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PLONOWANIE KILKU ODMIAN PIETRUSZKI NACIOWEJ
Petroselinum sativum L. ssp. crispum
Jan Dyduch, Katarzyna Janowska
Akademia Rolnicza w Lublinie
Streszczenie. W pracy porównano plonowanie pi ciu odmian pietruszki naciowej,
uwzgl dniaj c plon ogólny i handlowy. Przeanalizowano plonowanie na tle warunków
pogodowych panuj cych w okresie wegetacji, stwierdzaj c ich istotny wpływ na wielko
plonu ogólnego i handlowego. Wykazano równie istotny wpływ terminu zbioru na plon
li ci pietruszki naciowej. Najwi kszy plon ogólny uzyskano w pierwszym terminie zbioru
(trzecia dekada lipca), za najwi kszy plon handlowy uzyskano w drugim terminie zbioru
(druga dekada wrze nia).
redni plon handlowy li ci pietruszki naciowej (z lat 2001–2003) dla badanych odmian
wynosił: 74,49 t·ha-1 (‘Festival’), 73,92 t·ha-1 (‘Hamburger Schnitt’), 70,04 t·ha-1
(‘Karnaval’), 55,23 t·ha-1 (‘Paramount’), 53,57 t·ha-1 (‘Titan’).
Słowa kluczowe: Petroselinum sativum L. ssp. crispum, pietruszka naciowa, plonowanie,
odmiana

WST P
Pietruszka jest popularn ro lin przyprawow znan od czasów staro ytnych. Li cie
pietruszki zarówno korzeniowej, jak i naciowej u ywane s do dekorowania potraw,
równie jako rodek aromatyzuj cy. Li cie pietruszki naciowej s bogatym ródłem soli
mineralnych, zwłaszcza wapnia, potasu, fosforu, elaza, dostarczaj tak e witamin
z grupy B (B1, B2, B6). Ponadto stanowi one jedno z najbogatszych ródeł witaminy C
[B kowski i Michalik 1986]. Olejek eteryczny, który znajduje si w całej ro linie, zawiera głównie apiol, mirystycyn i pinen, dzi ki którym pietruszka ma wła ciwo ci
moczop dne, dezynfekuj ce, co zwi ksza zainteresowanie t ro lin w ziołolecznictwie.
Ponadto pietruszka jest ródłem flawonoidów (apigeniny i luteoliny), wykazuj cych
wła ciwo ci diuretyczne, spazmolityczne, wpływaj ce korzystnie na kr enie; flawonoidy te s tak e antyoksydantami [Małolepsza i Urbanek 2000, Merken i Beecher 2000].
Pomimo tak wielu walorów pietruszki naciowej jej znaczenie gospodarcze w naszym
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kraju ci gle jest niewielkie, natk pozyskuje si głównie z pietruszki korzeniowej, z
której uzyskuje si istotnie mniejszy plon li ci w porównaniu do pietruszki naciowej
[Kmiecik i Lisiewska 1999]. Szans
na rozpowszechnienie tej ro liny
w Polsce daje przemysł przetwórczy, przeznaczaj c li cie do mro enia, a tak e do produkcji suszu.
Celem przeprowadzonych bada było porównanie plonowania i struktury plonu
kilku odmian pietruszki naciowej. Do wiadczenie dotyczyło ro lin jednorocznych
i dwuletnich.
MATERIAŁ I METODA
Do wiadczenie prowadzono w latach 2001–2003 w Gospodarstwie Do wiadczalnym
AR Lublin-Felin. Obiektem bada była pietruszka naciowa, której ro liny badanych
odmian ró niły si pokrojem, wysoko ci , a tak e barw i kształtem li cia (‘Festival’,
‘Hamburger Schnitt’, ‘Karnaval’ – pokrój wzniesiony, długi ogonek li ciowy, li cie nie
sk dzierzawione; ‘Titan’ – pokrój półwzniesiony, ogonek li ciowy krótki, blaszka
ciemnozielona, pierzasta; ‘Paramount’ – li sk dzierzawiony, ogonek li ciowy krótki).
Nasiona badanych odmian pietruszki naciowej wysiewano w trzeciej dekadzie kwietnia
w ilo ci 10 kg·ha-1 w rz dy co 40 cm na poletko o powierzchni 1,6 m2 w 4 powtórzeniach. Na plantacji nie dokonywano przerywki.
Nawo enie mineralne wynosiło: N – 100 kg·ha-1, P2O – 60 kg·ha-1, K2O – 160 kg·ha-1.
Fosfor (superfosfat potrójny) i potas (sól potasowa) stosowano w cało ci przedsiewnie,
azot za w postaci saletry amonowej w dawkach podzielonych – połow przedsiewnie,
a drug cz
pogłównie po pierwszym zbiorze li ci w trzeciej dekadzie lipca. Ro liny
piel gnowano metod chemiczno-mechaniczn , stosuj c po siewie jednorazowo
herbicyd Stomp (4 dm3·ha-1), nast pnie w okresie wegetacji wykonuj c uprawki piel gnacyjne.
Zbiór li ci pietruszki naciowej z całej powierzchni poletek przeprowadzono dwukrotnie w pierwszym roku u ytkowania plantacji (pierwszy – trzecia dekada lipca, drugi
– druga dekada wrze nia) oraz jednorazowo w drugim roku wegetacji ro lin przed wytworzeniem organów generatywnych (pierwsza dekada maja). Bezpo rednio po ka dym
zbiorze okre lono plon ogólny li ci pietruszki oraz plon handlowy (po odrzuceniu li ci
po ółkłych, zdeformowanych i niewykształconych).
Wyniki bada opracowano statystycznie przy u yciu trójczynnikowej analizy wariancji. Istotno ró nic wykazano za pomoc wielokrotnych przedziałów ufno ci
t-Tukeya przy 5% poziomie ufno ci.
WYNIKI
Plonowanie pietruszki naciowej było zró nicowane w zale no ci od przebiegu warunków atmosferycznych w poszczególnych latach prowadzenia bada oraz od badanej
w do wiadczeniu odmiany. rednia temperatura powietrza (rys. 1) w okresie wegetacji
(kwiecie – wrzesie ) wynosiła odpowiednio w 2001 r. – 15,1°C, w 2002 r. – 16,5°C
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i była wy sza od redniej wieloletniej (14,1°C) w tym samym okresie. Suma rednich
miesi cznych opadów podczas wegetacji pietruszki w 2002 r. wynosiła 351,1 mm i była
zbli ona do sumy redniej wieloletniej (358,3 mm). Natomiast w 2001 r. była ona
znacznie wy sza, gdy wynosiła 586,6 mm, co przy korzystnych warunkach termicznych wpłyn ło dodatnio na wielko plonu li ci pietruszki naciowej wszystkich badanych odmian.
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Rys. 1. rednie miesi czne temperatury powietrza oraz miesi czne sumy opadów w latach 2001
i 2002 w okresie wegetacji pietruszki naciowej w porównaniu do warto ci wieloletnich
Fig. 1. Average monthly air temperatures and sums of rainfalls in 2001–2002 in the period of
parsley vegetation in comparison to average multiannual values

