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Wstęp 

Osiągnięcia w hodowli twórczej roślin ozdobnych jednorocznych pozwalają 
co roku na wprowadzanie do produkcji wielkotowarowej wielu nowych gatunków 
i odmian. Preferencje konsumentów sprawiają, że są to rośliny o wysokich walo
rach zdobniczych oraz długo i obficie kwitnące [KRAUSE 1997]. 

Interesującym gatunkiem jednorocznym jest między innymi kleome ciernis
ta (Cleome spinosa JACQ., syn. Cleome hassleriana CHODAT.), należąca do rodziny 
Capparaceae. 

Kleome ciernista dziko rośnie w południowej Brazylii, Argentynie, Para
gwaju i Urugwaju. Dorasta do 1,5 m wysokości i silnie się krzewi, osiągając sze
rokość 1,2 m. Jej pędy są pokryte krótkimi, delikatnymi kolcami. Najczęściej 

uprawiane są odmiany z grupy Queen, dorastające do 90 cm wysokości. Ozdobą 
rośliny są zarówno pachnące, ciemnozielone i lepkie w dotyku dłoniastosieczne 
liście, jak też charakterystyczne pająkowate kwiaty z długimi nitkami pręcikowymi 
i wydłużonymi słupkami. Kwiaty, o oryginalnej budowie, zebrane są w luźne 
grona na wierzchołkach pędów. Dekoracyjne są także owoce kleomy - promieniś
cie rozchodzące się długie, wąskie torebki. Kwitnie od lipca do późnej jesieni 
[KRAUSE, LISIECKA 1991; CHOJNOWSKA, CHOJNOWSKI 2002]. 

Wobec stale rosnącego zapotrzebowania na rośliny jednoroczne podjęto 
zatem badania nad oceną 4 odmian kleomy ciernistej uprawianej w gruncie. 

Materiał i metody 

Badania przeprowadzono w latach 2002-2004 w gruncie odkrytym na tere
nie Zakładu Dydaktyczno-Doświadczalnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskie
go w Olsztynie. Doświadczeniem objęto 4 odmiany kleomy ciernistej (Cleome 
spinosa JACQ.): 'Cherry Queen' - o kwiatach wiśniowych, 'Helen Campbell' -
o kwiatach białych, 'Rose Queen'- o kwiatach różowych i 'Violet Queen' -
o kwiatach fioletowych. 
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Podłożem do wysiewu nasion była mieszanka ziemi inspektowej i torfu wy
sokiego firmy Hollas z Pasłęka w stosunku objętościowym 3 : I, o pH 6,5 . We 
wszystkich latach badań nasiona wysiewano rzutowo do skrzynek nasiennych 
w szklarni w podobnym terminie, tj . 8 kwietnia. W fazie dwóch liści właściwych 
rośliny pikowano do doniczek ziemnych, a po upływie dwóch tygodni do doni
czek plastikowych wypełnionych takim samym podłożem, jak do wysiewu nasion. 
Termin sadzenia w gruncie przypadał (według kolejności lat badań) na 20, 21 
i 22 maja. Rośliny sadzono systemem pasowym w trzech rzędach (po 35 roślin 

w rzędzie) odległych od siebie o 60 cm, co 50 cm w m;dzic. Między pasami 
zachowano odległość 120 cm. Powtórzenie stanowiło 15 kolc_jno rosn,icych roślin 
w środkowej części rzędu. Dla każdej odmiany zastosowano trzy powtórzenia. 

W okresie wegetacji obserwowano fazy fenologiczne: pocz;_1tek, pełnię i ko
niec kwitnienia. Obliczono długość ich trwania i liczbc; dni kwitnienia. Za począ
tek kwitnienia przyjęto moment, kiedy zaobserwowano pierwszy rozwinięty 

