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Wstęp 

Grupa odmian róż okrywowych została utworzona w latach 70. ubiegłego 
wieku ze starych i nowych odmian gruntowych, należących do różnych ras, m.in.: 
Rosa polyantha, R. floribunda, R. paulii, R. rugosa THUNB., R nitida WILLO., 

R. virginiana HERRM. i R. agrestis SAVI [JERZY i in. 1992]. 
Odmiany okrywowe róż produkowane są na własnych korzeniach. Cechują 

sic; dłuższym okresem życia niż krzewy okulizowane, większą zdrowotnością i wy
trzymałością na niskie temperatury. Silnie się krzewią i szybko zarastają po
wierzchnie; gleby. Najważniejszą jednak zaletą omawianych róż jest bardzo długi 
okres kwitnienia, rozpoczynający się w pierwszej dekadzie czerwca i trwający aż 
do pierwszych przymrozków. 

Róże odmian okrywowych stosuje sic; powszechnie do zakładania rabat na 
terenach zieleni miejskiej. Odmiany silnie rosnące mogą być sadzone wzdłuż dróg 
i autostrad. W Polsce róże te są w dalszym ciągu mało rozpowszechnione, jednak 
liczne zalety wpłync;ły na wzrost zainteresowania tymi roślinami. 

Celem badań było sprawdzenie wpływu ściółkowania 10 cm warstwą kory 
sosnowej na wzrost i kwitnienie dwóch okrywowych odmian róż, uprawianych na 
terenach zieleni. · 

Materiał i metody 

Doświadczenie zostało przeprowadzone w latach 2003-2004 na terenie 
Akademii Rolniczej im. A Cieszkowskiego przy ulicy Wojska Polskiego 28 w Poz
namu. 

W badaniach użyto dwie okrywowe odmiany róż: 'Spevu' ( = 'Lovely Fairy') 
i 'N ozom i' ( ='Heideroslein'). Nazwy przyjc;to za HOFFMAN i in. [2000]. Rośliny 
uzyskano z rozmnożenia za pomocą sadzonek pędowych i przez rok uprawiano 
w pojemnikach. W kwietniu 2003 roku róże nawieziono 5-6 miesięcznym nawo
zem Osmocotc Standard (N : P : K 15 : 9 : 9) w dawce 2,5 g·dm-3• Krzewy posa-
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dzono do gruntu 21 maja 2003 roku, na dwóch kwaterach o wymiarach 2,5 x 9 m 
każda. Przed sadzeniem wymieniono 50 cm warstwę gleby na ziemię kompostową 
i wzbogacono nawozem Osmocote Standard w dawce 20 g·m-2, tj. 450 g na kwa
terę (o powierzchni 22,5 m2). Na każdej kwaterze posadzono 60 krzewów jednej 
odmiany, w rozstawie 50 x 50 cm. Połowę kwatery, czyli jedno poletko z 30 rośli
nami, pokryto 10 cm warstwą grubo zmielonej kory sosnowej. Drugie poletko 
pozostawiono bez kory. Po posadzeniu róże były podlewane 2 razy w tygodniu 
przez okres 14 dni. W drugim roku uprawy zabiegu ściółkowania nie powtarzano. 
W trzeciej dekadzie kwietnia 2004 roku zastosowano nawożenie 50 g nawozu 
Agroblen (N : P : K: Mg 15 : 9 : 11 : 3) na m2. Nawóz podano w dwóch daw
kach. 

W doświadczeniach mierzono długość pędów (cm) oraz określano liczbę 
pędów i kwiatostanów na każdej roślinie z odmiany. Pomiary biometryczne 
pe:;dów wykonywano w odstępach miesięcznych, od 25 V do 29 IX. Kwiatostany 
liczono 13 i 14 III 2003 roku oraz 16 VII 2004 i 13 VIII 2004 roku. Na każdym 
poletku oddzielnie, w okresie od pierwszej dekady maja do trzeciej dekady wrześ
nia, określano także liczbę chwastów, po czym oznaczano gatunek i usuwano. 
Róże opryskiwano preparatem Pirimor Aerozol 01 AE w ilości 250 ml na kwate
rę w celu zwalczenia mszyc. Zabieg wykonano w dniach 07 VI i 25 VII 2003 roku 
oraz 10 V i 14 VI 2004 roku. 

