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Wstęp 

Powojniki (Clematis L.) to grupa pnączy ogrodowych ciesząca się ogromną 
popularnością ze względu na piękne, barwne kwiaty i efektowne ulistnienie. 
W uprawie znajduje się około 100 odmian z grupy powojników botanicznych 
i wielkokwiatowych. Odmiany botaniczne mają mniejsze wymagania uprawowe od 
powojników wielkokwiatowych, są zdrowsze i w większości przypadków bardziej 
mrozoodporne. Mają mniejsze kwiaty, ale dzięki ich masie wyglądają imponująco. 
Kwiaty odmian wielkokwiatowych osiągają natomiast ogromne rozmiary od 
10-20 cm średnicy I MARCZYŃSKI 2002]. 

Ze wzgh;du na oryginalne kwiaty i mnogość ich form, powojniki w Stanach 
Zjednoczonych z powodzeniem uprawiane są na kwiat cięty. W Europie uprawia 
s ię je wyhicznie jako pnącza do ogrodów, chociaż floryści coraz częściej próbują 
wykorzystywać te piękne rośliny w kompozycjach kwiatowych. Zachodzi więc po
trzeba przebadania przydatności odmian uprawianych w Polsce jako materiału 
ciętego i sprawdzenia ich reakcji na pożywki stosowane standardowo do przedłu
żania trwałości kwiatów ciętych. 

Materiał i metody 

Materiałem roślinnym były cięte kwiaty 5 odmian i jednego gatunku powoj
ników (Clematis L.) z grupy botanicznych (tab. 1, 3) oraz 12 wielkokwiatowych 
odmian powojników (tab. 2, 4) , pochodzące ze szkółki pojemnikowej „Clematis" 
S. Marczyńskiego i W. Piotrowskiego w Pruszkowie. Doświadczenia przeprowa
dzono w latach 2003-2004 (wrzesień-październik). Materiał pobierano w godzi
nach rannych. Ścinano rośliny będące w tej samej fazie rozwojowej (kwiaty 
w pełni rozwinięte) z jcdm1 parą liści, zdrowe, bez uszkodzeń mechanicznych. 
Przed wstawieniem do zlewek przycinano pędy na jednakową długość, 

w zależności od odmiany 10-20 cm. Następnie pędy umieszczano w roztworach 
pożywek: Chrysal Professional® firmy Pokon & Chrysal (Holandia), 8HQC 
(cytrynian 8-hydroksychinoliny w stężeniu 200 mg·dm-3) z dodatkiem sacharozy 
w trzech stężeniach (2'½1, 4% i 8% ). Kontrolę stanowiła woda destylowana. W 
każdej kombinacji znajdowało sic; 10 pędów, z których każdy był powtórzeniem. 
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Tabela L Table l 

Tiwałość cii;tych kwiatów botanicznych odmian powojników 
wstawionych do wody destylowanej 

Postharvest longevity of cut flowers of botanical cultivars of Clematis kcpt 
in distilled water 

Odmiana; Cultivar Trwałość (dni) ; Yil sc life (daysJ 

C. a/pina Pink Flamingo 3,0 a 

C. x durandii JQ,5 C 

C. orientalis Bill Mac Kenzie 6,5 h 

C. Arabella 12,6 LI 

C. Gravetye Beauty J0,3 C 

C. Odoriba 7,9 h 

NlRn.1~; LSD,w5 = 1,48 
Wartości oznaczone tą samą literą nie różnią się istotnie przy poziomic istotności r, = 0.05; Valucs 
fo llowed by the same letter do not differ significantly at the prohahility lcvcl c, = ().()5 

Doświadczenia prowadzono w pomieszczeniach o kontrolowanych warun
kach termiczno-świetlnych (fitotron Katedry Roślin Ozdobnych): temperatura 
20± 1 °C, wilgotność względna powietrza 60%, natężenie napromienienia kwanto
wego 35 µ,mol·nr 2·s-1, w rytmie dobowym: 12 godzin światła, 12 godzin ciemności. 

Trwałość kwiatów określano w dniach na podstawie wyglądu zcwrn;trzncgo. 
Za moment utraty dekoracyjności, zależnie od odmiany, uznawano : wi<;dnięcie 
kwiatów, opadanie płatków, przebarwienia kwiatów. Kwiaty usuwano z doświad
czenia, gdy 30% ich powierzchni wykazywało wyżej wymienione zmiany. 

