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S t r e s z c z e n i e . W latach 2001-2003 w Stacji Doświadczalnej Lublin-Felin AR Lublin prowadzono badania, których celem była ocena plonowania sześciu odmian kopru ogrodowego, których nasiona
wysiewano na pole od kwietnia do sierpnia w trzeciej dekadzie kaŜdego miesiąca. PoniewaŜ rośliny
uprawiano w warunkach polowych istotny wpływ na ich plonowanie miały warunki meteorologiczne.
Zbioru ziela dokonano kiedy większość roślin osiągnęła średnią wysokość 20-25 cm. Oznaczono plon
ogólny, handlowy i niehandlowy, przyjmując za plon ogólny całe rośliny z korzeniami, za plon handlowy
rośliny bez korzeni, bez części spleśniałych, niewykształconych, nietypowych i uszkodzonych, te części
natomiast stanowiły plon niehandlowy. Wykazano istotne róŜnice w plonowaniu roślin pomiędzy poszczególnymi odmianami, terminami siewu oraz latami badań. Istotnie największy plon ogólny uzyskano
z roślin odmiany ‘Ambrozja’ (średnio z lat 2001-2003 21,39 t·ha-1), najkorzystniejszym terminem siewu
nasion był czerwiec (25,25 t·ha-1 plon ogólny i 24,47 t·ha-1 plon handlowy). Istotnie największy plon
handlowy uzyskano z odmiany ‘Ambrozja’. Plon niehandlowy stanowił od 3,9% do 5,3% plonu ogólnego
w zaleŜności od odmian oraz terminów siewu nasion w kolejnych latach badań.
S ł o w a k l u c z o w e : plon ogólny, plon handlowy i niehandlowy, odmiany kopru, termin siewu

WSTĘP

Plonowanie roślin kopru ogrodowego (Anethum graveolens L.) uprawianego
w polu zaleŜy istotnie od warunków meteorologicznych panujących na danym
terenie [10,16], czynników glebowych [13], zabiegów pielęgnacyjnych [4] i Ŝywienia roślin [2,3,7,9,17,20]. RóŜnice w nasłonecznieniu oraz w ilości opadów
atmosferycznych w róŜnych okresach wegetacji mogą przyczynić się do zmniejszenia plonów roślin kopru ogrodowego [10,19].
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MATERIAŁ I METODY

Badania polowe przeprowadzone w latach 2001-2003 w Gospodarstwie Doświadczalnym Akademii Rolniczej Lublin- Felin dotyczyły plonu roślin następujących odmian kopru ogrodowego: ‘Amat’, ‘Ambrozja’, ‘Fantazos’, ‘Lukullus’, ‘Kronos’ i ‘Szmaragd’, których nasiona wysiewano wprost w pole od kwietnia do sierpnia. Norma siewu wynosiła 20 kg nasion·ha-1. Poletka doświadczalne miały powierzchnię 1,05 m2. Przed siewem nasion, na podstawie analizy gleby, przeprowadzono nawoŜenie mineralne w ilości 30 kg N·ha-1, 37 kg P2O5·ha-1 i 60 kg K2O·ha-1.
Badania przeprowadzono metodą bloków losowanych jako dwuczynnikowe: odmiana x termin siewu nasion, w czterech replikacjach. Po zbiorze oznaczano plon ziela
kopru i jego strukturę (plon handlowy i niehandlowy). Jako plon ogólny traktowano
rośliny wyrwane z poletek w fazie zbioru pęczkowego, plon handlowy stanowiły
rośliny zdrowe, ciemnozielone, bez uszkodzeń, z fragmentami wyrwanych korzeni,
natomiast plon niehandlowy stanowiły rośliny lub ich fragmenty poŜółkłe, nietypowe.
DANE METEOROLOGICZNE

