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Wstęp 

Produkcja roślin ozdobnych na suche bukiety w ostatnich latach w Polsce 
rozwija się bardzo dynamicznie. Zapotrzebowanie na te rośliny zarówno na rynku 
krajowym jak i zagranicznym jest ciągle niezaspokojone. Szacunkowe dane doty
czące sprzedaży suszonych kwiatów ciętych za granicą wskazują na znaczące miej
sce tego sektora w naszym eksporcie, ze stałą tendencją rosnącą. Dlatego też 
w rozszerzeniu ich produkcji należy upatrywać ogromnej szansy dla polskiego 
ogrodnictwa ozdobnego. W Polsce w wielu rejonach mamy dobre warunki do 
uprawy tych roślin. Rozszerzający się rynek i możliwości eksportowe stawiają 
jednak producentom coraz większe wymagania związane z jakością suszu. W do
stępnej literaturze naukowej dotyczącej uprawy roślin z przeznaczeniem do zasu
szania brakuje szczegółowych informacji, które w pełni określałyby optymalne 
warunki ich uprawy. Tymczasem konieczna jest ciągła optymalizacja technologii 
uprawy, zmierzająca do zmniejszenia kosztów produkcji przy jednoczesnym pod
noszeniu jakości i wartości dekoracyjnej, a tym samym wartości handlowej zasu
szonego materiału roślinnego wraz z opracowaniem lepszych strategii marketin
gowych [DIAL 1991, 1997; HOGEWONING 1994]. Nie można dziś myśleć o rozwoju 
produkcji roślin ozdobnych bez współpracy z nauką. Przed polską nauką kwia
ciarską stoją poważne zadania związane z wypracowaniem nowych metod efekty
wnej uprawy roślin ozdobnych w nowych warunkach ekonomicznych (HETMAN, 

JABŁOŃSKA 1997]. 
W prezentowanej pracy podjęto próbę określenia optymalnego sposobu 

uprawy i gęstości nasadzeń w uprawie polowej lonasu rocznego oraz jego cech 
jakościowych . 

Materiał i metody 

Trójczynnikowe doświadczenie przeprowadzono w latach 1998-2000 w Go
spodarstwie Doświadczalnym Akademii Rolniczej w Felinie na glebie płowej za
wierającej około 1,6% materii organicznej. Materiał badawczy stanowiły rośliny 
lonasu rocznego (Lonas annua (L.) VINES ET DRUCE). Doświadczenie założono 
w układzie bloków losowych w pięciu powtórzeniach. Powtórzeniem było poletko 
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o powierzchni 1,2 m2. Czynnik pierwszy stanowiły dwa sposoby uprawy: uprawa 
z rozsady i siewu bezpośrednio do gruntu, czynnik drugi: pięć różnych zagęsz
czeń: 50, 35, 25, 20 i 16 szt.·m-2• przy uwzględnieniu takiego zagęszczenia roślin 
przyjęto następującą rozstawę: 10 x 20, 15 x 20, 20 x 20, 20 x 25 i 25 x 25 cm. 

Do produkcji rozsady przygotowano ziemię kompostową z dodatkiem torfu 
i piasku w stosunku 1 : 1 : 1. Podłoże odkażono preparatem Sandofan Manco 
0,2%. Nasiona przed siewem zaprawiono Zaprawą Funabcn T w dawce 4 g·kg-1, 

po czym wysiano do skrzynek rzutowo. Termin siewu nasion przypadał średnio 
na 14-16 kwietnia. Siewki w fazie trzech liści właściwych pikowano pojedynczo 
do plastikowych wielodoniczek o średnicy jednostkowej 6 cm. Okres produkcji 
rozsady trwał średnio 44 dni. Na miejsce stałe rozsadę sadzono w trzeciej deka
dzie maja, tj. z chwilą gdy rośliny wytworzyły 2-3 pary liści właściwych. 

