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Wstęp 

Zaletą roślin jednorocznych są różnorodne możliwości ich zastosowania 
[KóHLEIN 2003]. Mogą one na przykład stanowić kontrast dla jednorodnych ścian 
czy płaskich powierzchni zieleni ( co roku inny), mogą być przydatne do uzupeł
niania i ożywiania rabat mieszanych, wypełniania miejsc pomiędzy młodymi krze
wami, nadają się także na łąki kwietne. Warto więc poznać nowe ich gatunki 
i odmiany oraz te, które (niesłusznie) zapomniano [KRAUSE 1997]. 

Celem doświadczenia stała się ocena wartości dekoracyjnej kilku z nich, 
mało rozpowszechnionych w Polsce. 

Materiał i metody 

Doświadczenie przeprowadzono w Stacji Badawczo-Dydaktycznej Roślin 

Warzywnych i Ozdobnych w Piastowic. Przedmiotem badań było osiem gatunków 
roślin jednorocznych wybranych z oferty Przedsiębiorstwa Hodowlano-Nasien
nego W. Legutko: miłek letni (Adonis aestivalis L.), marzanka wschodnia (Aspe
rula orientalis BOISS. et Hm-IEN.), chaber amerykański (Centaurea americana 
Nun.), ostrzeń powabny (Cynoglossum amabile STAPF et J.R. DR.UMM.), !aja wyt
worna (Layia platyglossa (FISCH. et C.A. MEY.) A. GRAY), len wielkokwiatowy 
(Linum grandifiorum DESF.), bartonia złocista (Mentzelia lindleyi TORR. et 
A. GRAY) i facelia dzwonkowata (Phacelia campanularia A. GRAY). 

Nasiona wysiano do gruntu 16 kwietnia 2004 roku w rzędy o rozstawie 
25 cm. Po wschodach siewki przerzedzano pozostawiając 10-15 cm odległości 
między roślinami. Doświadczenie założono metodą losowanych bloków w trzech 
powtórzeniach. Powtórzeniem były dwa rzędy o długości 1,5 m. Pomiarów roślin 
dokonywano co 1 O dni od początku kwitnienia. Mierzono m.in. wysokość i śred
nicę roślin, liczbę i wielkość kwiatów, a także obliczono długość kwitnienia. 
Wyniki opracowano statystycznie metodą analizy wariancji dla doświadczenia 

jednoczynnikowego. Do oceny istotności różnic między średnimi użyto testu Stu
denta, przyjmując poziom istotności a = 0,05. W tabelach przedstawiono średnie 
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z trzech powtórzeń. W tabeli 1 zamieszczono dane dotyczące charakterystyki ga
tunków tylko z terminu ich najobfitszego kwitnienia. 

Wyniki i dyskusja 

Adonis aestivalis - miłek letni; jaskrowate (Ranuncu/aceae) 

Występuje w środkowej i południowej Europie. Roślina o pokroju wznie
sionym, dorastająca do 40 cm wysokości. Liście ma 2-3-krotnie pierzaste z nitko
watymi odcinkami. W połowie lata pojawiają się kubkowate, ciemnoczerwone 
kwiaty z ciemną plamką u nasady płatków. Działki kielicha przylegają do płat
ków. Kwiaty mają średnicę 1,5-2,5 cm. 

Miłek charakteryzował się długim okresem kiełkowania. Wschody nastę
powały późno i nieregularnie, po około 3-4 tygodniach, a pierwsze kwiaty rozwi
jały się dopiero w lipcu, tj. po 12 tygodniach od siewu. Nielicznie pojawiające się 
kwiaty (średnio 3,1 w pełni kwitnienia) złożone były z 5-8 płatków. Zdobiły je 
liczne czarne pręciki. Wysokość roślin dochodziła do 50 cm, a średnica do 30 cm 
(tab. 1 ). 

