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Wstęp 

Sekret pięknego ogrodu, zieleńca, rabaty albo kwietnika tkwi w prawidło
wym doborze roślin ozdobnych. Dlatego ich dobra znajomość jest niezbędna każ
demu projektantowi zieleni [KóHLEIN 2003]. Wiedzę tę trzeba ciągle wzbogacać, 
bo rośnie liczba nowych, a także już zapomnianych gatunków i odmian [KRAUSE 

1997; DIETHER 2003]. Ich nasiona ostatnio pojawiły się w Polsce w wielu sklepach. 
Ocena wartości dekoracyjnej siedmiu gatunków roślin jednorocznych jest celem 
nm 1e1sze1 prac.,-y. 

Materiał i metody 

Doświadczenie przeprowadzono w Stacji Badawczo-Dydaktycznej Roślin 

Warzywnych i Ozdobnych w Piastowie. Przedmiotem badań były: Arctotis fastuosa 
JACQ. (arktotis okazały), Anagallis monellii L. (kurzyślad wielkokwiatowy), Bro
wallia americana L. (browalia amerykańska), Cerinthe major L. ( ośmiał większy), 
Commelina tuberosa L. (komelina bulwkowata), Legousia speculum-veneris (L.) 
CHAIX (zwrotnica Wenery) i Tolpis barbata (L.) GAERIN. (tolpis brodaty). 

Nasiona, pochodzące z Przedsiębiorstwa Hodowlano-Nasiennego W Legu
tko, wysiano w szklarni 25 marca 2004 roku do skrzynek i palet wielokomórko
wych wypełnionych substratem torfowym stosując rzadki siew rzutowy lub punk
towy. Rozsadę posadzono do gruntu 7 maja w rozstawie 25 x 20 cm, na stano
wisku słonecznym, na glebę gliniasto-piaszczystą o pH 6,8, nawiezioną kilka dni 
wcześniej Hydrocomplexem w dawce 40 g·m-2• Doświadczenie założono metodą 

losowanych bloków w trzech powtórzeniach, po 15 roślin w każdym. Pomiarów 
roślin dokonywano co 10 dni od początku kwitnienia. Mierzono m.in. wysokość 
i średnicę roślin, wielkość kwiatów, a także policzono liczbę kwiatów z rośliny 
i określono długość kwitnienia. Wyniki opracowano statystycznie metodą analizy 
wariancji dla doświadczenia jednoczynnikowego. Do oceny istotności różnic mię
dzy średnimi użyto testu Studenta, przyjmując poziom istotności a = 0,05. W ta
belach przedstawiono średnie z trzech powtórzeń. W tabeli 1 zamieszczono dane 
dotyczące charakterystyki gatunków tylko z terminu ich najobfitszego kwitnienia. 
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Wyniki i dyskusja 

Anagallis monel/ii L. (kurzyślad wielkokwiatowy), rodzina: Primulaceae pochodzi 
z rejonu śródziemnomorskiego [ERHARDT i in. 2000], gdzie jest byliną. Pędy ma 
mocno rozgałęzione, w dolnej części pokładające się, długości 10-20 cm. Bez
ogonkowe, lancetowate do eliptycznych, całobrzegie liście, długości do 2,5 cm, 
ułożone są parami lub w okółkach po 3 lub 4. Latem i jesienią tworzą się nie
bieskie, spodkowate kwiaty o średnicy około 1,5 cm [I3RICKELL 1999]. 

Kwiaty kurzyśladu były aksamitne, ciemnoniebieskie z ciemnoróżową ob
wódką u nasady. Wyrastały po kilka (2-4) z kątów liści na długich, cienkich szy
pułkach . 

W doświadczeniu osiągały ponad 2,5 cm średnicy (tab. 1). Rośliny kwitły od 
początku lipca do początku września oraz na przełomie września i października. 
Czterokanciaste łodygi były puste w środku. Rośliny dorastały do 28 cm wyso
kości i 44 cm szerokości (tab. 1 ). Silnie rozkrzewione rośliny dobrze okrywały 
powierzchnię gruntu. 