Przy uprawie z siewu wprost do gruntu nasiona, wcześniej zaprawione Za
prawą Funaben T ( 4 g·kg-1), wysiewano średnio 6-9 maja w rzędy co 20 i 25 cm 
na głębokość 1,5 cm w ilości 80 g·lO0 m-2• Po wschodach, tj. po 10 dniach, siewki 
przerywano do tej gęstości nasadzeń, w jakiej rosły przy uprawie z rozsady. Zbio
ru lonasu rocznego dokonano w jednym terminie, gdy około 80% kwiatostanów 
na poletkach znajdowało się jednocześnie w stanic dojrzałości zbiorczej (kwiato
stany osiągnęły pełnię kwitnienia a pędy wybarwiły się na kolor czerwonobruna
tny). 

Rośliny uprawiane z rozsady zebrano z początkiem sierpnia (06.08.1998; 
10.08,1999; 10.08.2000), a przy uprawie z siewu około 2,5 tygodnia później 

(25.08.1998; 27.08.1999; 28.08. 2000). Z każdego poletka wybierano losowo po 15 
roślin i określono wysokość pędu głównego, liczbę koszyczków w kwiatostanie 
pędu głównego oraz liczbę pędów bocznych I i II rzędu. Wartości tych cech pod
dano analizie statystycznej. Zastosowano metodę trójczynnikowcj analizy warian
cji dla średnich ortogonalnych, w której czynnik A stanowił lata uprawy, B - spo
sób uprawy, C - zagęszczenie roślin na m2• Istotność różnic pomiędzy kombina
cjami ocemono na podstawie przedziałów ufności t:fukcya, przy 5% poziomie 
istotności. 

Wyniki i dyskusja 

W piśmiennictwie traktującym o zabiegach agrotechnicznych roślin ozdob
nych nie znaleziono informacji na temat wpływu sposobu uprawy na jakość roślin 
lonasu rocznego. Jedynie w ogólnych zaleceniach GRABOWSKI [1987] oraz NOWAK 

(1995, 2000] proponują uprawę tego gatunku z rozsady, a PYrLEWSKI (994] i CHMIEL 

(2000] zalecają siew nasion wprost do gruntu. 
Analiza statystyczna wyników z trzech lat badań własnych wykazała wpływ 

sposobu uprawy na wysokość części nadziemnej pędu głównego. Rośliny uprawia
ne z siewu były wyższe, w porównaniu do roślin uprawianych z rozsady (tab. 1 ). 
Efektem uprawy z rozsady w produkcji warzywniczej, jak wykazano u kopru włos
kiego i kukurydzy cukrowej [KĘSIK, BARAN 1997; KUNICKI 2001] jest korzystny 
wzrost jakości roślin. 

Uzyskane wyniki w badaniach własnych nad wpływem sposobu uprawy na 
walory dekoracyjne lonasu rocznego pozwalają na stwierdzenie, że wyraźną przy
czyną wzrostu jakości badanego gatunku była uprawa z rozsady. Rośliny uprawia
ne z rozsady wytworzyły więcej koszyczków w kwiatostanie pędu głównego 
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(tab. 2) oraz większą liczbę pędów bocznych I i II rzędu (tab. 3, 4) w porównaniu 
do uprawy z siewu wprost do gruntu. 

labela 1; Table 1 

Lata 

Wpływ metody uprawy na wysokość pędu głównego roślin 
Lonas annua (L) VINES et DRUCE (cm) 

The influence of the method of cultivation upon the main shoot height 
of plants of Lonas annua (L.) VINES et DRUCE 

Metoda uprawy Zagc;szczenie roślin na m2; Plant density per m2 (C) średnic 
Ycars Cu ltivation mcthod 
(A) (B) 50 35 25 20 16 Mcan (A) 