w pełni kwiatostan na pędzie głównym u 10% roślin, za pełnię kiedy u 5Wk 
roślin co najmniej połowa pędów była uwieńczona kwitnącym gronem i koniec 
kwitnienia - kiedy na badanych roślinach przekwitło 75% kwiatostan(iw. W pełni 
kwitnienia zmierzono wysokość rośliny, średnice; (wyrażono jako średni,[ z dwóch 
pomiarów wykonanych w płaszczyźnie poziomej „na krzyż"), pędy kwiatostanowe 
(grubość pędu głównego, długość i grubość pędów I rzc;du, liczbę pi.;dów I rzi.;du 
oraz liczbę jednocześnie kwitnących kwiatów w kwiatostanie na pi.;dzic głównym). 
Zmierzono również długość całkowitą liści typowych i ogonka liściowego oraz 
długość i szerokość liści przykwiatowych. Pomiary cech morfologicznych wykona
no na 15 roślinach z powtórzenia, a obserwacje przeprowadzano na wszystkich 
roślinach uczestniczących w doświadczeniu. 

Wyniki opracowano statystycznie metodą analizy wariancji typow,1 dla ukła
du całkowicie losowego, przyjmuj ,ic odmiany i lata badań jako czynniki doświad
czalne. Średnic z badanych kombinacji pogrupowano według testu Duncana przy 
poziomie istotności a = 0,05, oznaczając wartości zbliżone t,1 samq literą alfabe
tu . 

Wyniki i dyskusja 

Długość okresu kwitnienia 4 odmian Cleome !ipinosa J ACQ. była zrozmco
wana (tab. 1 ). Najwcześniej zakwitły rośliny w pierwszym roku prowadzenia doś
wiadczenia, po 34-39 dniach od posadzenia na miejsce stałe. 

Niskie temperatury powietrza i obfite opady deszczu w czerwcu i lipcu 
w 2004 roku (tab. 2) spowodowały, że rośliny klcomy rozpoczynały kwitnienie 
znacznie później, aniżeli w pierszym i drugim roku badań (od 2 do 18 lipca, tj. 
po 42-58 dniach od posadzenia na miejsce stałe). Najdłużej kwitły rośliny w 2002 
roku (od 89 do 98 dni), a najkrócej w 2004 r. (od 73 do 84 dni). Najdłuższym 
okresem kwitnienia we wszystkich latach badań charakteryzowała się 'Helen 
Campbell' (od 84 do 98 dni), natomiast najkrócej kwitła 'Cherry Queen' (od 73 
do 89 dni). 

Istotną cechą w ocenie morfologicznej roślin jest ich wysokość. Wartości tej 
cechy w latach 2002 i 2003 były podobne (tab. 3). Istotnie niższe były rośliny 
w roku 2004 - średnio o około 26 cm. Najwyższą z badanych odmian we 
wszystkich badanych latach była 'Violet Queen' (116,51 cm). Odmiana ta również 
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silnie sit; rozrastała i osiągała średnicę 85,75 cm. Pozostałe odmiany dorastały do 
około 100 cm wysokości i od 75 ,22 do 89,17 cm średnicy. 

Odmiana 
Cu ltiva r 

Cherry 
Queen 

Helen 
Carnph<.:11 

Rose 
Queen 

Violct 
Queen 

Tabela l; Table 1 

Fenofazy i liczba dni kwitnienia 4 odmian Cleome ~pinasa ]ACQ. 

Phcnophascs and number of blossoming days for four cultivars 
of Cle01ne spinosa lACQ. 

Posa- Fenofazy kwitnienia Licz:Ja dni od posadzenia na miejs-
dzt.:nic Phcnophases of bios- ce stałe; Number of days s ince 

na somrng planting in permancnt site 
miejsce 

Liczba dni 

Lata siak kwitnienia 

Years Plan- do począ ł- Number of 

ling in począ- ku kwitnie-
do pełni do końca days of 

tek pełnia koniec nia; up to 
kwitnienia kwitnienia blossoming pcrma- up to the up to the 