Arctotis fastuosa JACQ. (arktotis okazały - wenidium okazałe), rodzina: Asteraceae 
występuje w południowej Afryce [ERHARDT i in. 2000], gdzie dorasta do wysokości 
60 cm. Pędy ma rozgałęzione, liście eliptyczne, głęboko klapowane, długości 
12 cm, gęsto pokryte srebrzystobiałymi włoskami. Kwiaty języczkowate ułożone 
w dwóch okółkach, są pomarańczowe i białe z małym czarnym trójkątem u pod
stawy, rurkowate purpurowe lub czarne. 

Duże koszyczki, średnicy 5,5-8 cm osadzone na długich, pustych w środku 
szypułach, podobnie jak liście, pokryte były białymi, lepkimi włoskami. Kwiaty 
rurkowate tworzyły czarną, lekko błyszczącą tarczę średnicy około 3 cm. Kwitnie
nie rozpoczynało się wcześnie, w połowie czerwca i trwało, z przerwą we wrześ
niu, do końca października. Rośliny dorastały średnio do 70 cm wysokości 

i 65 cm szerokości (tab. 1). 

Browallia americana L. (browalia amerykańska), rodzina: Solanaceae dziko rośnie 
w tropikalnej części Ameryki Południowej [ER1IARDT i in. 2000) osiągając wysokość 
60 cm. Łodygi ma silnie rozgałęzione. Liście są jajowate, zwykle ostro zakończo
ne, nieco lepkie, matowe, długości do 10 cm. Latem pojawiają się pojedynczo lub 
po kilka w kątach liści fioletowe do niebieskich lub białe kwiaty. 

Kwiaty, o symetrii grzbiecistej, miały pięć płatków od spodu zielonkawych, 
pokrytych włoskami, u nasady zrośniętych w rurkę. U wejścia gardzieli widoczna 
była biało-żółta plamka. Średnica kwiatów wynosiła około 2 cm. Rośliny miały 
pokrój wzniesiony, osiągały wysokość 35-40 cm i podobną rozpiętość. Wydzielały 
nieprzyjemny zapach. 

Cerinthe major L. ( ośmiał większy - cerinte większe), rodzina: !Joraginaceae po
chodzi z rejonu południowej Europy i północnej Afryki [ER.1-IARDT i in. 2000]. 

Rośliny o wzniesionych, mocno rozgałęzionych pędach dorastały do 75 cm 
wysokości i szerokości 112 cm (tab. 1). Łopatkowate, siedzące liście o sercowatej 
nasadzie, obejmujące łodygę miały około 4 cm długości. Były pokryte woskowym 
nalotem i miały niebiesko-zieloną barwę z jasnymi plamami wzdłuż nerwu głów

nego. Kwiaty, zebrane w jednostronne grona znajdowały się między fioletowo 
zabarwionymi podsadkami, których barwa w miarę przekwitania zmieniała się na 
zieloną. Ich liczba na pędzie w pełni kwitnienia wynosiła 6,8. Kwiaty składały się 
z długich, przylegają(,-ych do korony wolnych działek kielicha i rurkowatej korony 
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długości 1,6-2 cm, która miała barwę żółtą u nasady, przechodzącą w pomarań
czową a następnie fioletową, niekiedy z białymi trójkątnymi plamkami na szczy
cie. Jasna część korony była schowana w kielichu. Kwiaty pojawiały się przez całe 
lato (tab. 2). 

Tabela 1; Table 1 

Charakterystyka siedmiu gatunków roślin jednorocznych uprawianych 
z rozsady w terminach najobfitszego kwitnienia 

Characteristics of seven annual plant species cultivated from seedlings 
in terms of the most abundant flowering 

Termin Średnica 
Liczba kwiatów Srednica kwiatu 

pomiaru 
Wysokość 

rośliny 
lub kwiatosta- lub kwiatostanu 

Gatunek Date of 
rośliny Diameter 

nów na pędzie Diameter of 
Species Height of 

of plant 
Number of flo- flower or inflo-

measure-
plant (cm) wers or infloras- rescence 

ment (cm) 
censes per shoot (cm) 

