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WPROWADZENIE

Dotychczas w Polsce badania zielonych da-
chów i tarasów nie są powszechnie prowadzone 

w warunkach rzeczywistych (terenowych), a ra-
czej na modelach, które stanowią ich uzupełnie-
nie [Stec i Hypiak 2011; Burszta-Adamiak i Mro-
wiec 2013; Burszta-Adamiak i in. 2014; Sakson i 

STRESZCZENIE
Badania zrealizowano w latach 2013–2015 w Krakowie. Ich celem była ocena wielogatunkowej i wieloodmianowej 
mieszanki rozrzuconych pędów rozchodników do wczesnojesiennego zadarniania ekstensywnych dachów zielonych, 
pod względem wybranych cech biometrycznych. Mieszanka składała się z 13 gatunków z rodzaju Sedum. Dwa z nich 
Sedum album i Sedum spurium były reprezentowane każdy przez cztery odmiany, pozostałe przez jedną odmianę. 
Pod względem ukorzeniania się oraz przezimowania najbardziej odpowiednie do wielogatunkowej mieszanki stoso-
wanej wczesną jesienią były: Sedum acre, Sedum album‚ ‘Coral Carpet’‚ ‘Laconicum’, ‘Micranthum Chloroticum’, 
‘Murale’, Sedum cyaneum, Sedum oreganum, Sedum rupestre, Sedum sexangulare oraz Sedum spurium ‘Fuldaglut’, 
Roseum’. Po pierwszym roku badań z mieszanki wypadły: Sedum ewersii, Sedum floriferum Weihenstephaner Gold’, 
Sedum hispanicum oraz Sedum lydium. Gatunki o większej masie wegetatywnej tj.: Sedum hybridum, Sedum kamt-
schaticum ‘Variegatum’ oraz Sedum spurium ‘Album Superbum’ i ‘Variegatum Tricolor’ miały trudności z ukorze-
nianiem się. Ponadto ich stan wiosną w drugim roku badań określono, jako: bardzo zły, zły lub zły do przeciętnego, 
a więc w porównaniu do gatunków o mniejszej masie wegetatywnej był dużo gorszy.

Słowa kluczowe: ekstensywne zielone dachy, wielogatunkowa mieszanka, odmiany, pędy rozchodników.

THE USEFULNESS OF STONECROP (SEDUM SP.) SHOOTS FOR AUTUMN SODDING OF 
EXTENSIVE GREEN ROOFS

ABSTRACT
The research was carried out in the period 2013–2015 in Krakow. Its objective was to assess the usefulness of 
multispecies and multi-cultivars mixture for sodding for extensive green roofs. The blend of scattered stonecrops 
shoots comprised of 13 species of the genus Sedum were evaluated in terms of selected biometric features Two of 
them, Sedum album and Sedum spurium, were represented by four varieties each while others – by a single variety.
In terms of rooting and wintering, most suitable for multi-species blend used in the early autumn were: Sedum 
acre, Sedum album, ‘Coral Carpet’, ‘Laconicum’, ‘Micranthum Chloroticum’, ‘Murals’, Sedum cyaneum, Sedum 
oreganum, Sedum rupestre, Sedum sexangulare and Sedum spurium ‘Fuldaglut’, ‘Roseum’. After the first year 
of research: Sedum ewersii, Sedum floriferum ‘Weihenstephaner Gold’, Sedum hispanicum and Sedum lydium 
disappeared from the mixture. Species with greater mass of the plant, i.e.: Sedum hybridum, Sedum kamtschati-
cum ‘Variegatum’ and Sedum spurium ‘Album Superbum’ and ‘Variegatum Tricolor’ had difficulties with rooting. 
Furthermore, their condition in the spring of the second year of the study was defined as very bad, bad, or bad to 
average and significantly worse in comparison to species with a smaller mass.