1998 
siew; sowing 63,16 60,97 61,97 60,91 61,98 

52,98a 
rozsada; transplants 46,96 50,29 42,77 41,05 39,77 

1999 
siew; sowing 43,78 45,30 47,03 42,21 41,33 

41,59c 
rozsada; transplants 41,70 40,17 38,58 38,15 37,65 

2000 
siew; sowing 51,43 42,90 44,52 47,15 45,58 

43,89b 
rozsada; transplants 43,48 39,20 41,51 39,26 43,89 

Srednic; Mcan (C) 48,42a 46,47ab 46,06ab 44,79b 45,03b 

Średnie; Mcan (Il) 
siew; sowing 50,68a 
rozsada; transplants 41,63b 

NIR005 L'>D005 dla; for: A = 1,99 B = 1,35 C = 3,01 
wartości oznaczone tymi samymi literami nic róż nią się istotnie; values indicated with the same letter 
arc not significatly differcnt 

'fabela 2; Table 2 

Wpływ metody uprawy na liczbę koszyczków w kwiatostanie pędu głównego 
roślin Lonas annua (L.)VINES et DRUCE (szt.) 

The influence of the method of cultivation upon th e umber of capitulums 
in th e inllorescens of the main steru of plants 

of Lonas annua (L.) VINES et DRUCE 

Zagc;szczenie roślin na m2 

Lata Years 
Metoda uprawy Plant density per m2 

(A) 
Cu ltivation mcthod (C) 

(B) 
50 35 25 20 16 

1998 
siew; sowing 12,83 11 ,66 14,68 12,87 13,83 
rozsada; transplants 20,64 20,59 19,54 19,26 17,38 

1999 
siew; sowing 11 ,12 13,53 13,54 9,93 10,86 
rozsada; transplants 13,64 13,04 13,23 12,36 10,76 

2000 
siew; sowing 16,12 16,10 15,83 14,77 16,60 
ro1$ada; transplants 26,78 23,08 23,04 23,73 24,70 

Srcdnic; Mcan (C) 16,85 16,33 16,64 15,48 15,69 

Średnic; Mcan (B) 
siew; sowing 13,62b 
rozsada; transplants 18,78a 

NIR0_05 dla; l..SD005 dla; for: A = 1,22 B = 0,83 

Średnie 
Mean 
(A) 

16,33b 

12,20c 

20,07a 

wartośc i oznaczone tymi samymi literami nic różnią si<; istotnie; valucs indicated with the same lettcr 
are not significat ly differcnt 

Dostępna literatura potwierdza informację, że zabiegi towarzyszące produk
CJI rozsady, tj. pikowanie i przesadzanie roślin, mimo większego nakładu pracy, 
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wpływają na wzmocnienie systemu korzeniowego, dziąki czemu rośliny rosną sil
niej i lepiej znoszą niesprzyjające warunki agrometeorologiczne [HETMAN 1998; 

CHMIEL 2000), a także szybciej uzyskują dojrzałość zbiorczą (KĘSIK, BARAN 1997) co 
sprzyja skróceniu cyklu produkcji. 

Wyniki badań własnych są zgodne również ze stwierdzeniem, iż uprawa 
z rozsady przyspiesza zbiór roślin. Sprzętu roślin lonasu rocznego prowadzonego 
tym sposobem dokonano o 2,5 tygodnia wcześniej w porównaniu z uprawą z sie
wu bezpośrednio do gruntu. 

