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KWITNIENIE I JAKOĝû KWIATOSTANÓW LONASU
ROCZNEGO (Lonas annua (L.) Vines et Druce)
W ZALEĩNOĝCI OD SPOSOBU UPRAWY
Katarzyna Karczmarz1, Halina Laskowska2
1
2
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Streszczenie. Badania przeprowadzono w latach 1998–2000. Badano wpływ terminu
i normy siewu na plonowanie i jakoĞü kwiatostanów lonasu rocznego (Lonas annua (L.)
Vines et Druce). Nasiona wysiewano bezpoĞrednio do gruntu w trzech róĪnych terminach:
I termin – 4 maja, 29 i 28 kwietnia; II termin – 14, 10 i 8 maja; III termin – 24, 20 i 19
maja (wg kolejnoĞci lat badaĔ) w rzĊdy co 25 cm. Wschodów nie przerywano. W kaĪdym
z zaplanowanych terminów zastosowano nastĊpujące normy wysiewu: 40, 60, 80, 100
i 120 g·100 m-2. Po osiągniĊciu dojrzałoĞci zbiorczej (80% kwiatostanów na plantacji
w pełnym rozkwicie, a pĊdy kwiatostanowe wybarwione na kolor czerwonobrunatny) roĞliny wyrywano z pola. SpoĞród badanych terminów siewu istotnie najobficiej kwitnące
roĞliny (10,62 szt.⋅roĞl.-1), o najwiĊkszej liczbie koszyczków w kwiatostanie (18,49 szt.),
uzyskano z najwczeĞniejszego terminu siewu nasion. Najkorzystniej na liczebnoĞü
kwiatostanów na roĞlinie wpłynĊła najniĪsza norma wysiewu nasion, odpowiadająca
40 g·100 m-2. RoĞliny z tej kombinacji wykazały tendencjĊ do obfitszego kwitnienia.
Słowa kluczowe: Lonas annua, termin siewu, norma siewu, plon, jakoĞü