ncnt begin- peak end the begin-

site 111ng ning of peak of end of 

blossoming 
blossoming blossoming 

2002 20 05 27.06 12.07 20.09 39 54 124 85 

2003 21.05 1.07 17.07 2809 42 58 131 89 

2004 2205 16.07 4.08 27.09 56 75 129 73 

2002 20.05 22.06 7.07 2009 34 49 124 90 

2003 2105 24.06 11.07 30.09 35 52 133 98 

2004 22.05 2.07 28.07 24.09 42 67 126 84 

2002 20.05 24.06 8.07 1809 '.",6 50 122 86 

2003 21 .05 27.06 12 .07 27.09 38 53 130 92 

2004 22.05 5.07 30.07 25.09 45 70 127 82 

2002 20 05 25.06 1().()7 19.09 37 52 123 86 

200:, 21.05 30.06 16.07 30.09 41 57 133 92 

2004 2205 18.07 2.08 29.09 58 73 131 7) 

Nic stwierdzono istotnych różnic w długości pędów kwiatostanowych (I rzę
du) w pierwszym i drugim roku badań. Niekorzystny układ warunków termicz
nych w czerwcu i lipcu 2004 roku (tab. 2), a więc w okresie intensywnego wzrostu 
kkomy w gruncie spowodował, że rośliny wytwarzały znacznie krótsze pędy -
średnia ich długość wynosiła 59,42 cm. Zaobserwowano, że długość p~dów 'Violet 
Queen' była odwrotnie proporcjonalna do liczby kwiatów w kwiatostanie . Odmia
na ta miała najdłuższe pc;dy niezależnie od roku badań (73,05 cm), ale o najm
niejszej liczbie kwiatów w kwiatostanie (8,56). Okazałe grona tworzyła natomiast 
'Rose Queen' (średnia liczba rozwinit;tych kwiatów w kwiatostanie wynosiła 
16,63). 

C(./\RNICKJ\ [ 1995 cyt. za Sawi lską 2003 J podaje, że liczba kwiatów w kwia
tostanie jest zwykle zwi,Jzana z ogólnym pokrojem rośliny. Kleomc ciernista two-
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rzy pędy kwiatostanowe uwieńczone kwitnącym gronem, które jak wynika z włas
nych obserwacj i, intensywnie sic; wydłużają w okresie kwitn ienia i stanowią głów
ny element zdobniczy rośliny . Pojedyncze kwiaty rozwij aj ą sic; stopniowo (od dołu 
kwiatostanu), co sprzyja długiemu i obfitemu kwitnieniu tego gatunk u. 

Tabela 2; Table 2 

Śred nia dobowa temperatura powietrza (0 C) i opady atmosferyczne (mm) w okres ie 
prowadzenia doświadczenia wg Stacji Meteorologicznej w Tomaszkowie k. Olsztyna 

Average 24-hour air temperature (°C) and preeipitation (mm) during the ti me 
of experiment, according to the meteorologieal station in Tomaszkowo nea r O lsztyn 

Średn ia dobowa temperatura powietrza (0 C) 
Average 24 hour air temperaturc (0 C) 

Miesiąc 
2002 2003 2004 

Month dekada średn i a dekada średnia dekada średn i a 
I O day period miesiąca IO day period mies iąca I O day period micsiqca 

month month mont h 
I li III average I II 111 average I II II I averagc 

V 17,7 13,7 17,0 16,2 13,7 12,3 16, 1 14,1 14,2 13,3 10,1 12,5 

VI 16,1 17,3 16,0 16,5 18,5 15,4 15,8 16,6 15,2 15,6 14,5 15 ,1 

V II 19,4 21 ,4 19,0 20,1 16,7 18,9 2 1,8 19,2 16,2 16,2 18,2 16,9 

VIII 21,2 19,9 18,4 19,8 19,3 17,9 15 ,0 17,4 19,8 2 1,1 18,7 19,9 

IX 17,3 11,3 7,5 12,0 11 ,9 14,2 12,5 12,9 14,4 15,3 11 ,4 13,7 

Opady atmosferyczne (mm) 
Precipitat ion (mm) 