Lata 
Years 
(A) 

1998 

1999 

2000 

labela 3; Table 3 

Wpływ metody uprawy na liczbę pędów bocznych I rzędu 
roślin Lonas annua (L.) VINES et DRUCE (szt.·rośl.- 1 ) 

The influence of the method of cultivation upon the number 
of the I order of plant embranchments of Lonas annua (L.)VINES et DRU CE 

Metoda uprawy Zagęszczenie roślin na m2 
Średnic 

Cultivation method Plant density per m2 (C) Mean 
(B) 50 35 25 20 16 (A) 

siew; sowing 5,99 5,99 6,37 6,56 6,86 
13,99a 

rozsada; transplants 26,50 20,16 21,17 20,53 19,76 

siew; sowing 3,06 3,23 2,69 3,15 3,65 
10,07b 

rozsada; tran sp Jan ts 16,26 16,77 17,37 17,93 16,62 

siew; sowing 6,86 6,08 7,42 7,29 5,73 
10,22b 

rozsada; transp Ian ts 13,82 13,35 13,13 14,08 14,45 

Srednie; Mean (C) 12,08 10,93 11,36 11,59 11 ,18 

Średnie; Mean (B) 
siew; sowing 5,39b 
rozsada; transplants 17,46a 

NIR005 dla; LSD005 dla; for: A = 1,43 B = 0,97 
wart~ści oznaczo~e tymi samymi literami nie różnią się istotnie; values indicated with the same lctter 
arc not significatly different 

'fa.bela 4; Table 4 

Wpływ metody uprawy na liczbę pędów bocznych II rzędu 
roślin Lonas annua (L.) VINES et DRUCE (szt. · rośl.- 1 ) 

The influence of the method of cultivation upon the number embranchments 
of the II order of plants of Lonas annua (L.) VINES et DRUCE 

Lata Metoda uprawy Zagęszczenie roślin na m2 Srednic 
Years Cultivation method Plant density per m2 (C) Mcan 
(A) (B) 50 35 25 20 16 (A) 

1998 
siew; sowing 6,llk-1 8,82j-l 7,30j-l 10,8lj-l 11,06j-l 

39,29a 
rozsada; transplants 62,58b-c 45,0ld-f 75,36a-b 82,46a 83,38a 

1999 
siew; sowing 2,89k-l 1,491 1,331 1,84k-l 2,25k-l 

23,49b 
rozsada; transplants 15,47i-k 32,36f-h 53,86c-d 51,30c-d 72,13a-b 

2000 
siew; sowing 8,82j-1 5,84k-l 9,35j-l 9,08j- l 5,85k-l 

20,03c 
rozsada; transplants 20,24h-j 25,29g-i 32,13f-h 37,26e-g 46,46d--e 

Srednie; Mean (C) 19,35c 19,80c 29,89b 32,13b 36,85a 

Średnie; Mean (B) 
siew; sowing 6,19b 
rozsada; transplants 49,02a 

NIR0_05 dla; LSD0_05 dla; for: A = 2,86 B = 1,94 C = 4,31 
wartości oznaczone tymi samymi literami nie różnią sic; istotnie; values indicatcd with the same lcttcr 
are not significatly different 
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Z porównania gęstości nasadzeń zastosowanych w doświadczeniu wynika, 
że najwyższe były rośliny uprawiane przy zagęszczeniu 50 szt.·m-2, najniższe nato
miast rośliny uprawiane przy zagęszczeniu 16 i 20 szt.·m-2• Rośliny rosnące przy 
najmniejszym zagęszczeniu wykształciły największą liczbę pędów bocznych II 
rzędu. Rośliny, które były uprawiane przy zagęszczeniu 35 i 50 szt.·m-2 wykształ

ciły najmniej tego typu pędów. Porównując cały trzyletni cykl trwania doświad
czenia stwierdzono, że rośliny uprawiane w pierwszym roku badań (1998) wytwo
rzyły najdłuższe pędy o największej liczbie bocznych rozgałęzień I i II rzędu. 
W drugim roku badań (1999) rośliny okazały się najkrótsze szt.·m-2 i wytworzyły 
najmniej koszyczków w kwiatostanie i bocznych rozgałęzień I rzędu. Rośliny 

uprawiane w trzecim roku trwania doświadczenia (2000) wytworzyły najwięcej 
koszyczków w baldachogronie, a najmniej bocznych rozgałęzień II rzędu . 