Wyniki opracowano statystycznie przy pomocy jcdnoczynnikowej analizy 
wariancji Fishera. Porównanie średnich i określenie grup jednorodnych przepro
wadzono przy użyciu testu Duncana, przy poziomie istotności wynosz,icym 95%. 

Wyniki i dyskusja 

W celu poszerzenia asortymentu kwiatów i dodatków roślinnych w kompo
zycjach coraz częściej sięga sic, po nowe gatunki, dotychczas niewykorzystywane 
we florystyce. Takim przykładem jest powojnik, który opróc7. oryginalnych kształ
tów i różnorodności barw kwiatów można pozyskiwać przez długi okn:s czasu , od 
wiosny do jesieni. 

Z przebadanych odmian powojników botanicznych najwyższ,1 trwałością po 
ścit;ciu ( 12,6 dnia w wodzie destylowanej) odznaczała sit; odmiana 'Arahclla' 
(tah. 1) z grupy Intcgrifolia, o fioletowoniehieskich kwiatach, rozjaśnionych biały
mi prt;cikami. Nieco niższą trwałość w wodzie (około 10 dni) uzyskał także gatu
nek: C. x durandii, o intensywnie niebieskich kwiatach i odmiana C. 'Gravctyc 
Bcauty' z grupy Texcnsis o szkarłatnych kwiatach w kształcie podobnym do tuli
pana (tab. 1). Jedynie odmiana powojnika alpejskiego (C. a/pina) z grupy /\trage
ne 'Pink Flamingo' o półpełnych różowych , ciemnych u podstawy kwiatach odz
naczała się zbyt niską trwałością (3 dni), aby polecić ją do uprawy na kwiat ci<;ty 
(tab. 1 ). 

Wśród odmian wielkokwiatowych (tab. 2) najwyższe! trwałość w wodzie 
(11-12 dni) miały: 'Julka' o fioletowych kwiatach z czerwonym paskiem, 'Silver 
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Moon' o srebrzystych kwiatach, i 'Proteus' o pełnych różowych kwiatach. Najniż
szą trwałością (około 5 dni) cechowały się 3 badane odmiany: 'Andromeda' o ró
żowych kwiatach, 'Lasurstern' o niebieskich kwiatach i 'Ville de Lyon' o karmino
wych kwiatach (tab. 2) . 

Tabela 2; Table 2 

Trwałość ciętych kwiatów wielkokwiatowych odmian powojników 
wstawionych do wody destylowanej 

Postharvcst longevity of cut flowers of large -flowered cultivars of Clematis kept 
in distilled water 

Odmiana; Cultivar Trwałość ( dni); Vase life ( days) 

C. Andromeda 4,7 a 

C. Barbara 6,2 abc 

C. !sago 7,4 bcd 

C. Julka 12,1 g 

C. General Sikorski 9,6 cf 

C. Hania 8,7 dcf 

C. Lasurstcrn 4 ,7 a 

C. Proteus 10,6 fg 

C. Rhapsody 6,3 abc 

C. Silver Moo n 12,0 g 

C. Ville de Lyon 5,3 ab 

C. Viola 8,0 cde 

NI R11_11,; LSD00_, = 2, I 8 

Wartośc i oznaczone tą samą literą nic różnią się istotnie przy poziomie istotno ści a = 
0.05; Valucs followcd by the same le ttcr do not differ signiticantly at the probability lcvel 
a = 0.05 

W celu utrzymania pełnej dekoracyjności ciętych kwiatów należy je podda
wać odpowiednim zabiegom na każdym etapie obrotu handlowego. Na podstawie 
wicloh:tnich badań i obserwacj i opracowano odpowiednie pożywki, których stoso
wanie pozwala nic tylko na zachowanie pełnej wartości dekoracyjnej kwiatów, 
lecz także niejednokrotnie na rozszerzenie możliwości zastosowania ich dzięki 
umożliwieniu długot1wakgo przechowywania czy transportu [ŁUKJ\SZEWS KJ\ , SKUT