Doświadczenie składało się z dwóch kombinacji dla każdej odmiany. 
W kombinacji znajdowało się 10 krzewów w 3 powtórzeniach. Wyniki opracowa
no statystycznie przy użyciu programu STAT, wykonując jedno- lub dwuczynniko
wą analizę wariancji. Średnie dotyczące liczby i długości pędów porównano za 
pomocą testu Duncana, a liczby kwiatostanów na roślinie - testu Studenta, na 
poziomie istotności a = 0,05, dla każdego terminu oddzielnie. 

Wyniki 

Zastosowane w doświadczeniu odmiany okrywowe róż charakteryzowały się 
odmiennym wzrostem, dlatego wyniki każdej z nich zostały omówione oddzielnie. 

Odmiana 'Nozomi' 

Średnia liczba pt;dów na roślinie odmiany 'Nozomi' w roku 2003 wynosiła 
od 4,1 (25 V) do 6,8 (29 IX) - tab. 1. W pierwszym roku uprawy nic zaznaczył 
się wyraźny wpływ ściółkowania na badaną cechę. Wyniki pomiarów na obu po
letkach w każdym z terminów miały podobne wartości, nieróżniące się między 
sobą statystycznie. W roku 2004 średnia liczba pędów na krzewie była od 1,5 do 
2 razy większa. Na poletku ściółkowanym wynosiła ona od 6,3 w maju do 10,9 we 
wrześniu, natomiast na nieściółkowanym - od 5,0 do 9,7. Analiza statystyczna 
wyników potwierdziła korzystny wpływ ściółkowania korą sosnową na omawianą 
cechc; w drugim roku uprawy róż (tab. 1). 

Synteza wyników dotyczących liczby pędów na roślinie odmiany 'Nozomi' 
wykazała zagęszczanie się krzewów wraz z upływem okresu wegetacji. Róże miały 
od 4,8-5,2 pędów w trzeciej dekadzie maja do 7,8-8,6 w trzeciej dekadzie wrześ
nia. Tylko w trzech terminach (25 VII, 26 VII i 29 IX) analiza statystyczna po
twierdziła korzystny wpływ ściółkowania korą sosnową na omawianą cechę (ta
bela 2). 



WPŁYW ŚCIÓŁKOWANIA GLEBY KORĄ SOSNOWĄ ... 433 

Tabela 1; Table 1 

Średnia liczba pt;dów na roślinie odmiany 'Nozomi' w poszczególnych latach prowadzenia 
doświadczeń, w zależności od zabiegu ściółkowania 

Avcrage number of shoots per plant of 'Nozomi' cultivar depcnding on mulching in par 
ticular years of the experiment 

Liczba p<;dów; Number of shoots 
Rok Rodzaj poletka 

data wykonywania pomiaru; date of measurement 
Year Kind of a trial field 

25 V 26 VI 25 VJI 26 Vili 29 IX 

z kor.i sosnow,1 
4,1 all 5,3 a 5,3 a 6,3 a 6,3 a 

2003 
with pine bark 

bez kory sosnowej 
4,6 a 4,6 a 6,0 a 6,0 a 6,8 a 

without pinc bark 

z kor,1 sosnow,1 
6,3 b 8,4 a 9,2 b 10,5 b 10,9 b 

2004 
with pinc bark 

bez kory sosnowej 
5,0 a 8,1 a 8,4 a 8,6 a 9,7 a 

without pine bark 

czynnik A 11 

28,31 ** 87,35** 192,81** 72,54 * * 166,76** 
factor A 21 

F emp. 
czynnik B -' 1 

factor B-' 1 
2,950 0.36 7,22** 3,82 * * 5,63* 

11 - średnic oznaczone t,1 samą literą nie różnią sic; mic;dzy sobą statystycznie na poziomie istot
ności a = 0,05; average values markcd with the same lettcr do not diffcr statistically a = 0.05 
- oznacza istotn,1 różnice; mic;dzy średnimi na poziomie istotności a = 0,05; designatcs 
a significant difkrcnce between averages at significance level a = 0.05 
- oznacza bardzo istotm1 różnic<; mic;dzy średnimi na poziomic istotności a = 0,05; designales 
a vcry significant difference between averages at significance level a = 0.05 

o - oznacza istotn,1 różnice; mit;dzy średnimi na poziomie istotności a = 0,01; designates a signi
ficant diffcrcncc bctwccn avcrages at significance level a = O.Ol 
- czynnik A oznacza rok prowadzenia doświadczenia; factor A denotcs the ycar of the expcri
mcnl 
- czynnik B oznacza wykonanie zabiegu ściółkowania na poletku lub jego brak; factor B de 
notes mulching or its lack 