2002 2003 2004 

Miesiąc dekada suma dekada suma dekada suma 
Month 1 O day period mies i ąca 1 O day period miesiąca 10 day period mics i,1ca 

month month month 
I li III tota l I II Ili total I II Ili tota l 

V 1,5 17,0 63,0 8 1,5 4,1 25,6 0,5 30,2 60,2 10,5 8,6 79,3 

VI 7,0 25,4 16,2 48,6 0,8 36,7 34,5 72,0 3,0 96,0 12,6 111 ,6 

V II 25,4 1,5 0,6 27,5 48,5 9,7 21 ,0 79,2 52,4 13,8 9,9 76, 1 

Vlll 40,4 20,6 0,0 61 ,0 2,1 11,9 42,5 56,5 17,3 47 ,9 33 ,8 99,0 

IX 11,0 41,4 4,0 56 ,4 4,4 5,0 22,8 32,2 0,2 1,1 21,3 22,6 

Stwierdzono istotny wpływ badanych czynników na liczb<; pc,dów kwiatosta
nowych . W roku 2002 liczba pc;dów kwiatostanowych (I rzt;du) na roś linie wyno
siła średn io : 15,84, w 2003 - 13,75, zaś w roku 2004 - 10,34·roś l- 1 • Najwięcej 
pGdów kwiatostanowych (I rzędu) tworzyła 'Helen Campbell ' - średnio 
15,11-roś l- 1 , a najmniej 'Rose Queen' - 11,78·roś!- 1 • Przyczyną słabego wykształca
nia się pc;dów kwiatostanowych przez rośliny mogły być niskie tempera tury po
wietrza i obfite opady deszczu, a tym samym niedobór światła słonecznego . Po
dobnych zależności na leży dopatrywać sit; w badaniach prowadzonych przez 
K.A RC7.MARZ i LASKOWSKĄ [2003]. 
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Tabela 3; Table 3 

Charakterystyka cech morfologicznych 4 odmian Cleome spinosa JACQ. w pełni kwitnienia 

Mo rphologica l charactc ristics of fo ur cultiva rs of Cleo,ne spinosa JACQ. 
at the peak of blossoming 

Pędy kwia tos tanowe; Intloresce nec shoots 

Odmia- Wysokość Średnica 
długość grubość liczba 

Lata roś liny rośliny grubość 
pt;du pc;du pc;dów 

liczba kwia-
na 

Yca rs Plant Plant p<;du tów w kwia-
Cultivar 

L hcight diameter głównego 
I rzędu I rzc;du I rzc;du 

tosta nie o leading leading number 
(cm) (cm) leader 

offshoot offshoot of lcading 
number of 

thickness nowcrs in 
(cm) 

leng,h thickness offs hoots 
intl o rcscencc (cm) (cm) 

2002 I 08,34 cd 100,17 1,67 65,17 abc 0,62 14,34 cd 9,00 
2003 11 2,84 he 95,50 1,66 65,34 abc 0,62 13,34 def 8,67 

Chnry 2004 7 1,75 f 7 1,84 1,63 64,50 abc 0,50 I 1,34 Jg 8,84 
Queen 

średnia 

avc . .:ragc 
97,64 b 89, 17 a 1,65 be 65 ,0 b 0,58 b 13,00 b 8,84 b 

2002 108,34 cd 82,50 1,64 70,67 ab 0,82 19,67 a 14,67 

Helen 2003 109,17 cd 82,67 1,63 76,50 a 0,81 16,67 b 14,67 

Camp- 2004 80,00 d 60,50 1,53 40,50 d 0,77 9,00 h 16,05 

be ll średnia 
99. 17 h 75,22 h J,60 C 62,56 be 0,80 a 15,11 a 15,13 a 

avcragc 

2002 91 ,84 C 84,84 1,74 58,34 C 0,76 13,67 de 15,67 
2003 92,50 C 80,50 1,72 55,17 C 0,72 12,00 ef 18,00 

Rose 2004 90,48 e 65 ,42 1,68 61,00 be 0,72 9,67 gh 16,22 
Queen 

ś red nia 

averagc 
91 ,60 h 76,92 b 1,71 b 58, 17 C 0,74 a 11 ,78 C 16.63 a 

2002 130 ,67 a 98,50 1,90 74,84 a 0,80 15,67 be 8,67 
2003 124,67 ah 9 1,67 1,94 72,67 ab 0,80 13,00 dcf 8,34 