Anagallis monel/i 21.07. 28,1 44,2 9,4 2,7 

Aretotis fastuosa* 10.08. 69,2 65,4 0,7 6,4 

Browallia amerieana 10.o?. 34,9 40,8 6,7 1,9 

Cerinthe major 2.08. 75,0 111,7 6,8 0,8 

Commelina tuberosa 30.07. 51,4 32,4 2,4 2,0 

Legousia speeulum-veneris 11.07. 27,6 34,5 6,3 2,1 

To/pis barbata * 30.07. 61,8 78,7 4,6 2,7 

rośliny gatunku rozwijały nieliczne kwiaty także pod koniec września i w październiku, co nie 
zostało ujęte w tabeli; plants developed same flowers at the end of September and in the 
beginning of October - it was not presented in the table 

Tabela 2; Table 2 

Dynamika kwitnienia siedmiu gatunków roślin jednorocznych uprawianych 
z rozsady wyrażona liczbą kwiatów na roślinie 

Dynamics of flowcring of seven annual plants species cultivated 
from secdlings expressed as a number of flowers per plant 

Termin pomiaru (dekady) 
Dale of measurement (decades) 

Gatunek czerwiec lipiec sierpień 
wrzesień NIRo.os 

Speeies June July August 
Septem- LSDoos 

ber 

II III I II III I II III I 

Anagallis monel/i - - 3,7 26,0 73,6 62,3 35,5 20,3 17,4 21,6 

Aretotis fastuosa • 0,7 2,5 3,5 5,1 5,1 6,2 5,7 6,4 1,2 2,7 

Browallia americana 8,3 17,5 51,7 34,9 27,1 25,4 27,2 26,4 - 21,2 

Cerinthe major - - 4,7 33,8 63,9 67,3 24,3 12,2 10,9 11,8 

Commelina tuberosa 1,1 2,1 3,2 5,6 7,0 4,3 - - - r.n.; n.s. 

Legousia speeulum-veneris - - 25,4 57,4 13,6 14,8 25,0 - - 23,0 

To/pis barbata • - 2,4 10,0 39,0 50,3 28,4 26,6 36,6 3,1 13,4 

rośliny gatunku rozwijały nieliczne kwiaty także pod koniec września i w październiku, co nie 
zostało ujęte w tabeli; plants developed same flowers at the end of September and in the 
beginning of October - it was not presented in the table 
brak kwitnienia; no flowering 
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Commelina tuberosa L. (komelina bulwkowata), rodzina Commelinaceae pochodzi 
z Ameryki Południowej i Środkowej [ERHARDT i in. 2000]. Ma proste, słabo rozga
łęzione pędy wysokości 45 cm. Liście są wąsko-lancetowate długości do 9 cm, 
ułożone skrętolegle, u podstawy pochwiasta zrośnięte. Jasnoniebieskie, małe, 
dwustronnie symetryczne kwiaty, złożone z trzech działek okwiatu otoczone są 
podsadkami. 

Kwiaty miały satynowy połysk i pojawiały się na pędach pojedynczo na 
krótko Geden dzień) przez dwa miesiące, tj. od połowy czerwca do początku sier
pnia (tab. 2). Wielkość roślin zbliżona była do rosnących na stanowiskach natu
ralnych. 

Legousia speculum-veneris (L.) CHAIX (zwrotnica Wenery), rodzina Campanulaceae 
dziko rośnie w środkowej i południowej Europie oraz w północnej Afryce 
[ERHARDT i in. 2000]. Ma pokrój wzniesiony, krzaczasty. Liście są podłużne, od
wrotnie lancetowate o brzegach ząbkowanych, 1,5-5 cm długości. Latem tworzą 
się pojedynczo lub po 2, 3 na końcach rozgałęzionych pądów spodkowate, fiole
towo-niebieskie kwiaty z białymi środkami. 