Tabela 2; Table 2 

Synteza wyników dotyczących średniej liczby pt;dów na roślinie odmiany 'Nozomi' 
Synthesis of the results of the average number of shoots per plant in 'N ozom i' cultivar 

Liczba P'<dów; Number of shoots 
Rodzaj poletka 

data wykonywania pomiaru; dale of measurement 
Kind of a trial field 

25 V 26 VI 25 VJI 26 VIII 29 IX 

Z kor.i sosnow,1 
5,2 a" 6,8 a 7,2 b 8,4 b 8,6 b 

With pinc hark 

Bez kory sosnowej 
4,8 a 7,0 a 6,5 a 7,7 a 7,8 a 

Without pinc bark 

11 - jak w tab. 1; sce Table I 

Średnia długość pt,du na roślinie odmiany 'Nozomi' w roku 2003 wynosiła 
od 13,8 (25 V) do 41,5 cm (29 IX) na poletku ściółkowanym i od 14,0 (25 V) do 
30,7 cm (29 IX) na nieściółkowanym (tab. 3). Mimo różnych wartości, tylko 
w dwóch ostatnich terminach, tj. 26 VIII i 29 IX, korzystny wpływ zabiegu 
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ściółkowania na omawianą cech<;; został potwierdzony statystycznie. W drugim 
roku uprawy róże rosnące na poletku pokrytym korą sosnową miały dłuższe pc;dy. 
Obliczenia statystyczne wykazały istotne różnice pomi<;;dzy średnimi (tab. 3). 

Tabela 3; Table 3 

Średnia długość pędu na roślinie odmiany 'Nozomi' w poszczegó lnych latach prowadzenia 
doświadczeń, w zależności od zabiegu ściółkowania 

Average length of shoots per plant in 'Nozomi' cultivar depending on mulching in particu
lar years of the experiment 

Długość pędu; Lenght of shoot (cm) 
Rok Rodzaj poletka 

data wykonywania pomiarów; dale of mcasurcmcnl 
Year Kind of a trial field 

25 V 26 VI 25 VII 26 Vili 29 IX 

z korą sosnową 13 ,8 a I l 16,4 a 24,6 a 38,6 b 41,5 b 

2003 
with pine bark 

bez kory sosnowej 
14,0 a 17,9 a 22,4 a 28,5 a 30,7 a 

without pine bark 

z korą sosnow,1 
25,7 b 41,7 b 51,8 b 55,9 b 57.9 b 

2004 
with pine bark 

bez kory sosnowej 
22,7 a 34,7 a 42,7 a 43,9 a 41 ,1 a 

without pine bark 

czynnik Al> 
160,28** 457,18** 324,67** 111 ,27** 40,12** 

factor Al> 
F emp. 

czynnik B ·'> 
2,93 o 7,01 •• 17,25„ 50,94 * * 42,03* * 

factor B -'1 
I 

- jak w tab. l; see Table 1 

Po przeprowadzeniu syntezy wyników średniej długości pc;du na roślinie 
odmiany 'Nozomi' potwierdzony został dodatni wpływ pokrycia gleby warstwą 
kory sosnowej na badaną cechę, z wyjątkiem pierwszego terminu wykonywania 
pomiarów, tj. 25 V (tab. 4). Średnia długość pędu na krzewie uprawianym na 
poletku ściółkowanym wynosiła od 19,8 w maju do 49,7 cm we wrześniu, podczas 
gdy na nieściółkowanym odpowiednio od 18,4 do 35,9 cm. 

Tabela 4; Table 4 

Synteza wyników dotyczących średniej długości pędu na roślinie odmiany 'Nozomi' 
Synthcsis of the results of the avcrage length of shoots per plant in 'N ozom i' cultivar 

Długość pędu; Lenght o f shoot (cm) 
Rodzaj poletka data wykonywania pomiaru; dale of measurcment 

Kind of a tria l field 
25 V 26 VI 25 VII 26 VIII 29 IX 

Z korą sosnową 19,8 an 29,1 b 38,2 b 47,2 b 49,7 b 
With pine bark 

Bez kory sosnowej 18,4 a 26,3 a 32,6 a 36,2 a 35,9 a 
Without pine bark 

1l - jak w tab . 1; sce Table I 

Liczba kwiatostanów na krzewach odmiany 'Nozomi' była różna w okresie 
wegetacji i zależała od terminu wykonywania pomiarów. W pierwszym roku upra
wy zarówno w czerwcu, jak i w sierpniu obficiej kwitły rośliny uprawiane na po-
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letku nieściółkowanym korą sosnową (tab. 5). W roku 2004 krzewy wytworzyły 
znacznie więcej kwiatostanów. Obfitszym kwitnieniem cechowały się róże rosnące 
na poletku ściółkowanym, chociaż różnice statystyczne w wartościach potwierdzo
ne zostały jedynie w sierpniu. 