Tabela 1; Table 1 

Charakterystyka ośmiu gatunków roślin jednorocznych wysiewanych wprost 
do gruntu w terminach najobfitszego kwitnienia 

Characteristics of eight annual plant species sown in the field in terms 
of the most abundant flowering 

Liczba kwiatów Srednica 
Termin Wysokość Średnica lub kwiatosta- kwiatu lub 

Gatunek 
pomiaru rośliny rośliny nów na pt;dzie kwiatostanu 

Species 
Dale of Height of Diameter of Number of Diameter of 

measure- plant plant flowers or flower or inflo-
mcnt (cm) (cm) inflorasccnscs rcsccncc 

per shoot (cm) 

Adonis aestivalis 17.06. 34,0 27,1 3,1 2,4 

Asperula orientalis 8.07. 43,3 37,6 25,7 0,3 

Cen/aurea americana 9.08. 136,6 48,6 0,8 10,9 

Cynoglossum amabile 12.07. 60,8 43,6 9,4 1,2 

Layia platyglossa 20.07. 51 ,0 70,6 3,4 4,2 

Linum grandiflorum 3.07. 51,8 27.3 3,7 2,5 

Mentzelia lindleyi 23.07. 72,3 70,5 2,1 5.3 

Phacelia campanularia 23.06. 33,1 33 ,7 6,7 2,3 

Asperula orientalis - marzanka wschodnia; marzanowate (Rubiaceae) 

Pochodzi z Kaukazu i Azji Mniejszej. Rośliny charakteryzują się pokrojem 
wzniesionym, później pokładającym się. Na silnie rozgałęzionych pędach osadzo
ne są w okółkach po 6-8 wąskolancetowate liście długości do 2,5 cm, pokryte 
kutnerem. Kwiaty o długości 9 mm mogą mieć barwę jasnoniebieską lub białą. 

Od połowy czerwca do sierpnia pojawiały sic; bardzo licznie (w pełni kwit-
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nicnia od 230 do 330 kwiatów na roślinie) drobne, o średnicy 0,2-0,3 cm, rurko
wate kwiaty barwy liliowo-fioletowej zebrane w szczytowe, spłaszczone wierzchot
ki. Po opadnięciu kwiatów ozdobą owoców był puch kielichowy. Wysokość i sze
rokość roślin wynosiły około 45 cm. 

Centaurea americana - chaber amerykański; astrowate (Asteraceae) 

Dziko rośnie w południowej części Stanów Zjednoczonych [ERHARD i in. 
2000]. Rośliny dorastały do 140 cm wysokości i 50 cm szerokości. Miały pokrój 
wzniesiony, pądy rozgałęziające się. Liście były jajowatolancetowate, całobrzegie 
lub ząbkowane, siedzące. Okazałe koszyczki, o średnicy 10-11 cm, składały się 
z kwiatów rurkowatych barwy różowofioletowej, przy czym zewnętrzne były dłuż
sze i mocno wcinane na szczycie. Kwiatostany miały także ozdobne, pierzastokla
powane listki okrywy. Kwitnienie rozpoczynało się bardzo późno, pod koniec 
lipca i trwało zaledwie 4-5 tygodni. 

Cynoglossum amabile - ostrzeń powabny; ogórecznikowate (Boraginaceae) 

Jest to roślina dwuletnia, w stanie naturalnym rosnąca w Tybecie i zachod
nich Chinach. Wysokość roślin dochodzi do 40 cm. Pędy ma rozkrzewione. Liście 
są lancetowate, pokryte krótkimi, miękkimi włoskami. Drobne, niebieskie kwiaty 
zebrane są w luźne wiechy. Kwitnienie trwa od czerwca do września [KRAUSE i in. 
2004). 

W przeprowadzonym doświadczeniu ostrzeń zakwitł nieco później, tj. na 
początku lipca. Pełnia kwitnienia przypadła na drugą i trzecią dekadę lipca, kiedy 
na roślinie rozwijało się od 100 do 130 kwiatów o średnicy 1 cm (tab. 2). 

