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Wstęp 

Asortyment roślin pojemnikowych i rabatowych jest bardzo szeroki. Może
my w nim znaleźć gatunki długo i obficie kwitnące, o atrakcyjnych kwiatach, ale 
także rośliny o dekoracyjnych liściach , które ostatnio cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem. Chętnie wykorzystuje się je do kompozyc.:ji ogrodowych i par
kowych, do tworzenia tzw. kwietników dywanowych, a także do sadzenia w po
jemnikach na balkonach i tarasach. 

Jedną z bardziej dekoracyjnych roślin o ozdobnych liściach jest koleus (So
lenostemon scutellarioides, dawniej Coleus blumei BENTH.) [ERHARDT i in .. 2000]. 
Jest rośliną wieloletnią, ale ciepłolubną, na zewnątrz uprawianą u nas jako jedno
roczna, gdyż niszczą ją pierwsze przymrozki. Odmiany charakteryzują się różną 
siłą wzrostu oraz wielkością, kształtem i zabarwieniem liści [DUBAS 1995; Św1-
oz1ŃSK/\ 2000], które mogą być: żółte, czerwone, bordowe, różowe, kremowe, 
a nawet prawie czarne czy fioletowe . Kwiaty koleusa są mało dekoracyjne i po
winno się je usuwać [NOWAK 2004]. Koleusy możemy rozmnażać wegetatywnie 
i generatywnie. Wysokość roślin, liczbę rozgałęzień oraz powierzchnię liści można 
modyfikować odpowiednim nawożeniem [TALEB, HASSAN 1997]. Do kształtowania 
pokroju roślin wykorzystywane mogą być także retardanty [BARRET, N ELL 1989; 
CARO, H ERRERA 1996]. Obecnie najbardziej cenione są odmiany silnie krzewiące 
sic;, niewymagające uszczykiwania, kwitnące późno lub wcale [NOWAK 2004]. 

Celem pracy była ocena walorów dekoracyjnych 6 odmian koleusa z grupy 
Wizard. Określono także wpływ warunków pogodowych na cechy morfologiczne 
roślin, ich atrakcyjność oraz na termin zakwitania. 

Materiał i metody 

Doświadczenie polowe z koleusami (Solenostemon scutellarioides) przepro
wadzono w latach 2002-2004 w Ogrodzie Doświadczalnym Uniwersytetu War
mińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W badaniach uwzględniono 6 odmian z grupy 
Wizard: 'Golden', 'Jade', 'Pineapple', 'Rose', 'Scarlet' i 'Sunset Orange'. Według 
producenta, firmy Florensis, odmiany z tej grupy charakteryzują się: karłowatym 
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wzrostem, osiągają wysokość 10 cm, rozgah;ziają się u podstawy i dobrze się krze
wią. Odznaczają się także zwartym pokrojem oraz późnym kwitnieniem. 

Koleusy uprawiano z rozsady produkowanej w ogrzewanej szklarni. Nasio
na wysiano rzutowo do plastikowych skrzynek, w podłoże hc;dącc mieszanką 
ziemi kompostowej, piasku i torfu (2 : 1 : 2). We wszystkich latach badań nasio
na koleusów wysiewano 20 marca. Siewki w fazie dwóch - trzech liści właściwych 
pikowano do doniczek plastikowych o średnicy 8 cm, w Uniwersalne Podłoże 
Kwiatowe firmy Hollas. Podczas produkcji nie stosowano retardantów. Rozsadę 
wysadzono na miejsce stałe do gruntu w drugiej połowie maja . Rośliny uprawiano 
na stanowisku słonecznym. 

W czasie całego okresu wegetacyjnego, w miarę potrzeb, wykonywano 
zabiegi piclc;gnacyjne: odchwaszczanie, nawadnianie i ochronę roślin, przy czym 
zabiegi ochrony roślin wykonywano zeodnie z zaleceniami dla roślin ozdobnych. 

W okresie od wysadzenia do gruntu do zakończenia uprawy przeprowa
dzano ocenę wartości dekoracyjnych badanych odmian. W trakcie okresu wegeta
cyjnego, po osiągnięciu przez rośliny pełnego efektu dekoracyjnego, przeprowa
dzono następujące pomiary cech morfologicznych roślin : wysokość; szerokość 

roślin (wyrażoną jako średnią wielkość dwóch średnic mierzonych pod k,item 90°) 
oraz liczbę rozgałęzień bocznych pierwszego rzędu. 