Tabela 5; Table 5 

Średnia liczba kwiatostanów na roślinie odmiany 'Nozomi' 
Average number of inflorescences in 'Nozomi' cultivar 

Liczba kwiatostanów; Number of infloresccnces 
Rodzaj poletka 

data wykonywania pomiarów; date of measurement 
Kind of a trial field 

13 VI 2003 14 VIII 2003 16 VI 2004 

Z korą sosnową 
IO,0* 2,5 33,1 

With pine bark 

Bez kory sosnowej 
14,1 2,9 31,3 

Without pine bark 

NIR; LSD 2,85 1,00 4,02 

- oznacza istotną różnic<; mit;dzy średnimi na poziomie istotności a 
rencc betwcen means at a = 0.05 

13 VIII 2004 

13.6* 

4,2 

5,77 

0,05; significant diffe-

Tabela 6; Table 6 

Gatunki i liczba chwastów w uprawie róż odmiany 'Nozomi' 
Spccies and number of weeds in cult1vation of cultivars of roses 'Nozomi' 

Liczba chwastów na poletku w roku 
Number of wecds on a trial field in year 

Gatunek 2003 2004 

Spccics z korą bez kory z korą bez kory 
sosnową sosnowej sosnową sosnowej 

with pine without with pine without 
bark pine bark bark pine bark 

1 2 3 4 5 

Komosa biała; Che11opodi11m alh11m L. 145 304 - 72 

Powój polny; Convolvulus an,ensis L. 35 397 379 1420 

Skrzyp polny; Ióquise/11111 mvense L. 79 16 130 -
Wiechlina roczna; Poa annua L. IO - - -
Chwastnica jednostronna; Echinochloa crus-ga/li (L.) P 5 - - 8 

BEAlJV. 

Mlecz zwyczajny; Sonchus oleraceus L. - 19 - 16 

Mlecz kolczasty; So11c/111s mper (L.) HILL - - - 40 

Szariat szorstki; Amarantfllls retroflexus L. - 13 6 12 

Mniszek pospolity; "fomxacum ojficinale F. H. WIGG. - 63 62 134 

Zóltlica drobnokwiatowa; Galinsoga parviftora CAV. - 10 - -

Krwawnik pospolity; Achi/lea millefolium L. - - 42 -

Gwiazdnica pospolita; Stellaria media (L.) VILL. - - 38 2 

Jastrz~biec kosmaczek; Hieraciwn pilosella L. - - IO 2 

Fiolek trójbarwny; Viola tricolor L. s. s. - - 12 4 

Przytulia czepna; Galiwn aparine L. - - 4 -
Tasznik pospolity; Capsella bw:m pastoris (L.) MEDIK. - - 2 27 

Rdest ptasi; Polygonum avirnlare L. - - - 1 
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1 2 3 4 5 

Perz właściwy; E~vmus repens (L.) GOULD - - 4 -
Bluszczyk kurdybanek; Glechoma hederacea L. - - IO 12 

Bodziszek czerwony; Geranium sanguinewn L. - - - 5 

Mak polny; Papaver rhoeas L. - - I I 

Przytulia czepna; Galium aparine L. - - - I 

Jasnota purpurowa ; Lami11m p111p11re11m L. - - - I 

Pokrzywa zwyczajna; Urtica dioica L. - - I -
Koniczyna łąkowa; 1i"ifoli11111 pratense L. - - I -
Razem ; Total 274 822 702 1758 

W roku 2003 na poletku ściółkowanym policzono 274 chwasty, należące do 
5 gatunków. Było to aż 3-krotnie mniej niż na poletku nieściółkowanym. Najlicz
niej występującymi chwastami były: komosa biała i powój polny (tah. 6). W dru
gim roku uprawy na obu poletkach stwierdzono większe zachwaszczenie. Z polet
ka pokrytego korą sosnową usunięto 702 chwasty, a nieściółkowanego aż 1758 
(2,5 razy więcej) . W ogólnej liczbie chwastów rozpoznano 17 gatunków, a 15 ga
tunków nie wystąpiło w roku 2003 (tab. 6). 