NIK 2003 ]. Ze względu na brak literatury dotyczą cej sposobów posu;powania z cię
tymi kwiatami powojników. w Katedrze Roślin Ozdobnych SGGW podjc;to prace 
maj ,ice na celu określenie reakcji odmian na pożywki i zabiegi za lecane dla in
nych kwiatów ciętych. Firma Pokon & Chrysal wprowadziła na rynek preparat 
Chrysal Prof<.:ssional®, tj. pożywkc; stosowaną przez handlowców podczas obrotu 
kwiatami . która odznacza sic; właściwościami bakteriobójczymi, zwic;ksza pobiera
nie wody przez kwiaty i dostarcza kwiatom pożywienia [MOLENAAR 1998]. W prze
prowadzonych doświadczeniach zastosowanie Chrysal Professional® nie przedłu
żyło trwałości żadnej odmiany z grupy powojników botanicznych (w stosunku do 
wody destylowanej) , a wręcz u jednego gatunku (C. x durandii) i jednej odmiany 
(C. orientu/is 'Bill Mac Kcnzie') ją skróciło (tab. 3). Wśród powojników wielko
kwiatowych przy zastosowaniu Chrysal Professional® uzyskano wzrost trwałości 
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u 3 odmian: 'Andromeda', 'Barbara' i 'Lasurstern', odpowiednio o około: 100, 36 
i 100%. U 7 odmian nie odnotowano wpływu tego preparatu na trwałość ciętych 
kwiatów, a u 2 odmian: 'Hania' i 'Viola' nastąpiło jej skrócenie (tab. 4). 

Tabela 3; Table 3 

Wpływ wybranych pożywek na trwałość ciętych kwiatów botanicznych odmian powojników 
Effect of some preservatives on postharvest longevity of botanical cultivars of Clematis 

Odmiana 
Trwałość (dni); Yase life (days) 

NI Ro.o; 
Cultivar ąo 

Chrysal 
8HQC 8HQC+2%S 8HQC+4%S 8HQC+8%S LSDn.o, 

Prof. 

C. a/pina Pink Fla- 3,0 a 3,5 a 3,5 a 3,0 a 4,0 a 6,3 b 2,28 
rningo 

C. x durandii 10,5 C 8,7 b 10 ,8 C 8,6 b 4,8 a 3 ,4 a 1.67 

C. orientalis Bill Mac 6,5 b 4 ,1 a 4,2 a 6,6 b 6, 1 b 5,7 b 1,11 
Kenzie 

C. Arabella 12,6 C 12,6 C 12,1 C 9,5 b 5,7 a 5,4 a 0,90 

C. Gravctye Beauty 10,3 a - - 12,5 b - 10,0 a 1,76 

C. Odoriba 7,9 cd 7,Q C 8,6 d 7,Q C 4,6 h 2,'i a 1,54 

Wartości oznaczone tą sa rną literą nie różnią się istotnie przy poziomic istotności r, = 0.05; Values 
fo llowcd by the same letter do not ditfer significantly at the probability levcl a = O.OS 

C. 

Tabela 4; Table 4 

Wpływ wybranych pożywek na trwałość ciętych kwiatów wielkokwiatowych 
odmian powojników 

Effcct of some preservatives on postharvest longevity of largc-ftowercd cultivars 
of Clematis 

Odmiana 
T1wałość (dni); Vasc life (days) 

NIR0,,,, 

Cultivar H,0 
Chrysal 

8HQC 8HQC+2%S 8HQC+4% S 8HQC +8% S LSDoo, 
Prof. 