Tabela 2; Table 2 

Dynamika kwitnienia ośmiu gatunków roślin jednorocznych 
wysiewanych wprost do gruntu wyrażona liczbą kwiatów na roślinie 

Dynamics of flowcring of eight annual plant species sown 
in the field rcgistered as a number of flowers per plant 

Termin pomiaru ( dekady) 
Dale of measurement (decades) 

Gatunek 
czerwiec lipiec sierpień 

wrzesień NIRo.os 
Spccies 

June July August 
Septem- LSDo.os 

ber 

II III I II III I II III I 

Adonis aestivalis - - 0,4 3,1 2,4 1,9 0,5 - - 1,75 

Asperula orientalis 53,8 97,9 268,7 168,4 53,8 7,4 - - - 67,4 

Cen/aurea americana - - - - 1,3 3,6 3,4 2,6 - 0,7 

Cynoglossum amabile - - 7,9 128,1 103,8 10,6 12,6 6,8 0,1 42,8 

Layia platyglossa - 6,6 38,2 45,9 17,3 15,6 11,0 - - 12,4 

Linum grandiftorum - 5,5 9,6 4,8 0,8 0,3 2,4 0,6 - 1,2 

Mentzelia lindleyi - 8,1 12,8 14,5 15,6 10,9 5,2 - - 4,6 

Phacelia campanularia 11,8 26,0 24,5 6,0 7,7 - - - - 8,23 

brak kwitnienia; non flowering 
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Layia platyglossa - laja wytworna; astrowate (Asteraceae) 

Pochodzi z Kalifornii. Jest to kserofityczna roślina dorastająca do wysokości 
45 cm i średnicy 30 cm. Ma wąskolancetowate liście o brzegach ząbkowanych do 
pierzastowrębnych, pokryte włoskami, szarozielone. Koszyczki średnicy około 

5 cm są żółte z białymi zakończeniami kwiatów języczkowatych. 
Rośliny miały pokrój wzniesiony, krzaczasty, pod koniec lata pokładający 

się. Osiągały rozpiętość 70 cm. Licznie rozwijające się kwiatostany ( od 33 do 55 
w pełni kwitnienia) pachniały cytrynowo. 

Linum grandijlorom - len wielkokwiatowy; lnowate (Linnaceae) 

Ojczyzną gatunku jest północna Afryka. Rośliny osiągają wysokość 

35-40 cm. Łodygi są cienkie, silnie rozgałęzione od dołu, gęsto ulistnione. Szaro
zielone, wąskolancetowate liście mają długość 3 cm. Pięciokrotne kwiaty, o śred
nicy 3-4 cm, są karminowe [KRAUSE i in. 2004] lub białe z czerwonym oczkiem 
[DIETHER 2004], zebrane w wiechy. 

W doświadczeniu kwiaty lnu miały barwę jasnoniebieską z ciemnoniebie
skim żyłkowaniem i niebieskimi pręcikami i średnicę zaledwie 2-2,5 cm. Utrzy
mywały się na roślinie do 10 godzin. Rośliny kwitły dwa miesiące, od czerwca do 
sierpnia (tab. 2). Miały także dekoracyjne, błyszczące torebki. Rośliny były 

bardzo wyrównane; osiągały 50 cm wysokości i 32 cm szerokości. 

Mentzelia lindleyi - bartonia złocista; (Loasaceae) 

Rośnie dziko na piaszczystych terenach Kalifornii. Silnie rozkrzewione roś
liny dorastają do 70 cm wysokości. Długie, 15 cm, liście są pierzastosieczne o zą
bkowanych brzegach. Latem w kątach ich liści lub na wierzchołkach pc;dów poja
wiają się pięciopłatkowe, pachnące nocą złotożółte kwiaty o średnicy 5-9 cm. Pła
tki u podstawy są pokryte pomarańczowym nalotem. 

W doświadczeniu wszystkie kwiaty miały podobną średnicę, wynoszącą 
5-ó cm i zamykały sic; w dni pochmurne. Pachniały owocowo. Dekoracyjne były 
liczne, złotożółte pręciki. Rośliny kwitły 7~ tygodni, od końca czerwca i osiągały 
średnicę 70 cm. 