Odmiana 'Spevu' 

Średnia liczba pędów na roślinie odmiany 'Spevu' w pierwszym roku upra
wy nie zależała od pokrycia gleby korą sosnową i wynosiła od 4,8 (25 V) do 8,2 
(29 IX) na poletku ściółkowanym oraz od 4,7 (25 V) do 7,3 (29 IX) - na nieś
ciółkowanym . Mimo zróżnicowanych wartości, w obn;bic każdego terminu wyniki 
stanowiły jednolitą grupę statystyczną (tab. 7). 

Tabela 7; Table 7 

Średnia liczba p~dów na roślinie odmiany 'Spevu' w poszczególnych lat ach prowadzenia 
doświadczeń , w zależności od zabiegu ściółkowania 

Average number of shoots per plant in 'Spevu' cultivar depcnding on mulching 
in particular years of the experimcnt 

Liczba pt;dów; Number o f shoots 
Rok Rodzaj poletka 

data wykonywania pomia rów; dale of measurcmcnt 
Year Kind of a trial field 

25 V 26 VI 25 VII 26 VII I 29 IX 

z korą sosnową 
4,8 a 11 5,0 a 5,5 a 6,9 a 8,2 a 

2003 
with pine bark 

bez kory sosnowej 
4,7 a 4,9 a 5,3 a 6,7 a 7,3 a 

without pine ba rk 

z korą sosnową 
7,6 h 8,4 b 9,5 b I I , I a 12.6 a 

2004 
with pine bark 

bez kory sosnowej 
6,1 a 7,0 a 7,9 a 10,3 a 13,2 a 

without pine bark 

czynnik A 2' 86,91 * * 119,63** 148,98** 150,41 ** 218,64 ** 
factor A 21 

F emp. 
czynnik B -'' 
factor B 'I 

18,65** 5,63* 9 ,70 * * 2.46 0,10 

' ', '', ·' ' - jak w tab. 1; see Table 1 
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Synteza wyników z lat 2003-2004, dotyczących średniej liczby pc;dów na 
roślinie odmiany 'Spevu', potwierdziła korzystny wpływ ściółkowania korą sosno
wą na zagęszczanie się krzewów do trzeciej dekady lipca. W sierpniu i wrześniu 
liczba pędów na krzewie badanej odmiany na obu poletkach była bardzo podob
na, a wartości nic różniły się między sobą statystycznie (tab. 8). 

Tabela 8; Table 8 

Synteza wyników dotyczących średniej liczby pędów na roślinie odmiany 'Spevu' 
Synthesis of the results of the average number of shoots per plant in 'Spevu' cultivar 

Liczba pt;dów; Number of shoots 
Rodzaj poletka 

data wykonywania pomiaru; <late of measuremenl 
Kind of a trial field 

25 V 26 VI 25 VII 26 VIII 29 IX 

Z korą sosnową 
6,3 b" 6,6 b 7,5 b 9,0 a 10,4 a 

With pine bark 

Bez kory sosnowej 
5,4 a 6,0 a 6,6 a 8,5 a 10,3 a 

Without pinc bark 

" - jak w tab. 1; see Table 1 

W roku 2003 średnia długość pędu na krzewie odmiany 'Spevu' na obu po
letkach miała podobne wartości we wszystkich terminach pomiarów. Zabieg ściół
kowania wpłynął na badaną cechę dopiero w drugim roku uprawy (tab. 9.). Róże 
rosnące na poletku pokrytym korą sosnową wytworzyły w okresie wegetacji dłuż
sze pędy. W porównaniu z pierwszym rokiem uprawy były one do 10 cm dłuższe. 
Różnice zostały potwierdzone statystycznie w trzech terminach. 

Tabela 9; Table 9 

Średnia długość pc;du na roślinie odmiany 'Spevu' w poszczególnych latach prowadzenia 
doświadczeń, w zależności od zabiegu ściółkowania 

Average length of shoots per plant in 'Spevu' cultivar depending on mulching in particular 
years of the experiment 

Rok 
Ycar 

2003 

2004 

F emp. 

IJ 2J -'> 
, ' 

Rodzaj poletka 
Kind of a trial field 

z korq sosnową 
with pine bark 

bez kory sosnowej 
without pinc bark 

z kor;! sosnow,J 
with pine bark 

bez kory sosnowej 
withoul pinc bark 

czynnik A 21 

factor A'' 

czynnik B 31 

factor B ·" 

- jak w tab.; sec Table 1 

Długość pt;du; Length of shoot (cm) 

data wykonywania pomiarów; dale of mcasurcmcnt 

25 V 26 VI 25 VII 26 VIII 29 IX 

17,0 a" 21,9 a 20,7 a 25,0 a 27,2 b 

16,5 a 23,9 b 22,0 a 24,3 a 24,8 a 

31,1 b 37,1 a 37,9 b 33,6 b 30,1 a 

28,5 a 36,2 a 35,5 a 30,9 a 32,2 b 

331,61** 418,47** 569,98* * 183,14** 76,54 * * 

4,64* G,64 0,71 3,38 * * 0,04 
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Po wykonaniu syntezy zebranych wyników średniej długości pc;du na rośli
nie stwierdzono dodatni wpływ ściółkowania na omawianą cechc;, chociaż różnice 
w wartościach były niewielkie i tylko w dwóch terminach potwierdzone sta tystycz
nie (tab. 10). 