Ponadto obserwowano wyrównanie roślin we wzroście. Oceny dokonano 
według dziewięciostopniowej skali: (1 - rośliny bardzo słabo wyrównane, 3 - 25 % 
roślin wyrównanych, 5 - 50% roślin wyrównanych, 7 - 75% roślin wyrównanych, 
9 - rośliny całkowicie wyrównane). 

Ocenę efektu dekoracyjnego przeprowadzono również według dzicwic;cio
stopniowcj skali, gdzie 1 oznacza odmianę mało atrakcyjną, o minimalnych walo
rach dekoracyjnych, natomiast 9 - maksymalny efekt dekoracyjny (brano pod 
uwagę m.in. wyrównanie roślin we wzroście, wczesność i obfitość kwitnienia, wy
barwienie liści, trwałość barwy liści, rozkrzewienie). Dla wszystkich odmian zano
towano termin oznaczający początek okresu kwitnienia. 

Uzyskane wyniki badań opracowano statystycznie metod,! analizy warian
cji. Istotność różnic wykazano na podstawie testu Duncana przy poziomic istot
ności p = 0,05. 

Wyniki i dyskusja 

Badane odmiany koleusów różniły się m.in. wysokością i szerokością roślin, 
liczbą rozgałęzień oraz terminem zakwitania. W badanych latach, w różnych ter
minach osiągały także pełen efekt dekoracyjny. 

Średnia wysokość roślin, w zależności od odmiany i roku badań, wynosiła 
od 16,5 do 36,3 cm (tab. 1 ). D~ najsłabiej rosnących odmian zaliczono: 'Golden', 
'Pineapple', 'Rose' i 'Scarlet'. Srednim wzrostem charakteryzowała się odmiana 
'Jade'; była ona także najbardziej wyrównana we wzroście, otrzymała 8-9 punk
tów w dziewięciostopniowej skali (tab. 3). Najwyższe były rośliny odmiany 'Sunset 
Orange' (26,3-36,3 cm, w zależności od lat). Szerokość roślin, podobnie jak wyso
kość, zależała od odmiany i lat badań. W roku 2002 średnica roślin wynosiła od 
23,7 cm (odmiana 'Rose') do 30,5 cm (odmiana 'Scarlct'); w 2003 roku od 21 ,5 
cm (odmiana 'Pineapple') do 28,3 cm (podobnie jak w roku poprzednim najwięk
szą średnicę miała odmiana 'Scarlet'). W ostatnim roku badań wszystkie rośliny 
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hyły slahiej rozrośnięte. Największą różnicę zanotowano dla odmiany 'Scarlct', 
której szerokość była o ponad 10 cm mniejsza niż w poprzednich latach badań. 

Tabela 1; Table 1 

Wysokość (cm), szerokość (cm) oraz liczba rozgah,zień (szt.) sześciu odmian koleusa 

Hcight (cm), width (cm) and the number of branches (pcs.) 
of six coleus cultivars 

Wysokość (cm) Szerokość (cm) Liczba rozgal. (szt.) 

Odmiana Height (cm) Width (cm) The number of branches 

Cultivar (pcs.) 

2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 

Golden - 21,7 16,7 - 25,8 20,7 - 11,3 8,0 

Jadc 28,3 24,3 22,7 27,0 25,8 20,7 13,3 7,3 10,7 

Pincapplc 24,7 19,7 - 26,3 21,5 - 6,3 4,0 -

Rose 22,3 22,7 16,7 23,7 22,5 19,7 7,3 11,3 8,3 

Scarlct 23,3 24,7 16,5 30,5 28,3 17,2 14,7 16,7 7,0 

Sunsct Orange 36,3 26,3 27,7 27,5 24,8 24,7 13,3 10,7 7,7 

NI R11_11,; LSD11_11, 2,66 1,26 1,02 3,04 2,60 1,27 3,12 2,14 1,82 

Wszystkie odmiany były zdecydowanie najniższe i najsłabiej rozkrzewione 
w roku 2004, ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe (tab. 2). Większość 
odmian koleusa zaliczanych do grupy Wizard tworzyła dużo pędów bocznych, 
rozgah;ziając się od podstawy (liczba pędów bocznych I-rzędu wynosiła od 7 do 
ponad 16). Zdecydowanie najsłabiej krzewiła się odmiana 'Pineapple', u której 
liczba pędów bocznych wynosiła średnio 5,2. 