Keywords: extensive green roofs, multi-species mixture, cultivars, stonecrop shoots.
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Berliński 2014]. Jednym z czynników decydują-
cym o takim stanie rzeczy jest ich kosztochłon-
ność. Chociaż zielone dachy są obiektem zainte-
resowań naukowców z Europy Zachodniej, głów-
nie z Niemiec, już od drugiej połowy XX. wieku. 
Tam też wypracowano odpowiednie procedury 
dotyczące zakładania oraz utrzymania zielonych 
dachów i tarasów, włączając w to nie tylko aspekt 
konstrukcyjny (architektoniczny), ale także przy-
rodniczy (roślinny).

Ekstensywne zazielenianie dachów i tarasów 
zielonych stanowi jedną z form zadarniania, któ-
rą szczegółowo precyzują niemieckie normy FLL 
(Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung 
Landschaftsbau e.V.) [FLL 2008]. Celem eksten-
sywnego zazieleniania jest przyśpieszenie proce-
su samozadarniania, dzięki korzystaniu z natu-
ralnego rozwoju roślinności poprzez stworzenie 
trwałej populacji, która nie wymaga praktycznie 
żadnej zewnętrznej ingerencji dla wschodów, 
rozwoju i utrzymania.

Rośliny stosowane do ekstensywnego zazie-
leniania powierzchni dachów i tarasów zielonych 
muszą spełniać wymagania określone szczegóło-
wo normami. Główne z nich to trwała odporność na 
ekstremalne warunki bytowania np. nasłonecznie-
nie, przesuszenie, silny wiatr, emisję zanieczysz-
czeń, ograniczoną pielęgnację. Ponadto roślinność 
taka powinna łatwo regenerować się, wykazywać 
zwiększoną odporność na szkodniki i choroby, a 
jej miejsce wzrostu i rozwoju powinno być tożsa-
mym z miejscem pochodzenia [FLL 2008].

Szybkie, tanie i skuteczne zadarnianie po-
wierzchni dachów i tarasów zielonych gwarantu-
ją wielogatunkowe i wieloodmianowe mieszanki 
z pociętych pędów rozchodników. Zwłaszcza, że 
nabywanie komponentów do mieszanek może 
odbywać się w sposób ciągły. W takiej mieszance 
nie powinno zabraknąć następujących gatunków: 
rozchodnika białego (Sedum album), rozchodnika 
kamczackiego (Sedum kamtschaticum), rozchod-
nika kaukaskiego (Sedum spurium), rozchodni-
ka kwiecistego (Sedum floriferum), rozchodnika 
mieszańcowego (Sedum hybridum), rozchodnika 
niebieskiego (Sedum cyaneum), rozchodnika ore-
gońskiego syn. lebiodkowaty (Sedum oreganum), 
rozchodnika ostrego (Sedum acre), rozchodnika 
ościstego oraz rozchodnika sześciorzędowego 
(Sedum sexangulare syn. Serum mite).

Mieszanki pociętych pędów rozchodników 
tworzą ekologiczne dachy i tarasy zielone, które 
są zgodne z aktualną tendencją w nowoczesnej 
architekturze miejskiej, cechujące się wysokim 

aspektem estetycznym. Roślinność dachów i ta-
rasów zielonych przynosi wymierną korzyść śro-
dowisku - natlenia i jednocześnie oczyszcza po-
wietrze, tłumi hałas, stanowi doskonałą izolację 
termiczną zarówno latem, jak i zimą, retencjonu-
je wodę, stanowi miejsce bytowania dla drobnej 
fauny, może być także niebanalnym miejscem 
odpoczynku dla człowieka, który dążąc do popra-
wy swego bytu jednocześnie przybliża się w ten 
sposób do natury i otwartych obszarów zieleni 
[Myszak 2010].