V,olet 2004 94,20 de 67 ,08 
Queen 

1,91 71,67 ab 0,77 11,34 fg 8,67 

ś red nia 

avcragc 
I 16,5 1 a 85,75 a 1,92 a 73,05 a 0,79 a 13,34 b 8,56 b 

Średnia 
cl la lat 2002 I 09,79 a 91 ,50 a 1,74 67,25 a 0,75 15,84 a 12,00 

Avcragc 2003 109,79 a 87 ,58 a 1,73 67,42 a 0,74 13,75 b 12,42 
fo r 2004 84, 10 b 66,20 h 1,69 59,42 b 0,69 10,34 C 12,44 

yca rs 

NIR11_11,; L.SDo,~ 
o 8,40 4,97 0,06 6, 14 0,07 1,08 2,30 
L 7,27 4,30 r.n . 5,32 r.n . 0,93 r.n . 

Ox L 14,55 r.n . r.n. 10,64 r.n. 1,87 r.n . 

Ś red nic na lei.ące do jednej grupy jednorodnej ( nieróżniące s ię) w obręb ie poszczególnych czynników 
oznaczono tymi samymi literami; Averagc va lucs from a uni fo rm grou p (no t diffe ring) with ind ividual 
fac to rs arc marked with the same le tters 
r.n . - różni ce nieist o tne; differcnccs not signi fica nt 

Nic zaobserwowano istotnych różnic w morfologii liści . Jedynie długość 
li ś cia typowego (całkowicie uformowanego) uzależniona była od odmiany (tab. 4). 
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Tabela 4; Table 4 

C harakterystyka ulistn ien ia 4 odmian C/eo,ne spinosa w pełn i kwi tn ien ia (c m) 
Foliage characteristics of four cultivars of Cleome spinosa in peak of blossomi ng (cm) 

Odmiana Lata 
Liść typowy; Typica l lcaf Liść przy kwiatowy; Blnssom !caf 

Cultivar Ycars długość długość ogonka 
d ł ugość szerokość o L całkowita liśc i owego 

tota l lcngth petiole length 
Icngth widt h 

2002 15,50 7,50 2,67 1,44 
2003 15,44 7,67 2,67 1,47 

Cherry 2004 14,18 6,70 2,94 1,40 
Queen 

ś rednia 

average 
15,04 b 7,29 2,76 1,44 

2002 16,34 7,84 2,84 1,37 
2003 17,15 7,50 2,57 1,47 

Helen 2004 17,10 7,17 2,57 1,27 
Campbell 

średnia 

ave ragc 
16,98 a 7,50 2,66 1,37 

2002 16,67 7,47 2,84 1,32 
2003 15 ,84 7,50 3,10 1.:n 

Rose 2004 16,40 8,14 2,84 1,52 
Quce::n 

śred nia 
16,30 a 7,70 2,92 1,40 

avcrage 

2002 15 ,50 7,40 2/i4 i ,:n 
2003 14,40 7,50 2 ,54 1,44 

Violct 2004 14 ,80 6,94 3, 14 1,3:'i 
Queen 

średnia 

avcragc 
14 ,78 b 7,28 2,74 1,39 

Srednia d la 2002 16,00 7,55 2,72 1,:n 
lat ; Averagc 2003 15,70 7,54 2,72 1,44 

for years 2004 15,62 7,24 2,87 1,39 

NI Rn.n,; LSD0 ,,, 

o 0,92 r.r.. r.n . r .n. 

L r.n . r.n. r.n. r.n . 
OxL r.n . r.n. r.n . r. n. 

Objaśnienie: patrz tabela 3; Explanation: sec Table 3 
r.n. - różnice nieistotne; differcnces not significant 

Wyniki badań wskazują, że kleome ciernista może wzbogacić asortyment 
ozdobnych roś li n jednorocznych uprawianych w gruncie. Należy jednak podkreś
li ć, że niekorzystny układ warunków klimatycznych znacznie obniża wartość deko
racyjn,J roś l iny. Niektórzy autorzy lCHOJNOWSKA, C 11 01NOWSKI 2002; KRAus,, Lls1Fc
KA !99lj podają, że kwiatostany klcomy są wyjątkowo t rwałe w wazonie (około 
10- 14 dni) i d latego może być ona również uprawiana na kwiat cii.;ty. 