Mics1ac 
Month 

V 

VI 

VII 

Vili 

IX 

Tabela 2; Table 2 

Średnia dobowa temperatura powietrza (°C) w latach badań i z wielolecia 

Average day air temperature (°C) in the years of investigation 
and for the entire period 1961-2000 

Średnia tern-
2002 2003 2004 pera tura 

m1es1ąca 

dekada średnia tern- dekada średnia tern- dekada średnia tern- 1961-2000 
/\vcragc 

dccack pera tura decadc pera tura dccade pera tura 

llllCSlt!Ca miesiąca miesiąca month tern -

avcragc average average peraturc for 

I Il III rnonth tcm- I Il lll month tern- I li !Il month tem- the period 

pera tu re pera tu re pera tu n:.· of 1961-2000 

R.tJ 6.9 8.6 8.1 13.7 12.3 16.1 14.1 14.2 13.3 10.1 12.5 12.7 

16.1 17.3 16.0 16.5 18.5 15.4 15,8 16.6 15.2 15.6 14.5 15,1 15.9 

I 9.4 21.4 19.7 20.1 18.9 16.7 21.8 19.2 16.2 16.2 18,2 16.9 17.7 

21.2 19.9 18.4 19.8 19.3 17.9 15,0 17.4 19.8 21.1 18.7 19.8 17.2 

17.3 lU 7.5 14.0 11.9 14,2 12.5 12.9 14.4 15.3 11.4 13.7 12.5 

Średnia za okrl'.S 
15.7 16.0 15.6 15.2 

J\vcrage for the period 
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Koleusy są roślinami ciepłolubnymi, dobrze znoszącymi wysokie temperatu
ry panujące latem [HONG, JEONG 1988], dlatego też najbardziej dekoracyjne były 
w dwóch pierwszych latach badań, charakteryzujących się wysokimi temperatura
mi powietrza (wyższymi niż średnie z wielolecia). W latach tych wcześniej osiąga
ły pełny efekt dekoracyjny (tab. 3). Dzięki temu, że lepiej się krzewiły i intensyw
niej rosły, szybciej tworzyły zwarty łan. W roku 2004, w którym czerwiec i lipiec 
były dużo chłodniejsze niż w latach 2002 i 2003 oraz w wielolcciu, na pełen efekt 
dekoracyjny koleusów trzeba było poczekać średnio 3 tygodnie dłużej. 

Odmiana 
Cultivar 

Golden 

Jadc 

Pincapplc 

Rose 

Scarlct 

Sunsct 
Orange 

Tabela 3; Table 3 

Ocena dekoracyjności sześciu odmian koleusa 
Assessment of decorativc value of six coleus cu ltivars 

Data osi ągnit;cia pełnego 
Wyrównanie wzrostu Atrakcyj ność 

efektu dekoracyjnego 
Dale of achicving full 

Growth stabilization Attractivcness 

decorative cffect 
( 1-9)* ( 1- 9)*' 

2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 

- 27 VII 15 Vili - 7 7 - 9 7 

29 VII 20 VII 15 VIII 8,5 9 8 8 9 7 

02 VIII 3 I VII - 6,5 7 - 7,5 8 -

02 VIII 30 VII 21 VIII 8 7 'i 7 7 5 

25 VII 26 VII 21 VIII 6 5 5 75 7 'i 

29 VII 21 VII 12 VIII 8,5 8,5 7 ') 9 8 

- wyrównanie wzrostu; stabilization of growth: 1 - roś liny bardzo słabo wyrównane; very poor 
stabilization of growth, 3 - 25% roślin wyrównanych; stabi lization of growth of 25%, plants, 5 -
50% roślin wyrównanych; stabilization of growth of 50% plants , 7 - 75 '¼-, roś lin wyrównanych; 
stahilization of growth of 75 % plants, 9 - rośliny całkowicie wyrównane; tota lly slahilization of 
growth 

Rok 
Year 

2002 

2003 

2004 

- atrakcyjność ; dccorativc valuc: I - odmiana mało atrakcyjna, o minimalnych walorach deko
racyjnych; not atractivc cultivar, minimal deeo rative va lue; 9 - maksymalny efekt ckkoracyj ny; 
maximal decorative value 

Golden 

-

22 VIII 

18 IX 

Początek kwitnienia koleusów 
Beginning of coleuses blossoming 

Jade Pineapple Rose 

29 VII 17 VII 31 VII 

20 VIII 7 Vili 9 VIII 

111bcla 4; Table 4 

Scarlet Sunsct Orange 

7 VIII 16 IX 

9 IX 17 IX 

brak kwitnienia brak kwitnienia 
31 VIII - 29 VIII abscncc abscnce 

of flowering of flowcring 

Koleusy są roślinami ozdobnymi z liści, wic;c i stotną cechą wpływającą na 
ich dekoracyjność jest późne zakwitanie. Ogólnie można stwierdzić, że koleusy 