Na podstawie obserwacji przebiegu temperatury i sumy opadów przeprowadzonych w Stacji Meteorologicznej Katedry Agrometeorologii Akademii Rolniczej w Lublinie w latach 2001-2003 od kwietnia do września stwierdzono, Ŝe
istotnie największe plony roślin z siewu nasion w czerwcu i najmniejsze plony
roślin z siewu nasion w sierpniu były spowodowane wysokimi bądź niskimi temperaturami. W roku 2001 wysokie temperatury lipca (powyŜej 20oC) i duŜa wilgotność gleby (207,6 mm opadów atmosferycznych w III dekadzie miesiąca) mogły
mieć wpływ na duŜe plony roślin uzyskane z siewu czerwcowego w porównaniu
z innymi terminami siewu nasion. Zwiększone sumy opadów atmosferycznych
w roku 2001 mogły być jedną z przyczyn osiągnięcia większych plonów roślin
w stosunku do roku 2002. Przy wysiewie nasion w pole w miesiącach od kwietnia
do czerwca w roku 2003 uzyskano istotnie większe plony roślin w stosunku do roku
2002 czego przyczyną mogły być róŜnice w opadach atmosferycznych.
WYNIKI BADAŃ

W wyniku przeprowadzonych w latach 2001-2003 badań dotyczących plonowania kopru ogrodowego (rys. 1-3) wykazano, Ŝe istniały istotne róŜnice w plonie
ogólnym świeŜego ziela pomiędzy odmianami kopru, terminami siewu nasion
oraz latami badań. Największy plon ogólny uzyskano z roślin odmiany ‘Ambrozja’ – średnio z lat 2001-2003 21,39 t·ha-1, wysokie plony zebrano równieŜ z roślin
odmian ‘Amat’: 19,66 t·ha-1 oraz ‘Fantazos’: 18,16 t·ha-1.
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Rys. 1. Plon ogólny ziela kopru oraz jego struktura (plon handlowy i niehandlowy) z lat 201-2003 t·ha-1)
Fig. 1. Total yield (marketable and unmarketable yield) of dill in the years 2001-2003 (t ha-1)
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Rys. 2. Plon ogólny ziela kopru oraz jego struktura (plon handlowy i niehandlowy) z lat 2001-2003 (t·ha-1)
Fig. 2. Total yield (marketable and unmarketable yield) of dill in the years 2001-2003 (t ha-1)
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Rys. 3. Plon ogólny ziela kopru oraz jego struktura (plon handlowy i niehandlowy) z lat 2001-2003 (t·ha-1)
Fig. 3. Total yield (marketable and unmarketable yield) of dill in the years 2001-2003 (t ha-1)

Największe plony uzyskano z roślin wysiewanych w czerwcu 23,25 t·ha-1,
najkorzystniejszy był rok 2003 21 t·ha-1.
Największy plon handlowy uzyskano z roślin odmiany ‘Ambrozja’: 20,55 t·ha-1,
najmniejszy z roślin odmiany ‘Kronos’: 16,48 t·ha-1. Największy plon handlowy
zebrano z siewu nasion w czerwcu: 24,47 t·ha-1, najkorzystniejszy był rok 2003,
uzyskano 20,17 t·ha-1 plonu handlowego.
Plon niehandlowy w roku 2001 stanowił 3,90% plonu ogólnego, w roku 2002
5,3% plonu ogólnego, w roku 2003 4,02% plonu ogólnego.
DYSKUSJA