Phacelia campanularia - fecelia dzwonkowata; czerpatkowate (Hydrophyllaceae) 

Wystc;puje w Ameryce Północnej, gdzie osiąga wysokość 15-25 cm. Rośliny 
są silnie rozgałęzione. Liście, podobnie jak łodygi, pokryte odstającymi włoskami, 
mają kształt szerokojajowaty, brzegiem karbowany. Dzwonkowate, szafirowonie
bieskie z białymi pręcikami kwiaty, zebrane są w luźne wierzchotki [KRAUSE i in. 
2004]. 

Rośliny w doświadczeniu dorastały do 35-45 cm wysokości i 30-50 cm sze
rokości. W ciągu całego okresu kwitnienia kwiaty nie różniły sic; istotnie wielko
ścią - ich średnica wynosiła średnio 2,2 cm. Najobfitsze kwitnienie obserwowano 
na przełomie czerwca i lipca (tab. 2). Rośliny były miododajne. 

Gatunki użyte w doświadczeniu znacznie różniły się terminem rozpoczęcia 
kwitnienia. Najwcześniej, w pierwszej połowie czerwca, tj. po 7 siedmiu tygod
niach od siewu, rozwijały się kwiaty facelii dzwonkowatej oraz marzanki wschod
niej i bartonii złocistej - po 8 tygodniach od początku uprawy. Najpóźniej, aż po 
20 tygodniach, zaczynał kwitnąć chaber amerykański. Najdłuższym kwitnieniem 
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charakteryzowały się len wielkokwiatowy - 62,4 dni i marzanka wschodnia - 53,5, 
a najkrótszym, tj. 38-dniowym: chaber amerykański, facelia dzwonkowata 
i ostrzeń powabny. Tak krótkie kwitnienie spowodowane było prawdopodobnie 
niską sumą opadów we wrześniu - 18 mm, podczas gdy średnia wieloletnia (z lat 
1971-2000) wyniosła 50,7 mm (dane meteorologiczne ze stacji w Piastowie). Naj
obficiej kwitły rośliny o najdrobniejszych kwiatach, tj. marzanka wschodnia 
i ostrzeń powabny, u których w pełni kwitnienia liczba kwiatów na roślinie 

dochodziła średnio do, odpowiednio 268 i 128. 
Spośród badanych gatunków najsilniej rósł chaber. Do roślin średniowyso

kich zaliczono bartonię i ostrzeń. Wysokość ich wynosiła średnio 60-75 cm. Naj
niższe z nich, tj. miłek, facelia i marzanka osiągały wysokość 35-45 cm. Najmoc
niej rozrastały się laja i bartonia. 

W przeprowadzonym doświadczeniu stwierdzono, że wszystkie gatunki 
odznaczały się wysokimi walorami zdobniczymi, ale za najbardziej dekoracyjne 
uznano facelię dzwonkowatą i bartonię złocistą o efektownych kwiatach oraz 
obficie i długo kwitnącą marzankę wschodnią. 

Wnioski 

1. Gatunki użyte w doświadczeniu znacznie różniły się terminem rozpoczęcia 
kwitnienia. Najwcześniej, po 7 siedmiu tygodniach od siewu, zakwitły face
lia dzwonkowata oraz marzanka wschodnia i bartonia złocista - po 8 tygod
niach, a najpóźniej - po 20 tygodniach - chaber amerykański. Najdłuższym 
kwitnieniem charakteryzowały się len wielkokwiatowy - 62,4 dni i marzanka 
wschodnia - 53,5. 

2. Spośród badanych gatunków najsilniej rósł chaber amerykański, który dora
stał do 140 cm wysokości. Do roślin średniowysokich zaliczono bartonię 
złocistą i ostrzeń powabny. Wysokość ich wynosiła średnio 60-75 cm. Naj
niższe z nich, tj. miłek letni, facelia dzwonkowata i marzanka wschodnia 
osiągały wysokość 35-45 cm. Najmocniej, do 70 cm średnicy, rozrastały się 
laja wytworna i bartonia złocista. 