WSTĉP
Polska eksportuje znaczne iloĞci roĞlin zasuszonych. JednakĪe juĪ od wielu lat nie
obserwuje siĊ istotnych zmian w produkcji roĞlin do kompozycji suchych. W uprawie
dominują trawy, wĞród nich waĪną pozycjĊ zajmują zboĪa, poniewaĪ ich produkcja
i przygotowanie do sprzedaĪy są stosunkowo łatwe nawet dla mało wykwalifikowanych
producentów. Asortyment roĞlin na suche bukiety powinien byü duĪy, kolorystycznie
zróĪnicowany, atrakcyjny dla kupującego. Powinny to byü roĞliny wysokiej jakoĞci,
a wiĊc trwałe, niekruszące siĊ i dobrze zabarwione. Na urozmaicenie asortymentu, poAdres do korespondencji – Corresponding author: Katarzyna Karczmarz, Katedra Ochrony RoĞlin
i Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin,
e-mail: kkarcz@kul.lublin.pl; Halina Laskowska, Katedra RoĞlin Ozdobnych Akademii Rolniczej
w Lublinie, ul. LeszczyĔskiego 58, 20-068 Lublin
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prawĊ jakoĞci suszu i wzrost opłacalnoĞci mogą wpłynąü badania naukowe i popularyzacja ich wyników wĞród producentów. Niestety, pomimo znaczącej pozycji roĞlin na
suche bukiety w polskiej produkcji kwiaciarskiej, prowadzi siĊ u nas bardzo mało prac
badawczych dotyczących tej grupy roĞlin. Niewiele prac moĪna takĪe znaleĨü w literaturze zagranicznej.
W ostatnich latach coraz czĊĞciej polecanym gatunkiem do suchych wiązanek jest
lonas roczny (Lonas annua (L.) Vines et Druce). RoĞlina ta naleĪy do rodziny Asteraceae [Heywood 1995], dziko wystĊpuje w północno-zachodniej Afryce, na południu
Włoch i Sycylii [Grabowski 1987]. Do suszenia wykorzystywane są okazałe Īółte kwiatostany zebrane w gĊste baldachogrona [Huxley i in. 1992].
Przeprowadzone badania dotyczą okreĞlenia optymalnego terminu i norm wysiewu
w uprawie polowej lonasu rocznego, a takĪe jego plonowania.
MATERIAŁ I METODY
OcenĊ plonowania i jakoĞci kwiatostanów lonasu rocznego (Lonas annua (L.) Vines
et Druce) przeprowadzono w latach 1998–2000 w Gospodarstwie DoĞwiadczalnym
Akademii Rolniczej w Felinie. DoĞwiadczenie przeprowadzono na glebie płowej typowej (Haplic Luvisol) wytworzonej z utworu pyłowego zawierającej w warstwie uprawnej Ğrednio 1,6% materii organicznej. W czasie prowadzenia doĞwiadczenia Ğrednia
zawartoĞü przyswajalnych składników mineralnych w mg·l-1 gleby przedstawiała siĊ
nastĊpująco: pH w H2O – 6,7, N-NO3 – 30, P – 165, K – 226, Ca – 637, Mg – 99, zasolenie – 0,16. Analizy glebowe na zawartoĞü składników mineralnych wykonano na
wiosnĊ, pobierając próbki glebowe przed nawoĪeniem azofoską i przed uprawkami
wiosennymi. W trzyletnim cyklu badaĔ jako przedplon pod uprawĊ badanych roĞlin
były róĪe, roĞliny motylkowe oraz ozdobne roĞliny cebulowe i drobnocebulowe.
Na polu przeznaczonym do badaĔ, zanim dokonano siewu lub sadzenia, kaĪdego roku wykonywano zabiegi uprawowe mające na celu stworzenie odpowiedniej struktury
gleby, utrzymanie wilgotnoĞci, a zwłaszcza zniszczenie chwastów. Jesienią wykonano
orkĊ przedzimową na głĊbokoĞü 20–25 cm, pozostawiając ją w ostrej skibie. Wiosną
wykonano bronowanie na krzyĪ, aby zruszyü i wyrównaü glebĊ oraz zniszczyü wschodzące chwasty. TuĪ przed wysiewem nasion powierzchniĊ pola zwałowano przy uĪyciu
wału gładkiego. Przed załoĪeniem doĞwiadczenia glebĊ nawoĪono wieloskładnikowym
nawozem mineralnym azofoską w dawce 5 kg·100 m-2. Nawóz wysiewano wczesną
wiosną przed uprawkami przedsiewnymi.
DoĞwiadczenie załoĪono w układzie bloków losowych w piĊciu powtórzeniach. Powtórzenie stanowiło poletko o powierzchni 1,2 m2. W doĞwiadczeniu oceniono wpływ
trzech róĪnych terminów (pierwszy termin – 4 maja, 29 i 28 kwietnia; drugi termin –
14, 10 i 8 maja; trzeci termin – 24, 20 i 19 maja – wg kolejnoĞci lat badaĔ) i piĊciu
norm wysiewu (40, 60, 80, 100 i 120 g·100 m-2) na plon i wartoĞü dekoracyjną lonasu
rocznego. Nasiona przed siewem zaprawiano Zaprawą Funaben T w dawce 4 g·kg-1,
a nastĊpnie siano w rzĊdy co 25 cm. Wschodów nie przerywano. RóĪnice terminu wysiewu nasion w poszczególnych latach wynikały ze zmiennego układu warunków meteorologicznych uniemoĪliwiających realizacjĊ planowanego siewu. W 1998 r. pierwszy
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termin siewu przewidziany na III dekadĊ kwietnia był niemoĪliwy do wykonania, gdyĪ
do koĔca kwietnia trwało wiosenne obsychanie gleby.
Zbioru lonasu rocznego dokonano w jednym terminie, gdy około 80% kwiatostanów
na poletkach znajdowało siĊ jednoczeĞnie w stanie dojrzałoĞci zbiorczej, tj. gdy kwiatostany osiągnĊły pełniĊ kwitnienia, a pĊdy wybarwiły siĊ na kolor czerwonobrunatny. Po
zbiorze roĞlin, na podstawie 15 losowo wybranych z kaĪdego poletka, okreĞlono liczbĊ
koszyczków w kwiatostanie pĊdu głównego (szt.) i liczbĊ kwiatostanów na roĞlinie
(szt.). WartoĞci tych cech poddano analizie statystycznej. Zastosowano metodĊ trójczynnikowej analizy wariancji dla Ğrednich ortogonalnych, w której czynnik A stanowił
lata uprawy, B – termin siewu, C – normĊ siewu. IstotnoĞü róĪnic pomiĊdzy kombinacjami oceniono na podstawie przedziałów ufnoĞci t-Tukeya, przy 5% poziomie
istotnoĞci.
WYNIKI BADAē
Terminy siewu nasion uwzglĊdnione w doĞwiadczeniu miały wpływ na liczbĊ koszyczków w kwiatostanie pĊdu głównego. NajwiĊkszą 18,49 szt. liczbĊ koszyczków
w baldachogronie wytworzyły roĞliny uzyskane z najwczeĞniejszego terminu siewu
(tab. 1, ryc. 1), a najmniejszą 12,64 szt. roĞliny otrzymane z drugiego terminu siewu
nasion lonasu (ryc. 2).
Analiza statystyczna wykazała, Īe w ciągu trzech lat badaĔ najwiĊkszą liczbą
15,62 szt., koszyczków w kwiatostanie charakteryzowały siĊ roĞliny zebrane w drugim
roku prowadzenia doĞwiadczenia, a najmniejszą liczebnoĞü koszyczków 14,01 szt.
zanotowano w kwiatostanach roĞlin zebranych w trzecim roku badaĔ.
Tabela 1. Liczba koszyczków w kwiatostanie pĊdu głównego roĞlin Lonas annua
Table 1. Number of capitulums in the inflorescence of the main plant shoot of Lonas annua
Lata
Years
(A)

