układaniu kwiatów w naczyniach płaskich wysokość bukietu ustala się na podstawie 
dłuŜszej średnicy naczynia. Wysokość kwiatów powinna być równa dwukrotnej średnicy 
naczynia. Kompozycje kwiatowe mogą być wielostronne - elementy kwiatowe 
rozmieszczenie z kaŜdej strony naczynia oraz jednostronne - elementy kwiatowe 
zgromadzone z jednej strony naczynia. 
 
Dekoracja pomieszczeń kwiatami doniczkowymi 

Dobierając gatunki roślin doniczkowych do dekoracji pomieszczeń, naleŜy wziąć pod 
uwagę następujące czynniki: 
– nasłonecznienie pomieszczenia, 
– kubaturę pomieszczenia, 
– temperaturę w pomieszczeniu. 
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W przypadku pomieszczeń silnie nasłonecznionych, naleŜy dobierać gatunki o wysokich 
wymaganiach świetlnych, np. kaktusy, palmy, draceny. Do pomieszczeń o ograniczonym 
dostępie światła naleŜy wybierać gatunki cieniolubne lub cienioznośne, np. paprocie, cissusy. 
Pomieszczenia o umiarkowanym dostępie światła stwarzają korzystne warunki do uprawy 
większości gatunków roślin ozdobnych z kwiatów. Gromadząc w jednym pomieszczeniu 
gatunki roślin o róŜnych wymaganiach świetlnych, naleŜy zróŜnicować ich ekspozycje 
w zaleŜności od warunków świetlnych panujących w róŜnych miejscach pomieszczenia. 

Kubatura pomieszczenia decyduje o doborze roślin doniczkowych według ich wielkości. 
Do dekoracji duŜych pomieszczeń nadają się gatunki wysokie, o silnym wzroście. Kubatura 
pomieszczenia decyduje równieŜ o zawartości dwutlenku węgla i tlenu w powietrzu, 
a to z kolei ma wpływ na intensywność fotosyntezy i oddychania roślin. Pomieszczenia 
o duŜej kubaturze stwarzają lepsze warunki do wzrostu roślin. 

Temperatura pomieszczenia decyduje o doborze gatunków roślin według ich wymagań 
cieplnych. W gorących pomieszczeniach źle czują się gatunki o niskich wymaganiach 
cieplnych - cyklamen, sępolia. Chłodne pomieszczenia stwarzają niekorzystne warunki 
do uprawy roślin o wysokich wymaganiach termicznych np. kaktusów, dracen. 
Do dekoracji wnętrz stosuje się równieŜ kompozycje z roślin doniczkowych. Mogą to być 
róŜne gatunki roślin wysadzone do jednego naczynia. W takim wypadku naleŜy tak dobierać 
gatunki, aby miały one zbliŜone wymagania glebowe, świetlne, termiczne. Dobór gatunków 
do kompozycji opiera się na róŜnicy pokroju roślin, barwy liści, barwy kwiatów. Wskazane 
jest łączenie gatunków o róŜnych elementach ozdobnych. 
 
4.4.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Jakie znasz zasady doboru gatunków kwiatów ciętych do kompozycji? 
2. Jakie obowiązują zasady układania kompozycji kwiatowych? 
3. Jakie znasz zasady doboru naczyń do kompozycji? 
4. Jakie czynniki decydują o doborze gatunków roślin doniczkowych do dekoracji pomieszczeń? 
5. Jakie czynniki decydują o doborze gatunków roślin doniczkowych do kompozycji? 
 
 
4.4.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj kompozycję z kwiatów ciętych do dekoracji sali konferencyjnej. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) określić kształt i wielkość kompozycji, 
2) dobrać naczynie i materiał roślinny do kompozycji, 
3) dobrać materiały pomocnicze do wykonania kompozycji, 
4) wykonać kompozycję. 
. 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– materiał roślinny, 
– naczynia do układania roślin, 
– gąbka florystyczna, 
– sekator, 
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– nóŜ, 
– woda. 
 
Ćwiczenia 2 

Zaprojektuj dekorację sali dydaktycznej kwiatami doniczkowymi. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dokonać wyboru gatunków roślin, 
2) określić warunki świetlne wybranych miejsc, 
3) wyeliminować gatunki powodujące alergie, 
4) określić zasady pielęgnacji wybranych gatunków roślin. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

– poradnik dla ucznia, 
– katalogi roślin doniczkowych, 
– przybory do rysowania. 
 
Ćwiczenie 3 

Wykonaj kompozycję z roślin doniczkowych. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dobrać gatunki roślin doniczkowych do kompozycji, 
2) dobrać naczynie do kompozycji, 
3) dobrać podłoŜe do wybranych gatunków, 
4) wysadzić rośliny, 
5) zaprezentować i omówić wykonane zadanie. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– kolekcja roślin doniczkowych, 
– naczynia do wysadzania roślin, 
– podłoŜe do uprawy roślin, 
– narzędzia ogrodnicze, 
– odzieŜ ochronna. 



 

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 

33

4.4.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: Tak Nie 

1) określić zasady układania kwiatów ciętych? � � 
2) dobrać gatunki kwiatów ciętych do wykonania kompozycji 

kwiatowej? 
� � 

3) dobrać gatunki roślin doniczkowych do wykonania kompozycji 
kwiatowej? 

� � 

4) określić wielkość i kształt kompozycji kwiatowej w zaleŜności od jej 
przeznaczenia? 