redni plon ogólny pietruszki naciowej z dwóch lat bada wynosił 85,07 t·ha-1
(tab. 1), a redni plon handlowy – 65,49 t·ha-1 (tab. 2). Porównuj c plon z dwóch lat
bada , istotnie wi kszy uzyskano w 2001 r. plon ogólny – 120,43 t·ha-1, plon handlowy
– 90,45 t·ha-1, co w porównaniu z plonem z 2002 r. było warto ci o 43,2% i 44,6%
wi ksz . Udział plonu handlowego w plonie ogólnym w poszczególnych latach bada
wynosił odpowiednio 75,1% i 77,6% (tab. 3). Niezale nie od lat bada wielko uzyskanego plonu zale ała od terminu zbioru. Istotnie wi kszy plon ogólny li ci pietruszki
naciowej uzyskano ze zbioru w drugim terminie – 42,49 t·ha-1, natomiast plon handlowy
ze zbioru w pierwszym terminie – 30,98 t·ha-1. Plon ogólny uzyskany ze zbioru w terminie wiosennym drugiego roku wegetacji ( rednio 13,48 t·ha-1) był istotnie mniejszy
od plonu uzyskanego w pierwszym roku wegetacji – 52,64 t·ha-1, charakteryzował si
jednak wysokim udziałem plonu handlowego ( rednio 88,92%).
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Tabela 1. Plon ogólny li ci pietruszki naciowej, t·ha-1
Table 1. Total yield of leaves of leafy types of parsley, t·ha-1
Odmiana
Cultivar

2001–2002

2002–2003

termin zbioru
termin zbioru
suma
suma
term of harvest
term of harvest
sum
sum
I
II
III
I
II
III*
Festival
55,63 61,62 11,84 129,91 34,78 30,05 0,00 64,83
Paramonut 26,25 47,38 15,28 88,91 22,11 24,66 0,00 49,77
Karnaval
51,56 70,68 8,19 137,93 28,85 22,84 0,00 51,69
Titan
48,13 69,36 10,06 127,55 11,83 19,34 0,00 31,17
H. Schnitt 41,25 54,56 22,02 117,83 38,11 24,48 0,00 62,59
rednio
44,56 60,72 13,48 120,43 27,13 24,27 0,00 52,01
Odmiana (A) – Cultivar (A)
3,77
Termin zbioru (B) – Term of harvest (B)
2,49
Lata (C) – Years (C)
1,69
NIR0,05
(A×B)
8,21
LSD0.05
(A×C)
6,24
(B×C)
4,32
(A×B×C)
12,17