Wnioski 

1. Długość okresu kwitnienia i wartości niektórych cech morfologicznych klco
my ciernistej zależą od odmiany i warunków klimatycznych panuj ,icych 
w okresie uprawy. 
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2. Pod wpływem niskich temperatur powietrza i obfitych opadów rośliny kica
my ciernistej później zakwitają, są niższe, słabiej sic; krzewią, wydają krótsze 
pl.dy kwiatostanowe. 

3. Badane odmiany można polecić do nasadzeń ogrodowych i parkowych 
w warunkach północno-wschodniej Polski. 
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Słowa kluczowe: odmiany Cle0111e spinosa , fazy fenologiczne , cechy morfolo
giczne 

Streszczenie 

Badania nad ocen,) klcomy ciernistej (CleOJne spinosa ]ACQ.) uprawianej 
w gruncie prowadzono w latach 2002-2004 na terenie Zakładu Dydaktyczno-Doś
wiadczalnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W doświadcze
niu zastosowano nastc;pujące odmiany: 'Cherry Queen' - o kwiatach wiśniowych , 

'Helen Campbell' - o kwiatach białych, 'Rose Queen' - o kwiatach różowych 
i 'Yiolet Queen' - o kwiatach fioletowych. W okresie wegetacji obserwowano fazy 
fenologiczne: pocz:1tck, pcłnic; i koniec kwitnienia. Obliczono długość ich trwania 
i liczbc; dni kwitnienia . W pełni kwitnienia oceniano: wysokość i śrcdniec; rośliny, 
pc;dy kwiatostanowe (grubość głównego pc;du, długość i grubość pe;du I rzc;du, 
liczbc; pc;dów I rzc;du i liczbc; kwiatów w kwiatosta nie) oraz ulistnienie. Przy po
miarach liści uwzglc;dniono: długość całkowitą liści typowych, ogonka liściowego 
oraz długość i szerokość liści przykwiatowych. 

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że kleomc ciernista jest 
rośliną silnie sic; rozrastającą oraz długo i obficie kwitnącą. Można ją polecić do 
tworzenia grup ogrodowych i parkowych oraz do dekoracji wnętrz jako kwiat cic;
ty . 

Wykazano, że na długość okresu kwitnienia i wartość niektórych cech mor
fologicznych (średnic<; i wysokość rośliny oraz liczb<; pędów kwiatostanowych) 
istotny wpływ mają warunki pogodowe panujące w okresie uprawy. 
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Summary 

An assessment of spiny spiderflower (Cleome :;pinasa JACQ.) grown in the 
ground was conducted in the years 2002-2004 in the area of the Didactic and 
Experimental Institute of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. The 
following cultivars were used in the study: 'Cherry Queen' - of cherry flowers, 
'Helen Campbell ' - of white flowers, 'Rose Queen'- of pink flowers and 'Violet 
Queen' - of purple flowers. During the vegetation period, the following pheno
logical phases wcre observed: the beginning, the peak and the end of blossoming. 
The duration of those phases and numbers of blossoming days were calculated. 
At the peak of blossoming, the following characteristics were assesscd: height 
and diameter of the plant, inflorescence shoots (leader thickness, length and 
thickness of the leading offshoot, number of leading offshoots and number of 
flowers in the inflorescence) and foliage. Leaf measurements includcd: to tal 
length of typical leaves, length of petiole and length and width of blossom leaves. 

Based on the obtained results, it was established that spiny spiderflower is 
a plant that is growing intensely and blossoming long and abundantly. The plant 
can be recommended for the creation of garden and park groups and for interior 
dccoration as cut flowers . 

It was demonstrated that the length and value of some morphological 
characteristics (diameter and height of the plant and number of inflorescence 
shoots) were considerably influenced by weather conditions during the time of 
growing. 
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