Tabela 10; Table 10 

Synteza wyników dotyczących średniej długośc i pędu na roślinie odmiany 'Spcvu' 
Synthesis of the results of the average length of shoots per plant in 'Spevu' cultivar 

Długość pt;du; Lenght of shoot (cm) 
Rodzaj poletka 

data wykonywania pomiaru; date of measuremcnt 
Kind of a trial field 

25 V 26 VI 25 VII 26 VIII 29 IX 

Z korą sosnową 
24,1 bn 29,5 a 29,3 a 29,3 b 28,6 a 

With pine bark 

Bez kory sosnowej 
22,5 a 30,1 a 28,7 a 27,6 a 28,.'i a 

Without pine bark 

1> - jak w tab. I; see Table 1 

Średnia liczba kwiatostanów na krzewie odmiany 'Spevu' w roku 2003 była 
nieduża . W czerwcu róże wytworzyły pojedyncze kwiatostany, a w sierpniu po 
średnio 7-8. W roku 2004 kwitnienie było obfitsze. W lipcu policzono około 24, 
a sierpniu od około 13 na poletku nieściółkowanym do 17 kwiatostanów na po
letku ściółkowanym (tab. 11). Zabieg ściółkowania nie poprawił obfitości kwitnie
nia badanej odmiany. 

Tabela 11; Table 11 

Średnia liczba kwiatostanów na roślinie odmiany 'Spcvu' 
Average number of inflorescences per plant of 'Spevu' cu ltivar 

Liczba kwiatostanów; Number of inllorcsccnces 
Rodzaj poletka data wykonywania pomiarów; date of mcasuremcnt 

Kind of a trial fie ld 
13 VI 2003 14 VIII 2003 16 VII 2004 13 VIII 2004 

Z korą sosnową 
1,2 7,1 23,8 17, 1 

With pine bark 

Bez kory sosnowej 
1,0 8,3 24,4 12,8 

Without pine bark 

NIR;LSD 0,4 1,78 2,89 4,50 

Pokrycie gleby 10 cm warstwą kory sosnowej zdecydowanie zmniejszyło 
liczbę chwastów. W roku 2003 na poletku ściółkowanym policzono 611 chwastów, 
należących do 9 gatunków i aż 1123 na poletku nieściółkowanym (8 gatunków). 
Dominującym gatunkiem była komosa biała, której udział w ogólnej liczbie 
chwastów wynosił odpowiednio 77 i 59%. W drugim roku uprawy liczba chwas
tów na obu poletkach była mniejsza i wynosiła 146 na ściółkowanym i 677 - na 
nieściółkowanym. Zwiększyła się natomiast do 19 liczba oznaczonych gatunków 
(tab. 12). 
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Tabela 12; Table 12 

Gatunki i liczba chwastów w uprawie róż odmiany 'Spevu' 
Spccics and number of weeds in cultivation of roses of 'Spevu' cultivar 

Liczba chwastów na poletku w roku 
Number of weeds on a trial field in year 

Gatunek 2003 2004 
Species z korą bez kory z korą bez kory_ 

sosnową sosnowej sosnową SOSnOWCJ 
with pine without with pine without 

bark pine bark bark pine bark 

Komosa biała; Chenopodiwn album L. 472 668 24 156 
Powój polny; Convolvulus an,ensis L. 20 50 6 241 
Skrzyp polny; Equisetum a,vense L. 7 20 8 18 
Wiechlina roczna; Poa anntta L. 21 103 - 7 
Chwastnica jednostronna; Echinochloa cms-galli (L.) 22 185 5 30 
P. BEAUV. 