Termin siewu
Sowing date
(B)

4 maja 4th May
1998 14 maja 14th May
24 maja 24th May
29 kwietnia 29th April
1999 10 maja 10th May
20 maja 20th May
28 kwietnia 28th April
2000 8 maja 8th May
19 maja 19th May
ĝrednie – Means C

ĝrednie
Means

Norma siewu – Rate of sowing, g·100 m-2 (C)
40

60

80

100

120

19,09
18,70
8,90
16,46
16,28
15,34
21,73
8,21
13,90
15,40

17,80
14,46
10,00
17,10
17,14
16,08
18,50
5,89
16,29
14,80

19,31
13,68
8,96
17,92
14,48
15,04
20,69
7,18
13,40
14,51

17,06
14,68
13,96
14,96
13,56
14,52
19,16
5,98
15,01
14,32

19,19
16,40
12,56
15,82
15,20
14,40
22,57
7,82
13,85
15,31

A

B

14,98 AB

18,49 A

15,62 A

12,64 B

14,01 B

12,64 B

NIR0,05 A = 1,17; B = 1,17; C – n.i.; LSD0.05 A = 1,17; B = 1,17; C – n.s.
ĝrednie oznaczone tą samą literą nie róĪnią siĊ miĊdzy sobą istotnie.
Means denoted with the same letter do not differ significantly.
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Ryc. 1. RoĞliny lonasu rocznego uzyskane z pierwszego terminu siewu (norma siewu 40 g · 100 m-2)
Fig. 1. The plants Lonas annua were obtained from the first sowing date (the sowing standard of
40 g ·100 m-2)

Ryc. 2. RoĞliny lonasu rocznego uzyskane z drugiego terminu siewu (norma siewu 60 g · 100 m-2)
Fig. 2. The plants Lonas annua were obtained from the second sowing date (the sowing standard
of 60 g·100 m-2)
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SpoĞród badanych terminów siewu najobficiej 10,62 szt.⋅roĞl.-1 kwitnące roĞliny uzyskano z najwczeĞniejszego terminu siewu nasion, który zaleĪnie od roku badaĔ przypadał na 28 kwietnia, 29 kwietnia i 4 maja (tab. 2). NajniĪszy plon kwiatostanów z jednej
roĞliny odnotowano u roĞlin otrzymanych z drugiego terminu siewu (5,78 szt.⋅roĞl.-1).
Termin ten przypadł na pierwszą dekadĊ maja w 1999 i 2000 r. oraz początek drugiej
w 1998 r.
Tabela 2. Liczba kwiatostanów na roĞlinie Lonas annua
Table 2. Number of inflorescences per plant of Lonas annua
Lata
Years
(A)