Średni plon ogólny kopru zbieranego na zielono mieści się w granicach od
17,7 t·ha-1 do 98 t·ha-1 według róŜnych autorów [5,12]. Podobnie dotyczy to plonu
handlowego (plon świeŜych łodyg + plon świeŜych liści), który moŜe wahać się
od 6 t·ha-1 do 56 t·ha-1 zgodnie z doniesieniami [6,8,15]. Wielu badaczy donosi, Ŝe
wpływ na wielkość plonów mają czynniki genetyczne (odmianowe), środowiskowe oraz agrotechniczne [2,11,15,18].
W doświadczeniu prowadzonym w latach 2001-2003 na roślinach kopru ogrodowego wykazano, Ŝe plon ogólny mieścił się w granicach od 6,99 t·ha-1 do 30,22 t·ha-1.
ZaleŜał on w sposób istotny od odmiany. Do najplenniejszych naleŜały ‘Amat’
i ‘Ambrozja’.
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Plon handlowy wynosił od 6,19 t·ha-1 do 29,45 t·ha-1 i równieŜ zaleŜał istotnie od
odmiany. Największy plon handlowy (24,13 t·ha-1) zebrano z odmiany ‘Ambrozja’.
Wielkość plonu ogólnego, handlowego i niehandlowego zaleŜna była równieŜ od
terminu siewu nasion, a więc warunków wzrostu roślin w polu. Największe plony
uzyskano z czerwcowego terminu siewu nasion, najmniejsze z terminu sierpniowego.
Plony były zmienne w poszczególnych latach, największe w roku ciepłym i wilgotnym (tj. w roku 2003), najmniejsze w roku chłodnym i suchym (tj. w roku 2002). Plon
ogólny w latach 2001 i 2003 wynosił 20,61 t·ha-1, w roku 2002 15,51 t·ha-1, natomiast
średni plon handlowy w roku 2003 wyniósł 20,17 t·ha-1, w roku 2002 14,67 t·ha-1.
WNIOSKI

1. Plon ogólny i handlowy kopru zaleŜał od warunków pogodowych w poszczególnych terminach uprawy.
2. Optymalnym dla kopru ogrodowego na zbiór pęczkowy okazał się termin
siewu od kwietnia do czerwca, natomiast późniejsze siewy, zwłaszcza od końca
lipca wpływają na znaczny spadek plonu.
3. Do odmian najplenniejszych w latach 2001-2003 naleŜy zaliczyć odmiany: ’Amat’, ‘Ambrozja’ i ‘Fantazos’.
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ASSESMENT OF BIOMETRICAL FEATURES (HEIGHT
OF PLANTS, LENGHT AND NUMBER OF LEAVES)
AND YIELDING OF SOME DILL SPECIES (ANETHUM GRAVEOLENS L.)
GROWING ON THE FIELD AND CULTIVATED FOR BUNCHES.
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A b s t r a c t . The research was made during the years 2001-2003 at the Experimental Station
Lublin-Felin of University of Agriculture, Lublin. The aim was to assess the yield of six species of dill
(Anethum graveolens L.): ‘Amat’, ‘Ambrozja’, ‘Fantazos’, ‘Lukullus’, ‘Kronos’ and ‘Szmaragd’. The
seeds were sawn into the soil from April to August and the climate (temperature, rain) and fertilisation
were very important in the experiment. The plants were cropped when the majority of them was 20
to 25 cm high, and then estimations were made of their yielding – the total yield, the marketable
yield and unmarketable yield. The plants cropped from the plots as a whole were treated as the total
yield, plants without roots, dark-green coloured, without any damage, were the marketable yield, and
plants with damage, withered, or fragments of plants were treated as the unmarketable yield. There
were statistically significant differences of the total yield and marketable yield between the species of
dill, terms of sowing and harvesting, and the years of the experiment. The biggest total yield was
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reached from ‘Ambrozja’ plants – average from the years 2001-2003 at 21.39 t ha-1, but also the
‘Amat’ and ‘Fantazos’ species reached high total yields. The best term for sowing was June (25.25 t ha1
total yield, 24.47 t ha-1 marketable yield), and the biggest yields were taken in the year 2003 (21 t ha-1
total yield, 20.17 t ha-1 marketable yield). The highest marketable yield was obtained from plants of
‘Ambrozja’ variety (20.55 tha-1). The unmarketable yield was estimated as from 3.9% to 5.3% of the
total yield, according to the cultivars and sowing term each year.
K e y w o r d s : total yield, marketable and unmarketable yield, dill species, sowing time