Andromeda 4,7 a 9,5 C 9,6 C 9,2 be 7,4 b 4 ,5 a 1.94 

C. Barbara 6,2 b 8,4 C 8,9 C 6,6 b 7,0 b 4 ,1 a 1,07 

C. !sago 7,4 ab 9,9 b 9,9 b 4,6 a 4,6 a 4,8 a 3,77 

C. Julka (2 , ( C 12,4 C - (3,Q C 10,1 b 6,4 a 1,60 

C. General Sikorski 9,6 b 10,4 h 10,7 b 10,6 b 4,7 a 3,7 a 1,57 

C. Hania 8,7 b 7,2 a 9,2 b 9,5 b 9,1 b 7,1 a 1,36 

C. Lasurs tern 4,7 a 9,5 be 8,8 be 11 ,Q C 6,7 ab 4,5 a 3,17 

C. Proteus 10,6 cd 11 ,8 d 10,9 cd 9,7 C 4 ,5 b 1,7 a 1,82 

C. Rhapsody 6,3 b 6,9 b 7,2 b 6,4 b 5,9 b 2,5 a 1,88 

C Si lver Moon (2,Q C 12,6 C (3,9 C 19,4 d 9,8 b 4,2 a 2,93 

C. Ville de Lyon 5,3 a 4 ,5 a 8,5 b 9,8 b 5,3 a 4,3 a 2,77 

C. Viola 8,Q C 6,3 b 7,6 be 7,9 C 2,8 a 2,2 a 1,45 

Wartości oznaczone tą sarną literą nie różnią się istotnie przy poziomic i stotnośc i a = O.OS; Valucs 
followcd by the same lette r do not ditfcr significantly at the probability level a = O.OS 
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W doświadczeniach określono także wpływ sacharozy na trwałość ciętych 
kwiatów powojnika oraz podjęto próbę ustalenia optymalnego stężenia cukru w 
pożywce. Cukier jest głównym komponentem preparatów przeznaczonych do 
zwiększenia dekoracyjności ciętych kwiatów [O·DoN0GHUE i in . 2002]. Zakres 
stężeń cukru w roztworze przedłużającym trwałość kwiatów waha się zależnie od 
gatunku od 0,5-8%, a w roztworach przeznaczonych do otwierania pąków lub 
kondycjonowania przed transportem dochodzi do 20% (ŁUKASZEWSKA, SKUTNIK 

2003]. W doświadczeniach sprawdzono 3 stężenia cukru w pożywce z SHQC: 2, 4 
i 8%. Reakcja badanych odmian na zastosowane stężenie sacharozy była różno
rodna. Wśród powojników botanicznych jedynie u odmiany 'Pink Flamingo' naj
wyższe stężenie cukru w pożywce istotnie przedłużyło pozbiorczą trwałość kwia
tów ciętych, o około 100% w stosunku do kontroli i pozostałych pożywek. Jedy
nie w porównaniu z pożywką zawierającą 4% sacharozę różnica w trwałości wy
nosiła 57,5% (tab. 3). Clematis x durandii i C. 'Arabella' zareagowały obniżeniem 
trwałości wraz ze wzrostem stężenia sacharozy i uzyskały najwyższą trwałość 

w kontroli oraz SHQC. U odmiany 'Bill Mac Kenzie' nie odnotowano istotnego 
wpływu pożywki na okres dekoracyjności kwiatów po zbiorze, a u odmiany 'Odo
riba' najwyższe stężenia cukru wręcz go skróciły (tab. 3). 

U wszystkich odmian wielkokwiatowych najwyższe stężenie sacharozy 
w pożywce nic wpłynęło na trwałość kwiatów po ścięciu, a w niektórych przypad
kach ją obniżyło (tab. 4). Nie było to zaskoczeniem, że wysoka zawartość cukru 
powodowała przebarwienia kwiatów, szczególnie odmian o niebieskofioletowej 
barwie, które zmniejszały ich dekoracyjność. Cztery z badanych powojników wiel
kokwiatowych: 'Barbara', 'Isago', 'Hania' i 'Rhapsody' nie zareagowały zwiększe
niem trwałości na 2 i 4% stężenie sacharozy w pożywce. U większości badanych 
odmian wielkokwiatowych niższe stężenie cukru (2%) okazało się skuteczniejsze, 
przedłużając trwałość kwiatów po zbiorze (tab. 4). Na przykład kwiaty odmiany 
'Andromeda', 'Lasurstern' i 'Ville de Lyon' około 2-krotnie zwiększyły trwałość 
w stosunku do kontroli. Rekordową trwałość uzyskała odmiana 'Silver Moon' po 
wstawieniu do pożywki z 2% sacharozą (19,4 dni). W niektórych przypadkach 
zastosowanie samego cytrynianu 8-hydroksychinoliny (8HQC) wystarczyło do 
przedłużenia okresu dekoracyjności ciętych kwiatów powojnika (odmiana 'Andro
meda', Barbara' , 'Lasurstern', 'Ville de Lyon') , tab. 4. 

Reasumując, powojniki stanowią doskonały potencjalny materiał roślinny 
do kompozycji kwiatowych, jednak przydatność poszczególnych odmian do upra
wy na kwiat cięty i ich reakcja na pożywki stosowane do przedłużania kwiatów 
ciętych musi być sprawdzona doświadczalnie. 