Termin siewu
Sowing date
(B)
4 maja 4th May
1998 14 maja14th May
24 maja 24th May
29 kwietnia 29th April
1999 10 maja 10th May
20 maja 20th May
28 kwietnia 28th April
2000 8 maja 8th May
19 maja 19th May
ĝrednie – Means C

ĝrednie
Means

Norma siewu – Rate of sowing, g·100 m-2 (C)
40
8,41
12,34
3,16
4,34
7,76
2,98
40,01
7,61
14,85
11,27

60
8,18
5,26
4,20
3,36
4,10
2,12
13,00
4,93
13,49
6,51

80
8,50
5,54
2,62
2,66
3,78
2,28
14,34
5,28
11,12
6,29

100
8,39
5,08
4,38
2,70
3,70
2,74
14,08
5,32
11,36
6,41

120
10,44
7,22
4,32
2,96
3,22
2,16
17,95
5,13
11,05
7,16

A

B

6,53 B

12,64 B

3,39 B

5,78 B

12,67 A

6,18 B

NIR0,05 A = 3,49; B = 3,49; C – n.i. LSD0.05 A = 3,49; B = 3,49; C – n.s.
ĝrednie oznaczone tą samą literą nie róĪnią siĊ miĊdzy sobą istotnie.
Means denoted with the same letter do not differ significantly.