Rozchodniki to stosunkowo wytrzymałe ro-
śliny, mało wymagające i co ważne trwałe. Wła-
ściwie najważniejsze jest dla nich światło, znane 
są również gatunki i odmiany znoszące półcień. 
Rozchodniki mają małe wymagania dotyczące 
wilgotności podłoża. Właściwie lepiej rozwija-
ją się w podłożu przesuszonym niż zalewanym. 
Większość gatunków i odmian z rodzaju Sedum 
cechuje duża odporność na niesprzyjające warun-
ki atmosferyczne, głównie niską temperaturę po-
wietrza oraz wysoką amplitudę dobową [Butler i 
Orians 2009].

Wielogatunkowe i wieloodmianowe mie-
szanki z pocięty pędów rozchodników mają 
inną specyfikę niż mieszanki nasienne, choć-
by ze względu na sposób wysiewu oraz termin 
przydatności. Pocięte pędy rozchodników naj-
lepiej bezpośrednio umieszczać na podłożu we-
getacyjnym, poprzez równomierne rozrzucenie 
na całej docelowej powierzchni wegetacyjnej, 
gdyż mają zdolność szybkiego ukorzenia się w 
podłożu. W tym przypadku nie należy zapominać 
również o dokładnym i regularnym podlewaniu 
roślin jeszcze przez około 2–3 tygodnie od rozrzu-
cenia. Termin i sposób przechowywania pociętych 
pędów wynosi zaledwie 2–4 dni w temperaturze 
około 5 °C, z uwagi na obumieranie roślin. 

Problem pojawia się w momencie doboru od-
powiednich gatunków i odmian roślin do miesza-
nek zwłaszcza, gdy do zadarnienia przystępuje 
się jesienią. Aspekt właściwego doboru gatun-
ków i odmian w mieszankach jest dość istotny, 
jednakże jego waga jest inna, jeśli zadarnia się 
powierzchnię dachu sadzonkami lub pociętymi 
pędami rozchodników z wysadzenia w okresie 
jesiennym, a inna, jeśli zadarnia się powierzchnię 
pociętymi pędami rozchodników z rozrzucenia. 
Chodzi, bowiem o to by rozrzucone rośliny nie 
obumarły i zdążyły przed przymrozkami wy-
kształcić system korzeniowy.

Celem badań była ocena wielogatunkowej i 
wieloodmianowej mieszanki rozrzuconych pę-
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dów rozchodników do wczesnojesiennego zadar-
niania ekstensywnych dachów zielonych na pod-
stawie wybranych cech użytkowych. 

METODYKA BADAŃ

Badania zrealizowano w latach 2013–2015 
na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uni-
wersytetu Rolniczego w Krakowie (N 50º03.878’ 
E 019º55.507’) (229 m n.p.m.), przy współudzia-
le firmy ‚APK Dachy Zielone’. W pierwszym 
roku badań rozstawiono 4 stanowiska badaw-
cze imitujące zielone dachy (fot. 1), każde o 
wymiarach 1,8×1,8 m (3,24 m2). Każde stano-
wisko badawcze zbudowane było z następu-
jących warstw: drenażowej (systemowa mata 
drenażowa Optigrün typ FKD 25-2,5 cm), hy-
droizolacyjnej (geowłóknina chłonno-ochronna 
Optigrün typ RMS 600 K), wegetacyjnej oraz 
roślinnej (fot. 2). 

Warstwę wegetacyjną w stanowiskach ba-
dawczych umieszczono w drugiej połowie sierp-
nia 2013 r. Stanowił ją specjalny heterogeniczny 
substrat glebowy, sporządzony przez firmę Opti-
grün. Do badań laboratoryjnych pobrano około 
1 kg substratu z czterech stanowisk badawczych. 

Do określenia właściwości substratu glebo-
wego wykorzystano analizy organoleptyczną i 
sitową. Wykonano następujące oznaczenia:
 • wilgotności substratu metodą suszarkową, po 

wysuszeniu do stałej masy w 105 ºC,
 • zawartości materii organicznej metodą ter-

miczno-wagową, po mineralizacji próbek w 
temperaturze 550 ºC,

 • pH metodą potencjometryczną w roztworze 
wodnym, przy stosunku substrat – woda de-
stylowana 1:2,5,

 • zasolenie przy użyciu solomierza CC-103, 
przy stosunku substrat – woda destylowana 
1:2,5.