Mlecz zwyczajny; Sonchus oleraceus L. - - - 9 

Mlecz kolczasty; Sonchus asper (L.) HILL - - - 3 
Szariat szorstki; Amarant/ws retrofiexus L. 28 50 5 2 
Mniszek pospolity; 1hraxacllm officinale F H. WIGG. - - 20 42 
Zóltlica drobnokwiatowa; Galinsoga pmviflora CAV. - - - 9 

Tobołki polne; "/hlwpi mvense L. 15 - - -
Tasznik pospolity; Capsella bursa pastoris (L.) MEDIK. IO - Il 9 

G1';siówka piaskowa; Cardaminopsis arenosa (L.) - - - 64 
HAYEK 

Rdest plamisty; Polvgonum persicaria L. 16 22 - -
Rdest ptasi; Po/ygonllm aviclllare L. - - 6 -
Chroszcz nagolodygowy; Teesdalea nudicaulis (L.) R. - - - 62 
BR. 

Perz właściwy; Flymus repens (L.) GOULD - 25 16 8 

Gwiazdnica pospolita; Stel/aria media (L.) V!LL. - - 17 -

Krwawnik pospolity; Achillea millefolium L. - - 8 6 

Jastrn;biec kosmaczek; Hieracium pilosella L. - - IO -
Przytulia czepna; Galium aparine L. - - 2 -

Fiolek trójbarwny; Viola tricolor L. s. s. - - 4 -
Szczawik żółty; Oxalis stricta L. - - 1 4 

Lepnica rozdl';ta; Silene vulgaris (MOENCH) GARCKE - - 2 -
Bluszczyk kurdybanek; G/echoma hederacea L. - - I 1 

Jasnota purpurowa; Lamiwn purpureum L. - - - 5 

Wilczomlecz obrotny; Ellphorbia helioscopia L. - - - 1 

Razem; Total 611 1123 146 677 

Dyskusja 

Grupa okrywowych odmian róż od wielu lat stosowana jest na terenach 
zieleni miejskiej w krajach Europy zachodniej [BDNEMANN 1980]. Spotyka sic; tam 
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zarówno odmiany gatunku Rosa rugosa, jak również nowe - o drobnych, pełnych 
kwiatach. JERZY i in. [1992] oraz CIESIELSKI [2000] wskazują na różnorodne możli
wości wykorzystania odmian okrywowych róż - do sadzenia na skwerach, raba
tach i zboczach, wzdłuż chodników i ulic, w ogrodach skalnych, na grobach i za
miast trawników. 

JERZY i in. [1992] oraz WIŚNIEWSKA-GRZEŚKIEWICZ [1995] uznali odmiany 
okrywowe róż za wystarczająco odporne na warunki miejskie - niską wilgotność, 
zanieczyszczenie powietrza i zasolenie gleby. Rośliny te cechują się także 
odpornością na uszkodzenia mechaniczne i na przemarzanie. Nic wymagają wiciu 
zabiegów pielęgnacyjnych . Odmładzanie krzewów wykonuje się co 4-6 lat. Nic 
trzeba usuwać przekwitłych kwiatów ani kopczykować roślin na zimę. Są one 
również w znacznym stopniu tolerancyjne na choroby i szkodniki [JER:t.Y i in. 
1992]. 

· CIESIELSKI [2000] uważa, że róże powinny być produkowane na własnym 
korzeniu, tzn. otrzymywane przez ukorzenianie sadzonek zielnych. Rośliny takie 
nic wytwarzają tzw. ,,dzikich" pędów, które należałoby usuwać [Jrnzy i in. 1992]. 
CZEKALSKI [1995] uzyskał bardzo dobre rezultaty ukorzeniania krótkich sadzonek 
pędowych odmiany Bonica 82. 

LATOCH/\ [1999] sprawdzał w warunkach polowych mrozoodporność 31 
gatunków i odmian roślin okrywowych. Były to zarówno rośliny popularn.:, jak 
i nowości, w tym 8 różnych taksonów róż o wysokości od 20-30 cło 150 cm. Autor 
ten uznał testowane w doświadczeniu tawuły i róże za odporne na przemarzanie 
w warunkach środkowej Polski. Wskazał Rosa 'lnterchicr' jako takson o najlep
szej mrozoodporności wśród badanych róż. Zauważył także, że Rosa 'Korimo', 
pomimo znacznych uszkodzeń mrozowych, bardzo dobrze je regenerowała, bez 
uszczerbku na wzroście i rozwoju w kolejnym okresie wegetacyjnym. 

GRtTrNER i JESCII [ 1999] przeprowadzili doświadczenie nad możliwości,\ sto
sowania róż w miastach. Na terenach zieleni Berlina posadzili rośliny 31 takso
nów róż dzikich, rozmnażanych w różny sposób. Sprawdzali wzrost krzewów, od
porność na niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe oraz na choroby i szkod
niki. Oceniali także wartość dekoracyjną, tzn. kwitnienie, owocowanie i jesienne 
przebarwianie liści. Na podstawie pięcioletnich wyników wytypowali taksony róż 
nadające się do uprawy w miastach. 

