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Ciecze termochemiczne w 
uprawach szklarniowych 
 

Wpływ wilgotności na jakość plonów 

Wilgotność powietrza jest ważnym czynnikiem klimatu szklarniowego, ponieważ wpływa na 
procesy transpiracji i fotosyntezy oraz może być przyczyną rozwoju chorób grzybowych. W 
uprawach o wartości handlowej liści, takich jak sałata i rośliny ozdobne, wzrost wilgotności 
może przyczynić się do utraty produkcji, jakości i wartości handlowej1. 

Jednym z głównych powodów kontrolowania 
wilgotności w szklarniach jest unikanie 
występowania chorób grzybowych2. 

W nieodpowiednich warunkach 
wilgotnościowych wzrost niektórych roślin 
może ulec zmniejszeniu3, mogą nastąpić 
zmiany anatomiczne lub opóźnienia w 
rozwoju roślin4, 5. 

Umiarkowana wilgotność (55-75%) pozwala 
na zwiększenie tempa asymilacji netto 
roślin6 dzięki wzrostowi przewodności 
szparkowej7, która ułatwia procesy wymiany 
pary wodnej (transpiracja) i CO2 
(fotosynteza) między roślinami a 
powietrzem. 

Wysoka wilgotność (75-95%) może przynieść korzystne efekty, takie jak zwiększenie 
indywidualnej powierzchni liści6, choć może również powodować niekorzystne skutki dla 
kwitnienia, zawiązywania i wzrostu owoców roślin takich jak papryka8. Wilgotność względna 
w granicach 50-70% jest uważana za optymalną dla zapylania pomidorów, gdyż wysokie 
wartości bliskie 90% mogą obniżać żywotność pyłku na skutek stresu termicznego9. 
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