Fot. 2. Budowa stanowisk badawczych: a – warstwa 
drenażowa, b – warstwa hydroizolacyjna – stanowiąca 

filtr, c – heterogeniczny substrat glebowy
Fig. 2. The construction of research positions: a – layer 
of drainage, b – layer waterproofing – consisting of a 

filter, c – heterogeneous soil substrate 
Fot. 1. Stanowiska badawcze

Fig. 1. Research positions

a)

b)

c)



Inżynieria Ekologiczna / Ecological Engineering  Vol. 46, 2016

138

Ponadto oznaczono:
 • azot ogólny metodą Kjeldahla,
 • przyswajalny fosfor metodą Egnera-Riehma 

kolorymetrycznie,
 • przyswajalny potas metodą Egnera-Riehma 

przy zastosowaniu fotometrii płomieniowej,
 • przyswajalny magnez metodą atomowej spek-

trometrii absorpcyjnej AAS po ekstrakcji w 
0,0125 mol CaCl2∙dm-3. 
Po rozfrakcjonowaniu substratu glebowego 

wydzielono dwie zasadnicze grupy: 1) ziarna Ø > 
2 mm (części szaletowe), które stanowiły 33,1% 
(wagowo), 2) ziarna Ø < 2 mm (części ziemiste), 
które stanowiły 66,9% (wagowo).

We frakcji ziaren Ø > 2 mm dominowały ziar-
na mineralne pochodzenia antropogenicznego, 
czyli keramzyt, żużel i ziarna będące fragmenta-
mi skał pochodzenia naturalnego (m. in. wapień). 
Niewielki udział stanowiły także duże okruchy 
torfu. We frakcji ziaren Ø < 2 mm (częściach zie-
mistych) zdecydowanie przeważała frakcja pia-
sku, zwłaszcza piasku grubego, choć występowa-
ły również fragmenty wapienia i ceramiki. 

Wilgotność substratu wysuszonego powietrz-
nie wynosiła: - dla frakcji ziaren Ø > 2 mm (części 
szaletowe) 1,16% (wagowo), - dla frakcji ziaren 
Ø < 2 mm (części ziemiste) 1,46% (wagowo). Do 
dalszych analiz laboratoryjnych wykorzystano 
frakcję części ziemistych (Ø < 2 mm), gdyż ona 
miała zasadniczy wpływ na żyzność substratu. 
Otrzymano dla tej frakcji następujące wyniki: za-
wartość materii organicznej 6,3% (wagowo), a co 
za tym idzie popielność równą 93,7%; pH – 7,37; 
zasolenie –  2,76 g/L w odniesieniu do NaCl; N 
ogólny –  1,6 g kg-1; P –  57,3 mg; K – 92,8 mg; 
Mg –  51,6 mg kg-1.

Warstwę roślinną stanowiła mieszanka 13 
gatunków pociętych pędów rozchodników, do 
których należały: rozchodnik biały, rozchodnik 
Ewersa (Sedum ewersii syn. Hylotelephium ewer-
sii), rozchodnik kamczacki, rozchodnik kaukaski, 
rozchodnik kwiecisty, rozchodnik lydyjski (Se-
dum lydium), rozchodnik mieszańcowy, rozchod-
nik niebieski, rozchodnik oregoński, rozchodnik 
ostry, rozchodnik ościsty syn. skalny (Sedum 
rupestre syn. Sedum reflexum), rozchodnik siny 
syn. hiszpański (Sedum hispanicum var. minus) 
i rozchodnik sześciorzędowy. Rozchodnik biały 
i rozchodnik kaukaski były reprezentowane każ-
dy przez 4 odmiany. Stosowano 200 g mieszanki 
pociętych pędów rozchodników na 1 m2 substra-
tu glebowego. Mieszankę rozrzucono 4 września 
2013 r. Przez okres dwóch tygodni podlewano 

pędy rozchodników w ilości 2,5 l dziennie na 3,24 
m2. W przeprowadzonym doświadczeniu nie sto-
sowano żadnego nawożenia. Ograniczono się je-
dynie do zabiegów pielęgnacyjnych polegających 
na usuwaniu zalegających liści oraz obumarłych 
części roślin.

