
 

Substrat’ın Phalaenopsis’in dayanıklılığı üzerindeki etkisi
Naaldwijk’te bulunan FloraHolland’in Post-Harvest Bilgi Merkezi bu yıl substrat çeşitlerinin Phalaenopsis’in 
dayanıklılığı üzerinde etkilerini öğrenmek için bir deneme yaptı. Bu denemede Fibre-Neth® hindistan cevizi 
substrat çeşitleri ile doldurulan 12 cm’lik saksılarda yetişen Phalaenopsis orkidelerinin dayanıklılığı, genel olarak 
kullanılmakta olan Phalaenopsis substratı ile doldurulan 12 cm’lik saksılarda yetişen Phalaenopsis orkidelerinin 
dayanıklılığı ile kıyaslandı. 

Yetiştirme aşaması
Fibre-Neth® hindistan cevizi substratında yetişen bitkiler Van der Knaap Grubu’nun AR-GE ekibi tarafından 
Honselersdijk’ta bulunan ‘de Kas’ inovasyon merkezinde belli bir boya gelene dek yetiştirildi. Referans olarak 
kullanılan substratta yetişen bitkiler aynı şekilde bir uygulama merkezinde yetiştirildi. Değişik Fibre-Neth® hindistan 
cevizi substrat çeşitleri kullanıldı. Her çeşit substrat için Bilgi Merkezinde 6 bitki test edildi. Bitkilerin değişik 
yetişme aşamalarındaki durumunu incelemek için şu aşamalar simüle edildi: nakliye aşaması, dükkan aşaması 
ve tüketicinin evi aşaması. Bitkiler her aşamanın başında incelenip değerlendirildi. Son aşamada haftada bir 
defa değerlendirme yapıldı. Her değerlendirmede yaprağın kalitesi ve iyi durumda olan çiçek sayısına bakıldı.

Sonuçlar 
Proje sırasında hiçbir bitkinin değersiz sayılacak kadar süs değer kaybı veya solan çiçekleri olmadı. Bu demektir 
ki projede kullanılan bütün bitkiler 56 günlük deneme süresinden daha uzun canlı kalabileceklerdir. Ancak 
çiçeklenme performansı, yani kalitede, göze çarpan farklılıklar tespit edildi. 
Genel tabloya bakıldığında standart Fibre-Neth® substratı en iyi sonuçları verdi. Bu substratta yetişen bitkilerde 
daha çok çiçek açıldı ve hiç denecek kadar tomurcuk dökülmesi ve tomurcuk kuruması olmadı. Fibre-Neth® 
substratının farklı çeşitlerinde yetişen bitkiler sekiz haftalık deneme süresinde neredeyse hiç tomurcuk 
düşürmedi. Denemede referans olarak kullanılan substratta yetişen bitkilerin çiçeklenme performansı daha 
düşüktü ve tomurcuk dökülmesi ile tomurcuk kuruması da bu bitkilerde sık sık yaşanıyordu. Her ne kadar referans 
olarak kullanılan substratta yetişen bitkilerde deneme başında ve sonunda daha tomurcuk görüldüyse de bu 
tomurcukların büyük bir kısmı (%72) açılmadı. Değişik substrat çeşitleri, bitkilerin yaprak kalitesi üzerinde 
birbirlerinden farklı etki göstermedi. 

Daha ayrıntılı bilgi 
Bu denemelerin sonuçları hakkında daha ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız veya ‘de Kas’ inovasyon merkezimizde 
Phalaenopsis ile ilgili yapacağımız substrat denemelerine ilgi duyuyorsanız, Van der Knaap Grubu’nun AR-GE 
müdürü Dirk Zwinkels ile telefonla (0174-296606) veya e-posta ile (RD@vanderknaap.info) iletişime geçebilirsiniz.
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