Pokrywanie gleby korą sosnową jest bardzo ważne w uprawie roślin, zwłasz
cza w warunkach miejskich. Zabieg ten ogranicza w znacznym stopniu zachwasz
czenie, przesychanie i poprawia strukturę gleby. Wzbogaca j,J w próchnie(; i obni
ża odczyn. JERZY i in . (1992] zalecają wykonywanie ściółkowania w uprawie okry
wowych odmian róż. W przeprowadzonym doświadczeniu zastosowanie 1() cm 
warstwy kory sosnowej w dużym stopniu zmniejszyło liczbę chwast<iw na polet
kach, a w drugim roku uprawy korzystnie wpłynęło na liczb<; i długość pt;dów róż 
odmian 'N ozom i' i 'Spevu'. 

Wnioski 

1. Zastosowane w doświadczeniu okrywowe odmiany róż 'Nozomi' i 'Spcvu' 
nadają się do uprawy na terenach zieleni miejskiej. 

2. Jednorazowe pokrycie gleby 10 cm warstwą kory sosnowej wpłynęło ko
rzystnie na liczbę i długość pędów na roślinach obu odmian w drugim roku 
uprawy. 
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3. Nic zaznaczył się wyraźny wpływ zabiegu ściółkowania na liczbę kwiatosta
nów na krzewach odmian 'Nozomi' i 'Spevu'. 

4. Zastosowanie warstwy kory sosnowej w znacznym stopniu zmniejszyło zach-
waszczenie poletek, na których rosły róże. 

Podziękowanie 

Up1wjmie dziękujemy firmie Scotts za bezpłatne przekazanie nawozów do doświad
czeń. 
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Słowa kluczowe: odmiany okrywowe róż, 'Spcvu', 'Nozomi', uprawa na tere
nach zieleni, ściółkowanie 

Streszczenie 

Doświadczenia nad uprawą dwóch wybranych okrywowych odmian roz, 
'Nozomi' i 'Spevu', przeprowadzono w latach 2003-2004 na terenie Akademii 
Rolniczej im. A. Cieszkowskiego. Rośliny posadzono na dwóch oddzielnych kwa
terach, z. których połowa była pokryta 10 cm warstwą kory sosnowej. Ściółkowa
nie wykonano tylko w pierwszym roku. W roku 2003 róże nawieziono 5-6 mie
sięcznym nawozem Osmocote Standard w dawce 20 g·m-2• W drugim roku upra
wy zastosowano nawożenie 50 g nawozu Agroblen (N : P : K : Mg 15 : 9 : 11 : 3) 
na m2. W okresie wegetacji mierzono długość pędów (cm) oraz oznaczono liczbę 
pędów i kwiatostanów na wszystkich krzewach. Dodatkowo liczono i oznaczano 
chwasty na każdym poletku. Stwierdzono korzystny wpływ ściółkowania na liczbę 
i długość pędów w drugim roku uprawy krzewów oraz zmniejszenie zachwaszcze
nia na poletkach w obydwu latach prowadzenia doświadczeń. 
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EFFECTS OF MULCHING WITH PINE BARK ON THE GROWTH 
AND FLOWERING OF TWO CUlTIVARS OF GROUND COVER ROSES 

AND RUNNING WEEDS OF EXPERIMENTAL PLOTS 
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Summary 

The experiments on cultivation of two cultivars of ground cover roses 'No
zomi' and 'Spevu' were carried out in the years 2003-2004 in the arca of the 
Agricultural University. Plants wcre planted in two separatc plots half of which 
wcre mulched with a 10 cm layer of pine bark. Mulching was carricd out only in 
the first year of cultivation. The roses were fertilized with 20 g·m-2 5--6 month 
Osmocote Standard. In the second year of cultivation 50 g of the fcrtilizcr 
Agroblen (N : P : K : Mg 15 : 9 : 11 : 3) per m2 was used. The lcngth of shoots 
(cm) was measurcd and the numbers of shoots and flowers on all the plants was 
denoted during the vegetation period. Additionally, wecds werc countcd and 
identified in each trial field . A positive impact of mulching on the number and 
length of shoots in the second year of cultivation of roses and the dcclinc in the 
number of wecds in the trial fields in both years of the cxpcrimcnt wcrc noted. 
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