W badaniach oceniano długość korzeni roz-
chodników 20 i 40 dni po rozrzuceniu mieszanki, 
wysokości roślin 30 dni po rozrzuceniu i w ostat-
nim roku badań. W każdym sezonie wegetacyj-
nym dokonywano obserwacji terenowych – wio-
sną i jesienią sprawdzano stan roślin według me-
todyki opracowanej przez COBORU [Domański 
1998]. Stosowano 9 stopniową skalę bonitacyjną, 
w której 9 oznaczało wartość najbardziej pożąda-
ną. Ponadto określono powierzchnię roślin 30 dni 
po ich rozrzuceniu i w ostatnim roku badań, za 
pomocą skanera LI-3100C Area Meter. 

Uzyskane wyniki poddano obliczeniom sta-
tystycznym, wykonując analizę wariancji za po-
mocą programu Statistica 6.0. Istotność różnic 
weryfikowano testem Tukeya na poziomie uf-
ności α = 0,05. Roczna suma opadów w latach 
2013–2014 wahała się od 523,1 do 806,6 mm, 
a w okresie wegetacji 2013–2015 wynosiła 
356,6–654,0 mm. Z kolei średnia roczna tempe-
ratura w latach 2013–2014 zawierała się w prze-
dziale 7,5–10,1 °C, natomiast w okresie wegeta-
cji 2013–2015 osiągnęła wartość 15,0–16,3 °C. 

WYNIKI BADAŃ

Długość korzeni rozchodników zarówno 20, 
jak i 40 dni po rozrzuceniu wielogatunkowej i 
wieloodmianowej mieszanki była statystycznie 
istotnie zróżnicowana (tab. 1). Najdłuższym 
system korzeniowym 20 dni po rozrzuceniu od-
znaczał się rozchodnik ostry. Około dwukrotnie 
krótszy system korzeniowy stwierdzono u roz-
chodnika ościstego, trzech odmian rozchodnika 
białego ‘Coral Carpet’, ‘Micranthum Chloro-
ticum’, ‘Murale’ oraz u jednej odmiany roz-
chodnika kaukaskiego ‘Fuldaglut’. Najkrótszy 
system korzeniowy określono u rozchodnika 
kamczackiego, co stanowiło ponad 0,1 długości 
korzeni rozchodnika ostrego. 

Po 40 dniach od rozrzucenia mieszanki po-
ciętych pędów rozchodników najdłuższym sys-
temem korzeniowym cechował się rozchodnik 
ostry, a najkrótszym rozchodnik kamczacki. Róż-
nica pomiędzy tymi skrajnymi wartościami wy-
nosiła aż 6,3 cm.
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Największym jesiennym przyrostem systemu 
korzeniowego w ciągu 20 dni odznaczał się roz-
chodnik ostry (2,7 cm). Ponad dwukrotnie niższe 
przyrosty systemu korzeniowego, wynoszące 1,4 
cm, obserwowano u rozchodników: białego ‘Laco-
nicum’ i oregońskiego. Z kolei najniższy przyrosty 
systemu korzeniowego stwierdzono u rozchodnika 
Ewersa, który wynosił zaledwie 0,1 cm. Również 
rozchodniki: kamczacki, lidyjski oraz kaukaski ‘Va-
riegatum Tricolor’ cechowały się niewielkim, bo za-
ledwie 0,2 cm, przyrostem systemu korzeniowego. 

Fotografia 3 przedstawia wielogatunkową i 
wieloodmianową mieszankę pociętych pędów 
rozchodników po 40 dniach od rozrzucenia.