Zdaniem DYDUCHA (1996) zmienny układ czynników pogodowych w istotny 
sposób modyfikuje jakość roślin uprawnych. Na podstawie wyników uzyskanych 
z badań własnych nad Jonasem rocznym należy przychylić się do powyższego 
stwierdzenia. Najniższe wartości odnośnie walorów dekoracyjnych tych roślin uzy
skano w 1999 roku. W pierwszej dekadzie maja 1999 roku, pokrywającej się z ter
minem siewu nasion bezpośrednio do gruntu, opadów było niewiele (6,7 mm), co 
pogorszyło warunki kiełkowania i wschodów wysianych nasion. W trzeciej deka
dzie maja, pokrywającej się z terminem sadzenia rozsady na miejsce stałe, 

odnotowano brak opadów. Stan taki PISKORNIK [1994] określa mianem suszy gle
bowej, której towarzyszy znaczny niedobór wody fizjologicznie dostępnej w gle
bie, będący wynikiem długotrwałego braku opadów atmosferycznych. Natomiast, 
dla porównania, w sezonie wegetacyjnym 1998 roku (w którym rośliny charakte
ryzowały się znacznie lepszą jakością) w pierwszej dekadzie maja suma opadów 
wynosiła 26,0 mm, a w trzeciej dekadzie - 18,4 mm. 

Wnioski 

1. Lonas roczny może być uprawiany, w warunkach glebowo-klimatycznych 
Polski wschodniej, z przeznaczeniem na suche bukiety. 

2. Uprawa lonasu rocznego z rozsady zdecydowanie korzystniej wpływa na 
jakość roślin w porównaniu do uprawy z siewu nasion wprost do gruntu. 
Rośliny tworzą więcej koszyczków w kwiatostanie pędu głównego oraz wię
cej pędów bocznych I i II rzędu. 

3. Uprawa z rozsady przyspiesza zbiór roślin o 2,5 tygodnia. 

4. Najwyższe rośliny lonasu rocznego uzyskuje się przy uprawie z siewu w za
gęszczeniu 50 szt.·m-2• 
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Streszczenie 

W latach 1998-2000 przeprowadzono dwuczynnikowe doświadczenie polo
we, w którym badano wpływ różnych metod uprawy i zagęszczeń roślin na jakość 
lonasu rocznego (Lonas annua (L.) VINES et DRUCE) w warunkach glebowo- kli
matycznych Lubelszczyzny. W doświadczeniu uwzględniono następujące czynniki: 
uprawę z rozsady i siewu wprost do gruntu i zagęszczenie roślin na jednostce po
wierzchni - 50, 35, 25, 20 i 16 szt.·m-2• 

Z przeprowadzonych obserwacji i obliczeń wynika, że uprawa z rozsady 
wpłynęła korzystnie na jakość roślin lonasu rocznego. Ponadto uprawa z rozsady 
znacznie przyspiesza zbiór roślin. Badania jednocześnie dowodzą, iż wysokość 
pędu głównego roślin lonasu uprawianego z siewu przy największym zagęszczeniu 
(50 szt.· m-2) osiągnęła najwyższą wartość . 
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Summary 

A two-factor experiment was carried out during the years 1998-2000, to 
examine the inlluence of various methods of cultivation and density of plants 
upon crop and the quality of Lonas annua (L.) VJNES et DRUCE in the soi! and 
climate conditions of the Lublin region. The following factors werc taken into 
account: cultivation from transplants and sown directly in the field, and density 
of plants at a space unit - 50, 35, 25, 20, and 16 per m2• 

The observations and calculation which were carried out, showed that plan
ting the transplants was profitable as far as the quality of plants of Lonas 
annua (L) VINES et DRUCE were concerned. Besides, planting transplants makes 
it faster to collect the crop. The examinations also proved that the main shoot 
height of plants directly in the field was the higest at the greatest density of 
plants (50 szt. ·m-2). 
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