rednio – Mean
termin zbioru
term of harvest
I
II
III
45,21 45,83 5,92
24,18 36,02 7,64
40,21 46,75 4,09
29,98 44,35 5,03
39,67 39,52 11,01
35,84 42,49 6,74

suma
sum
96,96
67,84
91,05
79,36
90,2
85,07

I termin zbioru – trzecia dekada lipca
II termin zbioru – druga dekada wrze nia
III termin zbioru – pierwsza dekada maja, po przezimowaniu ro lin, a przed wytworzeniem p dów generatywnych
*plonu nie uzyskano w wyniku wymarzni cia ro lin

Tabela 2. Plon handlowy li ci pietruszki naciowej, t·ha-1
Table 2. Marketable yield of of leaves of leafy types of parsley, t·ha-1
Odmiana
Cultivar

2001–2002

2002–2003

termin zbioru
termin zbioru
suma
suma
term of harvest
term of harvest
sum
sum
I
II
III
I
II
III*
Festival
51,41 35,03 10,06 97,08 28,21 24,29 0,00 52,50
Paramonut 23,59 37,05 13,84 74,48 17,49 18,48 0,00 35,97
Karnaval
45,94 48,01 7,14 101,09 21,89 17,11 0,00 39,00
Titan
44,69 27,17 8,44
80,3 11,35 15,49 0,00 26,84
H. Schnitt 35,00 44,36 20,85 99,3 30,31 17,31 0,00 47,62
rednio
40,13 38,32 12,18 90,45 21,85 18,54 0,00 40,38
Odmiana (A) – Cultivar (A)
3,19
Termin zbioru (B) – Term of harvest (B)
2,11
Lata (C) – Years (C)
1,43
NIR0,05
(A×B)
6,94
LSD0.05
(A×C)
5,27
(B×C)
3,65
(A×B×C)
10,29

rednio – Mean
termin zbioru
term of harvest
I
II
III
39,81 29,65 5,03
20,54 27,77 6,92
33,92 32,55 3,57
28,02 21,33 4,22
32,65 30,84 10,43
30,98 28,42 6,09

suma
sum
74,49
55,23
70,04
53,57
73,92
65,49

I termin zbioru – trzecia dekada lipca
II termin zbioru – druga dekada wrze nia
III termin zbioru – pierwsza dekada maja, po przezimowaniu ro lin, a przed wytworzeniem p dów generatywnych
*plonu nie uzyskano w wyniku wymarzni cia ro lin
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Tabela 3. Udział plonu handlowego w plonie ogólnym, %
Table 3. Proportion of marketable yield in total yield, %
2001–2002
Odmiana
Cultivar

Festival
Paramonut
Karnaval
Titan
H. Schnitt
rednio

2002–2003

udział plonu handloudział plonu handlowego w plonie ogólwego
nym
w plonie ogólnym
suma
suma
proportion of marketa- sum proportion of marketa- sum
ble yield in total yield
ble yield in total yield
I
92,41
89,87
89,10
92,85
84,85
90,06

II
56,85
78,19
67,93
39,17
81,30
63,11

III
84,96
90,57
87,18
83,89
94,68
90,35

74,73
83,77
73,29
62,95
84,27
75,80

I
81,88
79,10
75,87
95,94
79,53
80,54

II
80,83
74,94
74,91
80,09
70,71
76,39

III*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

80,98
72,27
75,45
86,11
76,08
78,18

rednio – Mean
udział plonu handlowego w plonie ogólnym
proportion of marketable yield in total
yield
I
II
III
88,06 64,69 84,97
84,95 77,09 90,57
84,36 69,63 87,28
93,46 48,09 83,89
82,30 78,04 94,73
86,44 66,89 90,36

suma
sum

76,83
81,41
76,92
67,50
81,95
76,92

I termin zbioru – trzecia dekada lipca
II termin zbioru – druga dekada wrze nia
III termin zbioru – pierwsza dekada maja, po przezimowaniu ro lin, a przed wytworzeniem p dów generatywnych
*plonu nie uzyskano w wyniku wymarzni cia ro lin