W pierwszym roku badań bardzo dobrym sta-
nem jesienią odznaczały się rozchodnik ostry i 
dwie odmiany rozchodnika białego ‘Laconicum’, 
‘Micranthum Chloroticum’ (tab. 2). Natomiast 
najgorszy stan jesienią prezentował rozchodnik 
kwiecisty. W przyjętej skali oceniony został na 3º. 

Po pierwszym roku badań w stanowiskach 
badawczych nie stwierdzono następujących roz-

Tabela 1. Długość korzeni w pierwszym roku badań (cm)
Table 1. The length of the roots in the first year of the study (cm)

Wyszczególnienie
Długość korzeni (cm)

po 20 dniach od rozrzucenia po 40 dniach od rozrzucenia
Sedum acre ‘Elegans Geel’
Sedum album ‘Coral Carpet’ 
Sedum album ‘Laconicum’
Sedum album ‘Micranthum Chloroticum’
Sedum album ‘Murale’
Sedum cyaneum ‘Rosenteppich’
Sedum ewersii var. homophyllum
Sedum floriferum  ‘Weihenstephaner Gold’
Sedum hispanicum var. minus 
Sedum hybridum ‘Winter Lemon’
Sedum kamtschaticum ‘Variegatum’
Sedum lydium (r. bałkański)
Sedum oreganum
Sedum rupestre ‘Blue Spruce’
Sedum sexangulare
Sedum spurium ‘Album Superbum’
Sedum spurium ‘Fuldaglut’ 
Sedum spurium ‘Roseum’
Sedum spurium ‘Variegatum Tricolor’ 

4,2
1,9
1,6
2,1
2,0
1,7
0,6
0,5
1,8
0,5
0,4
1,5
1,2
2,4
1,1
0,5
1,9
1,4
0,6

6,9
3,2
3,0
3,4
3,1
2,9
0,7
0,8
2,5
0,8
0,6
1,7
2,6
3,5
2,4
0,9
2,7
2,5
0,8

NIRα=0,05 0,3 0,4

Fot. 3. Wielogatunkowa i wieloodmianowa mieszanka rozrzuconych pędów rozchodników
Fig. 3. Multi-species and multi-cultivars mixture of stonecrop (Sedum sp.) shoots 
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chodników: Ewersa, kwiecistego, hiszpańskiego 
oraz lydyjskiego. Z kolei w drugim roku badań 
bardzo dobrym stanem cechowały się rozchodni-
ki ostry, sześciorzędowy oraz dwie odmiany roz-
chodnika białego ‘Coral Carpet’ i ‘Laconicum’. 
Rozchodnik ostry, rozchodnik biały odmiana ‘La-
conicum’, a także rozchodnik oregoński charak-
teryzowały się identycznym stanem jesienią, tak 
w pierwszym, jaki i w drugim roku badań. 

Najlepszym stanem wczesną wiosną 2014 
roku odznaczały się rozchodnik ostry i dwie od-
miany rozchodnika białego ‘Coral Carpet’ oraz 
‘Laconicum’ (tab. 3). Z kolei wiosną 2015 roku 
bardzo dobry i dobry stan roślin stwierdzono u 
rozchodnika ostrego, dwóch odmian rozchodnika 
białego ‘Coral Carpet’, ‘Laconicum’ oraz u roz-
chodnika sześciorzędowego. 

W trzecim roku badań najbardziej na wiosnę 
poprawił się stan rozchodnika mieszańcowego 
oraz jednej odmiany rozchodnika kaukaskiego 
‘Variegatum Tricolor’, w przyjętej skali wzrósł o 
3o. U pozostałych gatunków i odmian rozchodni-
ków również obserwowano lepszy stan wiosną.