Najkorzystniej na liczebnoĞü kwiatostanów na roĞlinie wpłynĊła równieĪ najmniejsza
norma wysiewu nasion, odpowiadająca 40 g·100 m-2. RoĞliny z tej kombinacji odznaczały siĊ najobfitszym kwitnieniem, wynoszącym Ğrednio 11,27 kwiatostanu na roĞlinie.
Uzyskane Ğrednie nie były jednak statystycznie istotne.
Stwierdzono róĪnice miĊdzy badanymi latami uprawy. Plon kwiatostanów z jednej
roĞliny uzyskany w trzecim roku badaĔ był najwyĪszy (12,67), a w drugim roku trwania
eksperymentu osiągnął najniĪszą wartoĞü (3,39).
DYSKUSJA
W dostĊpnej literaturze znaleziono niewiele informacji o badaniach dotyczących
wpływu terminu siewu na plon oraz jakoĞü roĞlin lonasu rocznego. Dla tego gatunku
okreĞlony został jedynie ogólny termin siewu przez: Grabowskiego [1987], DĊbską
[1998], Nowak [1995 i 2000] oraz Chmiela [2000]. Rezultaty badaĔ nad róĪnymi gatunkami jednorocznych roĞlin ozdobnych, zielarskich wskazują, Īe wielkoĞü plonu
i jakoĞü roĞlin jest uzaleĪniona od terminu ich siewu. Zagadnieniem wpływu terminu
siewu bezpoĞrednio do gruntu nasion jednorocznych roĞlin ozdobnych na cechy morfologiczne i plon zajmowali siĊ Wraga i Dornakowska [2000]. Autorzy ci wykazali, Īe
wczeĞniejszy wysiew nasion krokosza barwierskiego (Carthamus trinctorius L.) o jeden
tydzieĔ, w porównaniu z terminem optymalnym, wpływa istotnie na wydłuĪenie pĊdów
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kwiatostanowych, ale jednoczeĞnie istotnie obniĪa liczbĊ tych pĊdów na roĞlinie. Inne
spostrzeĪenia uczyniła KrzymiĔska [2000] na suchlinie róĪowym odm. Biały oraz na
lonasie rocznym. W badaniach z udziałem powyĪszych gatunków wczeĞniejszy odpowiednio o 2 i 4 tygodnie od zalecanego w ogólnych opracowaniach termin siewu nasion
u obydwu taksonów okazał siĊ korzystniejszy, gdyĪ uzyskano istotnie wiekszy plon
kwiatostanów. Natomiast w badaniach Wragi i Wróblewskiej [2000] znaczne opóĨnienie (około 1 miesiąca) siewu nasion driakwi gwiaĨdzistej (Scabiosa stellata L.) istotnie
zmniejszyło liczbĊ zebranych pĊdów kwiatostanowych, Ğrednio o około 20 pĊdów
z 1 m2. Pozytywny wpływ wczeĞniejszego wysiewu nasion niektórych gatunków roĞlin
wykazali: na jeĪówce purpurowej [Kordana i in. 1998] i na złocieniu marunie [Kordana
i Mordalski 2001]. W badaniach własnych, na jednorocznych roĞlinach ozdobnych
przeznaczonych na suche bukiety, zaznaczył siĊ najbardziej korzystny wpływ na cechy
morfologiczne i plon tych gatunków najwczeĞniejszego terminu siewu nasion u lonasu
rocznego, przypadającego w zaleĪnoĞci od lat na 4 maja, 29 kwietnia i 28 kwietnia.
NaleĪy stwierdziü za Dyduchem [1996], iĪ wielkoĞü i jakoĞü plonu roĞlin uprawnych
w istotny sposób modyfikuje zmienny układ czynników pogodowych. NajniĪsze wartoĞci odnoĞnie plonu i walorów dekoracyjnych tych roĞlin uzyskano w latach 1999–2000
przy drugim terminie siewu, przypadającym na 10 i 8 maja (I dekada maja). W tym
terminie w 1999 r. suma dekadowa opadów była o ponad 74% niĪsza w porównaniu do
pierwszego roku badaĔ. Natomiast w 2000 r. odnotowano brak opadów w tej dekadzie.
Stan taki Piskornik [1994] okreĞla mianem suszy glebowej, której towarzyszy znaczny
niedobór wody fizjologicznie dostĊpnej w glebie, bĊdący wynikiem długotrwałego
braku opadów atmosferycznych.
Znaczną rolĊ w uzyskaniu wiĊkszej liczebnoĞci kwiatostanów oraz ich lepszej jakoĞci ma równieĪ Ğwiatło. Stan fizjologicznej dojrzałoĞci do przejĞcia w fazĊ generatywną
roĞlina osiąga wówczas, gdy staje siĊ wraĪliwa na ten czynnik [Chmiel 2000]. Zmiana
długoĞci dnia obserwowana w ciągu sezonu wegetacyjnego w klimacie umiarkowanym
wywołuje u roĞlin miĊdzy innymi kwitnienie [Piskornik 1994]. Wyniki badaĔ przedstawione w niniejszej pracy wykazały, Īe liczba i jakoĞü kwiatostanów uzyskana z roĞlin
lonasu rocznego zaleĪała od terminu siewu. NajwiĊkszy wzrost plonu i dekoracyjnoĞci
osiągnĊły roĞliny wysiane w pierwszym terminie. MoĪna sądziü, Īe długi dzieĔ i duĪe
natĊĪenie Ğwiatła, powodujące u roĞlin indukcjĊ kwitnienia, korzystnie wpłynĊły na
liczebnoĞü oraz pełne wykształcenie kwiatostanów. Badania dowodzą, iĪ utworzenie