Rośliny zwrotnicy, zwanej także zwierciadłem Wenery, w doświadczeniu 
charakteryzowały się słabym wzrostem (średnio 27 cm wysokości) i tworzyły dwie 
formy różniące się kształtem i barwą kwiatów. Kwiaty fioletowe miały zaokrąglo
ne płatki, natomiast płatki kwiatów białych były zakończone spiczasto. U obu 
form średnica kwiatów wynosiła około 2 cm, a ich liczba na pędzie od 4 do 9. 
Charakterystycznym elementem kwiatów były równowąskie, gwiazdkowate działki 
kielicha długości 0,8 cm, pokryte nielicznymi włoskami. Rośliny szybko, tj. w po
łowie sierpnia, kończyły kwitnienie. 

Tolpis barbata (L.) GAERTN. (tolpis brodaty), rodzina: Asteraceae dziko rośnie w re
jonie Śródziemnomorskim [ERHARDT i in. 2000], gdzie osiąga wysokość 60 cm. 
Pędy ma silnie rozgałęzione i skąpo ulistnione. Liście odziomkowe są lanceto
wate do podługowatych, długości 2-10 cm, o brzegach ząbkowanych, pokrytych 
włoskami. Od lata do jesieni pojawiają się koszyczki z postrzępionymi, żółtymi 
kwiatami języczkowatymi i ciemnobrunatnymi kwiatami rurkowatymi. 

Koszyczki zamykały się w dni pochmurne oraz w południe bardzo słonecz
nych dni. Ozdobą kwiatostanów, a później owocostanów były również charaktery
styczne, wąskie, sztywne, łukowato odgięte listki okrywy koszyczka. Rośliny kwitły 
obficie. W pełni kwitnienia, przypadającej na koniec lipca, liczba koszyczków na 
roślinie wynosiła około 50 (tab. 2). Rośliny rozrastały się szeroko. Ich średnica 
wynosiła średnio 78,7 cm (tab. 1). 

Badane rośliny rozpoczęły kwitnienie w czerwcu. Najwcześniej - w połowie 
miesiąca zakwitły: browalia amerykańska, komelina bulwkowata i arktotis oka
zały. Najdłużej kwitły arktotis okazały - średnio 58,8 dni oraz browalia amery
kańska i kurzyślad wielkokwiatowy - odpowiednio 56,9 i 56,7 dni, a najkrócej 
zwrotnica Wenery - średnio 28,8 dni i komelina bulwkowata - 32,8 dni. U więk
szości analizowanych gatunków najwięcej kwiatów na roślinie pojawiło się w lip
cu, choć ich liczba była różna i wynosiła średnio 7 u komeliny bulwkowatej, 52 
u browalii amerykańskiej, 50 u tolpisu brodatego i 73 kurzyśladu wielkokwiato
wego. Ośmiał większy i arktotis okazały natomiast najobficiej kwitły w sierpniu. 
Wszystkie gatunki zakończyły kwitnienie na początku września, co było spowodo
wane niską sumą opadów w tym miesiącu - 18 mm, podczas gdy średnia wielolet
nia (z lat 1971-2000) wyniosła 50,7 mm (dane meteorologiczne pochodzą ze Sta-
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cji w Piastowie). Ponowne kwitnienie niektórych roślin na przełomie wrzesma 
i października wydaje się to potwierdzać. Oceniane rośliny miały różną wysokość 
i średnicę. Silnie rosły: arktotis okazały, ośmiał większy i tolpis brodaty osiągając, 
odpowiednio, 60-70, 55-75 i 50--60 cm wysokości oraz średnio 65, 110 i 78 cm 
szerokości. Najniższym wzrostem, ale jednocześnie dobrym krzewieniem odzna
czały się kurzyślad wielkokwiatowy i zwrotnica Wenery. 

Obserwowane gatunki roślin jednorocznych miały różną wartość dekoracyj
ną. Biorąc pod uwagę długość i obfitość kwitnienia oraz wartość dekoracyjną 
kwiatów stwierdzono, że na największą uwagę zasługują browalia amerykańska 
i tolpis brodaty oraz kurzyślad wielkokwiatowy. Wszystkie opisane gatunki roślin 
nadają się do tworzenia grup ogrodowych i na rabaty mieszane. Na obwódki 
i murki przydatne są zwrotnica Wenery, komelina bulwkowata, browalia amery
kańska i kurzyślad wielkokwiatowy, który może znaleźć zastosowanie także jako 
roślina okrywowa. 