Wysokość analizowanych roślin 30 dni po 
wysiewie kształtowała się następująco: rozchod-
nik kwiecisty i rozchodnik kamczacki osiągnęły 
największa długość, ponad 2 cm (tab. 4). Nato-
miast najniższą wysokością nie przekraczającą 

nawet jednego cm odznaczały się: rozchodnik 
ostry, jedna odmiana rozchodnika białego ‘Mi-
cranthum Chloroticum’, rozchodnik siny, roz-
chodnik lydyjski, rozchodnik oregoński, roz-
chodnik sześciorzędowy, a także jedna odmiana 
rozchodnika kaukaskiego ‘Roseum’. Rozchodnik 
lydyjski był blisko czterokrotnie mniejszy od roz-
chodnika kamczackiego.

W ostatnim roku badań najwyższą wysokość 
osiągnął rozchodnik biały odmiana ‘Laconicum’. 
Niewiele niższe były: rozchodnik kamczacki oraz 
jedna odmiana rozchodnika kaukaskiego ‘Varie-
gatum Tricolor’. Najniższą wysokością cechowa-
ła się odmiana rozchodnika białego ‘Micranthum 
Chloroticum’.

Najwyższym przyrostem na długość w ostat-
nim roku badań w porównaniu do roku pierwsze-
go odznaczały się: rozchodnik biały ‘Laconicum’ 
– 13,2 cm, rozchodnik kaukaski ‘Variegatum Tri-
color’ – 12,4 cm oraz rozchodniki kaukaski ‘Ful-
daglut’ i kamczacki ‘Variegatum’ – 11,7 cm. 

W pierwszym roku badań największą po-
wierzchnię roślin 30 dni po wysiewie osią-
gnęły: rozchodnik kamczacki, rozchodnik nie-
bieski oraz rozchodnik kwiecisty (powyżej 30 
cm2) (tab. 5). Natomiast najniższą rozchodnik 
lydyjski. Z kolei w ostatnim roku badań naj-
większą powierzchnią cechował się rozchodnik 

Tabela 2. Stan roślin jesienią (skala 9º) 
Table 2. The status of the plants in the fall (scale 9º) 

Wyszczególnienie Stan roślin jesienią 2013 r. Stan roślin jesienią 2014 r.
Sedum acre ‘Elegans Geel’
Sedum album ‘Coral Carpet’
Sedum album ‘Laconicum’
Sedum album ‘Micranthum Chloroticum’
Sedum album ‘Murale’
Sedum cyaneum ‘Rosenteppich’
Sedum ewersii var. homophyllum
Sedum floriferum  ‘Weihenstephaner Gold’
Sedum hispanicum var. minus
Sedum hybridum ‘Winter Lemon’
Sedum kamtschaticum ‘Variegatum’
Sedum lydium (r. bałkański)
Sedum oreganum
Sedum rupestre ‘Blue Spruce’
Sedum sexangulare
Sedum spurium ‘Album Superbum’
Sedum spurium ‘Fuldaglut’
Sedum spurium ‘Roseum’
Sedum spurium ‘Variegatum Tricolor’

9
8
9
9
8
7
4
3
7
4
5
8
8
7
8
6
7
7
4

9
9
9
6
7
8
1
1
1
6
7
1
8
6
9
7
8
8
5

NIRα=0,05 1,4 1,6

Skala: 1º – brak roślin, 2º – stan bardzo zły, 3º – zły, 4º – zły do przeciętnego, 5º – przeciętny (50% strat), 
6º – przeciętny do dobrego, 7º – dobry, 8º – dobry do bardzo dobrego, 9º – bardzo dobry.
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Tabela 4. Wysokość roślin (cm)
Table 4. Plant height (cm)

Wyszczególnienie Wysokość roślin 30 dni po wysiewie 
(2013)

Wysokość roślin w ostatnim roku 
badań (2015)