Niezale nie od terminu zbioru stwierdzono istotn zale no mi dzy odmian
a wielko ci plonu zielonej masy pietruszki naciowej. Istotnie wi kszy plon ogólny
i handlowy uzyskano z ro lin odmiany Festival ( rednio wynosił odpowiednio
96,96 t·ha-1 i 74,49 t·ha-1), natomiast istotnie mniejszy ze zbioru ro lin odmiany Paramount (67,84 t·ha-1; i 55,23 t·ha-1) oraz Titan (79,36 t·ha-1 i 53,57 t·ha-1).
DYSKUSJA
Prezentowane badania wykazały, e na wielko i struktur plonu istotny wpływ miał
termin zbioru zielonej masy pietruszki naciowej. Udział plonu handlowego li ci pietruszki naciowej uzyskanego w trzeciej dekadzie lipca (90,06% – 2001 r.; 80,54% –
2002 r.) niezale nie od lat bada był wi kszy od uzyskanego w drugiej dekadzie wrzenia (63,11% – 2001 r.; 76,39% – 2002 r.). Plon uzyskany w pierwszej dekadzie maja
w drugim roku wegetacji ro lin był istotnie mniejszy w porównaniu z plonem otrzymanym w pierwszym roku wegetacji.
Mimo małego plonu wiosennego osi ganego po przezimowaniu plantacji i du ego
ryzyka wymarzni cia ro lin (nawet do 100%) ten termin zbioru mo e by uzasadniony,
gdy uzyskanie plonu nie wi e si z dodatkowymi zabiegami agrotechnicznymi podnosz cymi koszty uprawy.
W prezentowanej pracy wykazano istotny wpływ odmiany na wielko plonu li ci
pietruszki naciowej. Uzyskane wyniki s potwierdzeniem bada Pasikowskiej i in.
[2002] nad plonowaniem pietruszki naciowej na trzech typach gleb, które wykazały
wi ksz plenno odmiany Festival w porównaniu z odmian Paramount.
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Wyniki prowadzonych bada wykazały wpływ warunków atmosferycznych w poszczególnych latach prowadzenia bada na wielko plonu zielonej masy pietruszki
naciowej. Znacznie wy sza od redniej wieloletniej suma rednich miesi cznych opadów w okresie wegetacji pietruszki naciowej podczas pierwszego roku prowadzenia
bada (586,6 mm) wpłyn ła dodatnio na plon li ci pietruszki naciowej. Potwierdzaj to
wyniki uzyskane przez Bła ewicz-Wo niak [1997], która odnotowała ograniczenie
długo ci li ci i mniejsz ich liczb dla pietruszki korzeniowej odmiany Berli ska
w roku, który charakteryzował si susz i upałami.
Temperatury powietrza i opady w miesi cach sierpie i wrzesie wy sze od rednich
wieloletnich w tych miesi cach wpłyn ły na zwi kszenie liczby li ci po ółkłych i poraonych, których udział w plonie ogólnym wynosił prawie 40%.
WNIOSKI
1. Wielko i struktura plonu zielonej masy li ci pietruszki naciowej w istotny sposób zale ała od terminu zbioru. redni sumaryczny plon handlowy uzyskany w pierwszym terminie wynosił 30,98 t·ha-1, w drugim terminie 28,42 t·ha-1, a w trzecim
6,09 t·ha-1. Istotnie wi kszy udział plonu handlowego w plonie ogólnym uzyskano
w pierwszym terminie zbioru, tj. w trzeciej dekadzie lipca (90,06% – 2001 r.; 80,54% –
2002 r.)
2. Plon li ci pietruszki naciowej uzyskany po zimowaniu ro lin był istotnie mniejszy
od plonu w pierwszym roku u ytkowania plantacji. Zbiór w tym terminie mo e zapewni jednak wcze niejsze uzyskanie natki pietruszki z jednoczesnym wysokim udziałem
plonu handlowego w plonie ogólnym.
3. W ród badanych odmian najwi ksz plenno ci (sumaryczny plon handlowy) wyró niały si ro liny odmiany Festival (74,49 t·ha-1), najmniejsz za ro liny odmiany
Paramount (55,23 t·ha-1) i Titan (53,57 t·ha-1).
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YIELDING OF SOME PARSLEY (Pertoselinum sativum L. ssp crispum)
CULTIVARS
Abstract. Leaf yields from five cultivars of parsley (Festival, Paramount, Karnaval, Titan,
Hamburger Schnitt) were compared in the studies conducted in field conditions in the
years 2001 – 2003. The cultivars examined during two years yielded at the level of
67.84–96.96 t·ha-1 total yield and 53.57–74.49 t·ha-1 marketable yield. The greatest total
and marketable yield was recorded, in cultivation of ‘Festival’ (96.96 t·ha-1; 74.49 t·ha-1),
‘Karnaval’ (91.05 t·ha-1; 70.04 t·ha-1) and ‘Hamburger Schnitt’ (90.20 t·ha-1; 73.92 t·ha-1)
cultivars.
Key words: Petroselinum sativum L. ssp. crispum, parsley, yield, cultivars, harvest term
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