OCENA WARTOŚCI DEKORACYJNYCH SZEŚCIU ODMIAN KOLEUSA ... 679 

zakwitały późno, zaobserwowano jednak wyraźne różnice odmianowe (wynosiły 
one nawet prawic 2 miesiące) - tab. 4. Do odmian kwitnących najwcześniej nale
żały 'Pincapple' i 'Rose', zaś najpóźniej 'Sunset Orange' i 'Scarlet'. Bardzo wyraź
ny wpływ na zakwitanie miały też warunki pogodowe. W roku 2004, najmniej 
sprzyjającym uprawie koleusów, niektóre odmiany w ogóle nie wytworzyły kwiato
stanów ('Sunset Orange' i 'Scarlet'). 

Podsumowuj,1c można stwierdzić, że koleusy z grupy Wizard, dzięki bardzo 
atrakcyjnym barwom liści, późnemu kwitnieniu oraz intensywnemu krzewieniu, 
należą do najbardziej atrakcyjnych roślin o dekoracyjnych liściach. Dekoracyjność 
ich może być jednak różna w poszczególnych latach, ze względu na zmienne 
warunki pogodowe. 

Wnioski 

1. Koleusy z grupy Wizard, dzięki oryginalnym barwom liści, poznemu 
kwitnieniu oraz intensywnemu krzewieniu, są bardzo atrakcyjnymi roślinami 
do nasadze11 na kwietnikach sezonowych, w ogrodach przydomowych 
i w zieleni miejskiej. 

2. Odmiany koleusa, należące do grupy Wizard, różniły się między sobą ce
chami morfologicznymi oraz terminem zakwitania. 

3. Większość badanych odmian koleusów tworzyła dużo PGdów bocznych, 
rozgałęziając się od podstawy. Zdecydowanie najsłabiej krzewiła się odmia
na 'Pineapplc' . 
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Streszczenie 

Doświadczenie polowe z koleusami (Solenostemon scutellarioides) przepro
wadzono w latach 2002-2004 w Ogrodzie Doświadczalnym Uniwersytetu War
mińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W badaniach uwzglc.-;dniono 6 odmian z grupy 
Wizard: 'Golden', 'Jade', 'Pincaplc', 'Rose', 'Scarlct' i 'Sunset Orange'. Badane 
odmiany różniły siG m.in. wysokością, szerokością, liczbą rozgałGzień oraz termi
nem zakwitania. W różnych terminach osiągały także pełen efekt dekoracyjny. 
Średnia wysokość roślin, w zależności od odmiany i roku badań, wynosiła od i6,5 
do 36,3 cm. Wic.-;kszość odmian koleusów tworzyła dużo pędów bocznych, rozgałt:;
ziając sit, od podstawy (liczba pędów bocznych I-rzędu wynosiła od 7 do ponad 
16). Zdecydowanie najsłabiej krzewiła się odmiana 'Pineapplc', u której liczba 
pt,dów bocznych wynosiła średnio 5,2. Wszystkie koleusy z grupy Wizard zakwita
ły późno, zaobserwowano jednak wyraźne różnice odmianowe (wynosiły one 
nawet prawie 2 miesiące). 

ASSESSMENT OF DECORATIVE VALUE OF SIX CULTIVARS 
OF COLEUS (Solenostemon scutellarioides) GROWN 

IN THE CONDITIONS OF OLSZTYN 

Summary 

Urszula Pucze!, Jadwiga Waźbińska 
Department of Horticulture, University of Warmia and Mazury, Olsztyn 

Key words: Solenostemon scutellarioides, decorative values, growth, blossoming 

Summary 

A field experiment with coleuses (Solenostemon scutellarioides) was con
ducted in the years 2002-2004 in the Experimental Garden of the University of 
Warmia and Mazury in Olsztyn. The research concerned six eultivars of the Wi
zard group: 'Golden', 'Jade', 'Pineapple', 'Rose', 'Scarlet' and 'Sunsct Orange'. 
The examined cultivars differed, among others, in height, width, number of bran
ches and blossoming term. In addition, they achieved full dccorativc effcct at 
different times. The average height of plants, depending on the cultivar and the 
ycar of research was between 16.5 and 36.3 cm. Most cultivars of coleuses grcw 
many offshoots, branching from the base (number of lcading offshoots was bet
ween 7 to over 16). Definitely, the poorest branching cultivar was 'Pineapple', 
whose number of offshoots was 5.2, on the average. All coleuses of the Wizard 
group blossomed late, however, significant diffcrenccs bctwecn cultivars were 
observed (up to nearly two months). 
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