Wnioski 

I. Przydatność powojników do uprawy na kwiat cięty zależy od odmiany i ro
dzaju pożywki zastosowanej w celu przedłużenia pozbiorczej trwałości kwia
tów. 

2. Najdłuższą trwałością cechowały się kwiaty odmian: 'Arabella', 'Julka' i 'Sil
ver Moon'. 

3. Dla odmian: 'Gravetye Beauty', 'Andromeda', 'Lasurstern' , 'Silver Moon' 
i 'Ville de Lyon' najskuteczniejszą pożywką do przedłużania trwałości jest 
8HQC z dodatkiem 2% sacharozy. 
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4. Najwyższe stężenie cukru (8%) w pożywce skraca pozbiorczą trwałość kwia
tów większości badanych odmian powojnika. 

Podziękowania 

Autorzy dziękują wła§cicielom szkółki pojemnikowej „Clematis" w Pruszkowie: Panu 
S. Marczyńskiemu i Panu W Piotrowskiemu za udostępnienie materiału ro.i/innego 
do badań. 

Literatura 

LUKASZEWSKA A., SKUTNIK E. 2003. Pnewodnik fi01ysty. Wyd. SGGW: 127-138. 

MARCZYŃSKI S. 2002. Katalog ,nflin. Dnewa, krzewy, byliny. Wydanie II. Agencja 
Promocji Zieleni: 98-102. 

MOLENAAR P. 1998. Koncepcja jako§ci związana z wprowadzeniem preparatów Ch,y
sal Clea,: Konferencja naukowa „Najnowsze metody przedłużania trwałości ciq
tych kwiatów". SGGW, Warszawa: 15-19. 

O·DoNOGHUE E.M., SOMERFIELD S.D., HEYES J.A. 2002. Vase solutions containing su
crose result in changes to cell walls of sandersonia (Sandersonia aurantiaca) .flowers·. 
Posth. Biol. and Techn. 26: 285-294. 

Słowa kluczowe: Clematis L., kwiaty cięte, powojnik, pożywka, trwałość 

Streszczenie 

Materiałem roślinnym były cięte kwiaty 17 odmian i jednego gatunku po
wojników (Clematis L.). W doświadczeniach sprawdzono przydatność poszcze
gólnych odmian do uprawy na kwiat cięty i określono wpływ pożywek na trwałość 
kwiatów po zbiorze. Wykazano, że możliwość wykorzystania powojników na kwiat 
cic;ty zależy od odmiany i rodzaju zastosowanej pożywki. Najdłuższą trwałością 
cechowały się kwiaty odmian z grupy botanicznych: 'Arabella' i wielkokwiato
wych: 'Julka' i 'Silver Moon', których trwałość w wodzie destylowanej dochodziła 
do około 12 dni. Nieco krótszą trwałością (około 10 dni) odznaczały się odmiany: 
'Gravetye Beauty', 'Proteus' i gatunek C. x durandii, które także z powodzeniem 
można polecić do uprawy na kwiat cięty. Większość badanych odmian pozytywnie 
reagowała na wstawienie ich do pożywki przedłużającej trwałość kwiatów. Najsku
teczniejsza okazała się pożywka 8HQC z dodatkiem 2% sacharozy. Wyższe stqżc
nia cukru powodowały przebarwienia kwiatów i skracały ich trwałość. 

TESTING SOME THE USEFULNESS OF CULTIVARS 
OF Clematis L. AS CUT FLOWERS 

Ewa Skutnik, Julita Rabiza-,~wider 
Department of Ornamental Plants, Warsaw Agricultural University, Warszawa 

Key words: cut flowers, Clematis, preservatives, vase life 
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Summary 

Vase life of 18 cultivars of Clematis L. was evaluated both in water and in 
5 presc1vativc solutions. Longevity of Clematis depends on a cultivar and a vase 
solution. Vase life in watcr was the longest for the cultivar 'Arabella' (12.6 days), 
while among cultivars 'Julka' and 'Silver Moon' it was about 12 days. Cultivars 
'Gravctye Beauty' and 'Proteus' can also be recommended as cut flowers as well 
as C x durandii, all of them having vase life of about 10 days. Most cultivars res
ponded positively to some of the preservatives, the solution of 8HQC and 2% 
sucrosc being the bcst. Higher sugar concentration caused flower discoloration 
and shortencd their longcvity. 
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