� � 

5) dobrać gatunki roślin doniczkowych do dekoracji pomieszczeń 
o róŜnym przeznaczeniu? 

� � 

6) wykonać kompozycję z kwiatów ciętych? � � 
7) wykonać kompozycję z kwiatów doniczkowych? � � 



 

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 

34

5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 

INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
 
1. Przeczytaj uwaŜnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Przeczytaj zestaw zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań. Do kaŜdego zadania dołączone są cztery moŜliwości odpowiedzi. 

Tylko jedna jest prawidłowa. 
5. Udzielaj odpowiedzi na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce 

znak X. W przypadku pomyłki naleŜy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 

6. Pracuj samodzielnie. 
7. Na rozwiązanie testu masz 35 min. 

Powodzenia! 
 

Materiały dla ucznia: 
− instrukcja, 
− zestaw zadań testowych, 
− karta odpowiedzi. 
 
ZESTAW ZADA Ń TESTOWYCH 
 
1. Chryzantemy rozmnaŜane są przez 

a) cebule. 
b) sadzonki pędowe zielne. 
c) kłącza. 
d) nasiona. 
 

2.  Elementem ozdobnym primuli kubkowatej są 
a) liście. 
b) kwiaty. 
c) owoce. 
d) pędy. 
 

3.  Ozdobne pędy posiada 
a) cyklamen. 
b) opuncja. 
c) cissus. 
d) psianka. 
 

4.  Do roślin o wysokich wymaganiach świetlnych naleŜy 
a) cereus. 
b) nefrolepis. 
c) sępolia. 
d) cyklamen. 
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5.  Przyczyną chorób nieinfekcyjnych roślin są 
a) grzyby. 
b) niedobory wody w glebie. 
c) wirusy. 
d) bakterie. 
 

6.  Fungicydy stosuje się do zwalczania 
a) chorób bakteryjnych. 
b) chorób grzybowych. 
c) szkodników ssących. 
d) szkodników gryzących. 
 

7.  Cykl uprawy frezji z bulw trwa 
a) 15 m-cy. 
b) 10 m-cy. 
c) 6 m-cy. 
d) 12 m-cy. 

 
8.  Siatki wspierające stosuje się w uprawie 

a) konwalii. 
b) tulipana. 
c) goździka. 
d) anturium. 
 

9.  Nasiona bardzo drobne wysiewa się na głębokość 
a) dwukrotnej grubości nasienia. 
b) wysiewa się na powierzchni podłoŜa. 
c) jednokrotnej grubości nasienia. 
d) trzykrotnej grubości nasienia. 
 

10. Naturalny okres kwitnienia złocieni przypada na miesiące 
a) wiosenne. 
b) zimowe. 
c) jesienne. 
d) letnie. 
 

11. Spoczynek względny roślin uwarunkowany jest 
a) niskim natęŜeniem światła. 
b) niską temperaturą. 
c) wewnętrznymi właściwościami roślin. 
d) niedoborem składników pokarmowych w podłoŜu. 
 

12. Usuwanie wierzchołków wzrostu u roślin stosuje się w celu 
a) przyspieszenia kwitnienia. 
b) rozkrzewienia systemu korzeniowego. 
c) ograniczenia wysokości roślin. 
d) rozkrzewienia pędów roślin. 
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13. Metodę przemraŜania wykorzystuje się do pędzenia 
a) chryzantem. 
b) lilaków. 
c) gerbery. 
d) konwalii. 
 

14. Fotoperiodyzm to reakcja roślin na 
a) natęŜenie promieniowania słonecznego. 
b) długość dnia. 
c) zasolenie gleby. 
d) niedobór wody. 
 

15. Regulowanie terminu kwitnienia chryzantem uzyskuje się przez 
a) modyfikacje nawoŜenia. 
b) cieniowanie. 
c) regulowanie długości dnia. 
d) zróŜnicowanie terminu sadzenia. 
 

16. Stabilność kompozycji kwiatowej osiąga się przez stosowanie zasady 
a) ładu i porządku. 
b) równowagi. 
c) przejrzystości. 
d) środka cięŜkości. 
 

17. Rośliny doniczkowe w kompozycji mają podobne 
a) wymagania glebowe i świetlne. 
b) wysokości. 
c) elementy ozdobne. 
d) barwy kwiatów. 
 

18. Kwiaty anturium są barwy: 
a) niebieskiej, róŜowej, białej. 
b) białej, czerwonej, liliowej. 
c) róŜowej, czerwonej, zielonej. 
d) róŜowej, Ŝółtej, czerwonej. 
 

19. Usuwanie pędów bocznych stosuje się w uprawie 
a) gerbery. 
b) cyklamena. 
c) goździka. 
d) tulipana. 
 

20. Wysokość naczynia w kompozycji kwiatowej powinna stanowić 
a) ⅔ wysokości kompozycji. 
b) ½ wysokości kompozycji. 
c) ¼ wysokości kompozycji. 
d) ⅓ wysokości kompozycji. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………. 
 
Uprawa roślin ozdobnych pod osłonami 
 
Zakreśl poprawną odpowiedź 
 

Nr zadania Odpowiedź Punkty 
1 a b c d  
2 a b c d  
3 a b c d  
4 a b c d  
5 a b c d  
6 a b c d  
7 a b c d  
8 a b c d  
9 a b c d  
10 a b c d  
11 a b c d  
12 a b c d  
13 a b c d  
14 a b c d  
15 a b c d  
16 a b c d  
17 a b c d  
18 a b c d  
19 a b c d  
20 a b c d  

Razem:  
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