3. Wszystkie gatunki odznaczały się wysokimi walorami zdobniczymi, ale naj
bardziej dekoracyjne były facelia dzwonkowata, bartonia złocista i marzan
ka wschodnia o niebieskich kwiatach. 
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Słowa kluczowe: rośliny jednoroczne, wzrost, kwitnienie 

Streszczenie 

Oceniono wzrost i kwitnienie 8 mało znanych gatunków roślin jednorocz
nych: Adonis aestivalis L. - miłek letni z rodziny Ranunculaceae, Asperula orienta
lis Borss. et HOHEN. - marzanka wschodnia (Rubiaceae ), Centa urea americana 
NUTT. - chaber amerykański (Asteraceae), Cynoglossum amabile STAPF et J.R. 
DRUMM. - ostrzeń powabny (Boraginaceae), Layia platyglossa (FISCH. et C.A. MEY.) 

A. GRAY - laja wytworna (Asteraceae ), Linum grandiflorum DESF. - len wielko
kwiatowy (Linnaceae), Mentzelia lindleyi TORR. et A. GRAY - bartonia złocista 
(Loasaceae) i Phacelia campanularia A. GRAY - fecelia dzwonkowata (Hydrophyl
laceae). Nasiona wysiano do gruntu 16 kwietnia 2004 roku . 

Gatunki użyte w doświadczeniu znacznie różniły się terminem rozpoczęcia 
kwitnienia. Najwcześniej, po 7 siedmiu tygodniach od siewu, zakwitły facelia 
dzwonkowata oraz marzanka wschodnia i bartonia złocista - po 8 tygodniach, 
a najpóźniej - po 20 tygodniach - chaber amerykański. Najdłuższym kwitnieniem 
charakteryzowały się len wielkokwiatowy - 62,4 dni i marzanka wschodnia - 53,5. 
Spośród badanych gatunków najsilniej rósł chaber, który dorastał do 140 cm wy
sokości. Do roślin średnio wysokich zaliczono bartonię i ostrLeń. Wysokość ich 
wynosiła średnio 60-75 cm. Najniższe z nich, tj. miłek, facelia i marzanka osią
gały wysokość 35-45 cm. Najmocniej, do 70 cm średnicy, rozrastały się !aja i bar
tonia. Wszystkie gatunki odznaczały się wysokimi walorami zdobniczymi, ale naj
bardziej dekoracyjne były facelia dzwonkowata i marzanka wschodnia o niebies
kich kwiatach. 

ESTIMATION OF DECORATIVE VALUE 
OF SOME LITTLE KNOWN ANNUAL PLANTS SOWN 

IN THE FIELD 

Katarzyna Strzelecka, Regina Dębicz 
Department of Horticulture, Agricultural University, Wrocław 

Key words: annual plants, growth, flowering, decorative valuc 

Summary 

Growth and flowcring of 8 little known annual species: Adonis aestivalis L., 
Asperula orientalis Borss. et HOHEN., Centaurea americana NVTT., Cynoglossum 
amabile STAPF et J.R. DRUMM., Layia platyglossa (FISCH. et C.A. MEY.) A. GRAY, 

Linum grandiflorum DESF., Mentzelia lindleyi ToRR. et A. GRAY and Phacelia cam
panularia A. GRAY were estimated. The seeds were sown in the field on the 16th 
April, 2004. Examined taxa started flowering at different terms. At the earliest, 7 
weeks after sowing, Phacelia campanularia blossomcd as well as Asperula orienta
lis and Mentzelia lindleyi, which developed flowers after 8 wecks. The latest one 
was Centaurea americana which started blooming after 20 weeks. Linum grandi
florum and Asperula orientalis had the longest period of flowering, 62.4 and 53.5 
days respectively. The tallcst plant, about 140 cm, was Centaurea americana 
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whereas Adonis aestivalis, Asperula orientalis and Phacelia campanularia were the 
shortest All the species were very decorative, but Asperula orientalis, Mentzelia 
lindleyi and Phacelia campanularia were of the greatest value. 
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