Wnioski 

1. Najwcześniej, w połowie czerwca w okres kwitnienia weszły: browalia ame
rykańska, komelina bulwkowata i arktotis okazały. Najdłużej kwitły arktotis 
okazały - średnio 58,8 dni oraz browalia amerykańska i kurzyślad wielko
kwiatowy - odpowiednio 56,9 i 56,7 dni, a najkrócej zwrotnica Wenery -
średnio 28,8 dni i komelina bulwkowata - 32,8 dni. 

2. Większość gatunków najobficiej kwitła w lipcu, choć liczba kwiatów na roś
linie zależała od gatunku i wynosiła średnio od 7 u komeliny bulwkowatej 
do 74 u kurzyśladu wielkokwiatowego. 

3. Ze względu na duże walory dekoracyjne i zastosowanie badanych gatunków 
na największą uwagę zasługiwały tolpis brodaty, browalia amerykańska i ku
rzyślad wielkokwiatowy. 
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Streszczenie 

Oceniono wzrost i kwitnienie 7 mało znanych gatunków roślin jednorocz
nych : Anagallis monellii (kurzyślad wielkokwiatowy), Arctotis fastuosa (arktotis 
okazały - wenidium okazałe), Browallia americana (browalia amerykańska), 
Cerinthe major ( ośmiał większy), Commelina tuberosa (komelina bulwkowata), 
Legousia speculum-veneris (zwrotnica Wenery) i Tolpis barbata (tolpis brodaty). 
Nasiona wysiano w szklarni 25 marca 2004 roku a rozsadę posadzono do gruntu, 
na stanowisku słonecznym 7 maja w rozstawie 25 x 20 cm. 

Najwcześniej, w połowie czerwca w okres kwitnienia weszły: browalia ame
rykańska, komelina bulwkowata i arktotis okazały. Najdłużej kwitły arktotis oka
zały - średnio 58,8 dni oraz browalia amerykańska i kurzyślad wielkokwiatowy -
odpowiednio 56,9 i 56,7 dni, a najkrócej zwrotnica Wenery - średnio 28,8 dni 
i komelina bulwkowata - 32,8 dni. Większość gatunków najobficiej kwitła w lip
cu, choć liczba kwiatów na roślinie była różna i wynosiła średnio od 7 u komeliny 
bulwkowatej do 74 u kurzyśladu wielkokwiatowego. Obserwowane gatunki roślin 
jednorocznych miały różną wartość dekoracyjną. Ze względu na długość i obfitość 
kwitnienia oraz wygląd kwiatów stwierdzono, że na największą uwagę zasługiwały 
tolpis brodaty, browalia amerykańska i kurzyślad wielkokwiatowy, także jako roś
lina okrywowa. 
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Summary 

G rowth and flowering of 7 little known annual species: Arctotis fastuosa 
JACQ., Anagallis monellii L., Browallia americana L., Cerinthe major L., Comme
lina tuberosa L., Legousia speculum-veneris (L.) CHAIX. and To/pis barbata (L) 
GAERTN. were estimated. The seeds were sawn in a greenhouse and planted in 
the field on the 7th of May, 2004. 

Arclotis fastuosa, Browallia americana and Commelina tuberosa started flo
wering at the earliest, in the middle of June. Arctotis fastuosa, Anagallis monellii 
and Browallia americana had the longest period of flowering - 58.8; 56.9 and 
56.7 days, respectively, whereas the shortest was characteristic for Legousia ~pecu
lum-veneris (28.8 days) and Commelina tuberosa (32.8 days). Most species flower
ing abundantly in July, but the number of flowers per plant ranged from 7 
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(Commelina tuberosa) to 74 (Anagalis monellii). Decorating value of the species 
differcd. The most interesting species werc Tolpis barbata, Browallia americana 
and Anagallis monellii also, as a cover plant. 
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