baldachogron jest równieĪ moĪliwe przy krótszym dniu (póĨniejszy termin siewu), lecz
obfitoĞü kwitnienia jest wówczas wyraĨnie mniejsza, a kwiatostany słabiej wykształcone. Na podstawie uzyskanych wyników moĪliwy wydaje siĊ siew nasion lonasu rocznego na LubelszczyĨnie od trzeciej dekady kwietnia do trzeciej dekady maja. Jednak
opóĨnienie terminu siewu wpływa ujemnie na wielkoĞü i jakoĞü uzyskanego plonu.
DostĊpne piĞmiennictwo donosi, Īe na plon i jakoĞü roĞlin wpływa równieĪ norma
wysiewu. Według ogólnie okreĞlonych norm wysiewu dla lonasu rocznego do obsiewu
100 m2 powierzchni naleĪy przygotowaü 70–80 g nasion [Nowak 2000]. Pytlewski
[1995] zaleca zagĊszczenie siewu odpowiadające 100 g·100 m-2.
W przeprowadzonych badaniach norma wysiewu nie miała istotnego wpływu na badane cechy tego gatunku. Najrzadszy siew nasion miał znaczący wpływ na plon kwiatostanów z jednej roĞliny. Na tych poletkach roĞliny najobficiej kwitły, w porównaniu do
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pozostałych obiektów, aczkolwiek róĪnice te nie były potwierdzone obliczeniami statystycznymi. Badania Kołodziej i WiĞniewskiego [2001] oraz Kordany i Mordalskiego
[2001] wykonane na babce lancetowatej i złocieniu marunie wykazały korzystne oddziaływanie zwiĊkszonego zagĊszczenia siewu na plon roĞlin w przeliczeniu na jednostkĊ powierzchni.
Wyniki niniejszej pracy dotyczące gĊstoĞci siewu nasion lonasu nie wykazały zgodnoĞci z danymi znalezionymi w dostĊpnej literaturze. Przeprowadzone badania dowiodły, Īe wyĪsze normy wysiewu nasion lonasu rocznego miały ujemny wpływ na plon
roĞlin, a cecha jakoĞciowa tych roĞlin, wyraĪona liczbą koszyczków w kwiatostanie, nie
uległa zmianie. Brak istotnych róĪnic w cechach jakoĞciowych okreĞlających kwiatostany roĞlin przy zwiĊkszonej gĊstoĞci ich siewu został potwierdzony w badaniach Burdy [2000] na słoneczniku zwyczajnym. Natomiast Kordana i in. [1998] w swych badaniach dowiedli, Īe wzrost gĊstoĞci siewu spowodował obniĪenie jakoĞci ziela melisy
lekarskiej.
WNIOSKI
1. Stwierdzono moĪliwoĞü uprawy lonasu rocznego przeznaczonego do suchych
kompozycji w warunkach glebowo-klimatycznych Lubelszczyzny.
2. Termin wysiewu nasion na przełomie kwietnia i maja (28 kwietnia – 4 maja) jest
najkorzystniejszy dla jakoĞci i iloĞci plonu ocenianych ogólną liczbą kwiatostanów na
roĞlinie i liczbą koszyczków w baldachogronie.
3. W obiektach z uprawą roĞlin w najniĪszej normie wysiewu 40 g·100 m-2 odnotowano tendencjĊ do obfitszego kwitnienia.
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THE FLOWERING AND INFLORESCENCE QUALITIES OF THE
(Lonas annua (L.) Vines et Druce) CULTIVATED FOR DRY MATERIAL
IN RELATION SEEDLING TIME AND NORM OF SOWING
Abstract. Studies were carried out in the years 1998–2000 on the influence of the sowing
date and standard on the yields and inflorescence quality of the annual (Lonas annua (L.)
Vines et Druce). Seeds were sown in rows 25 cm apart directly into the ground over three
different periods, on the following dates: 1st. period – May 4th, April 29th and 28th; 2nd.
period – May 14th, 10th and 8th; 3rd. period – May 24th, 20th and 19th (sowing dates are
given according to the sequence of consecutive study years). The seedlings were not
thinned out. On each of the sowing dates planned, the following sowing standards were
applied: 40, 60, 80, 100 and 120 g 100 m-2. After reaching harvest maturity (80% of the
inflorescence on the plantation in full bloom, with inflorescence shoots of a red-brown
colour), the plants were removed from the field. Of the sowing dates studied, the plants
with the most abundant flowering (10.62 pieces) with the highest number of capitula in
the inflorescence (18.49 pieces) were obtained from the earliest sowing date. The lowest
sowing standard of 40 g 100m-2 influenced the inflorescence quantity most favourably.
Plants from this combination showed a tendency towards the most abundant flowering.
Key words: Lonas annua, seedling time, norm of sowing, yield, quality
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