Sedum acre ‘Elegans Geel’
Sedum album ‘Coral Carpet’
Sedum album ‘Laconicum’
Sedum album ‘Micranthum Chloroticum’
Sedum album ‘Murale’
Sedum cyaneum ‘Rosenteppich’
Sedum ewersii var. homophyllum
Sedum floriferum  ‘Weihenstephaner Gold’
Sedum hispanicum var. minus
Sedum hybridum ‘Winter Lemon’
Sedum kamtschaticum ‘Variegatum’
Sedum lydium (r. bałkański)
Sedum oreganum
Sedum rupestre ‘Blue Spruce’
Sedum sexangulare
Sedum spurium ‘Album Superbum’
Sedum spurium ‘Fuldaglut’
Sedum spurium ‘Roseum’
Sedum spurium ‘Variegatum Tricolor’

0,7
1,2
1,3
0,9
1,4
1,1
1,3
2,1
0,8
1,5
2,3
0,6
0,8
1,3
0,7
1,1
1,8
0,9
1,6

6,0
5,8

14,5
3,0
6,0
9,5
-
-
-

13,5
14,0

-
8,0
9,5
7,0
8,5

13,5
10,0
14,0

NIRα=0,05 0,3 1,8

Tabela 3. Stan roślin wiosną (skala 9º)
Table 3. The status of the plants in the spring (scale 9º) 

Wyszczególnienie Stan roślin wiosną 2014 r. Stan roślin wiosną 2015 r.
Sedum acre ‘Elegans Geel’
Sedum album ‘Coral Carpet’
Sedum album ‘Laconicum’
Sedum album ‘Micranthum Chloroticum’
Sedum album ‘Murale’
Sedum cyaneum ‘Rosenteppich’
Sedum ewersii var. homophyllum
Sedum floriferum  ‘Weihenstephaner Gold’
Sedum hispanicum var. minus
Sedum hybridum ‘Winter Lemon’
Sedum kamtschaticum ‘Variegatum’
Sedum lydium (r. bałkański)
Sedum oreganum
Sedum rupestre ‘Blue Spruce’
Sedum sexangulare
Sedum spurium ‘Album Superbum’
Sedum spurium ‘Fuldaglut’
Sedum spurium ‘Roseum’
Sedum spurium ‘Variegatum Tricolor’

7
7
7
6
6
5
1
1
1
2
3
1
6
6
6
4
5
5
2

8
8
9
7
7
6
1
1
1
5
5
1
7
7
8
6
7
7
5

NIRα=0,05 1,5 1,6

Skala: 1º – brak roślin, 2º – stan bardzo zły, 3º – zły, 4º – zły do przeciętnego, 5º – przeciętny (50% strat), 
6º – przeciętny do dobrego, 7º – dobry, 8º – dobry do bardzo dobrego, 9º – bardzo dobry.

kamczacki, a najniższą rozchodnik ostry.  W 
latach 2013–2015 największym przyrostem 
całkowitej powierzchni charakteryzował się 
rozchodnik kamczacki (o 55,4 cm2). Natomiast 

najmniejsze przyrosty powierzchni stwierdzo-
no u dwóch odmian rozchodnika białego ‘Co-
ral Carpet’ oraz ‘Micranthum Chloroticum’ (o 
16,2–16,4 cm2). 
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PODSUMOWANIE

Pod względem ukorzeniania się oraz prze-
zimowania najbardziej odpowiednie do wie-
logatunkowej mieszanki stosowanej wczesną 
jesienią były: rozchodnik biały ‘Coral Carpet’ 
‘Laconicum’, ‘Micranthum Chloroticum’, ‘Mu-
rale’, rozchodnik kaukaski ‘Fuldaglut’, ‘Roseum’ 
rozchodnik niebieski, rozchodnik oregoński, roz-
chodnik ostry, rozchodnik ościsty oraz rozchod-
nik sześciorzędowy. 

Po pierwszym roku badań z mieszanki wy-
padły: rozchodnik Ewersii, rozchodnik kwieci-
sty ‘Weihenstephaner Gold’, rozchodnik lidyjski 
oraz rozchodnik siny. 

Gatunki o większej masie wegetatywnej tj.: 
rozchodnik kamczacki ‘Variegatum’, rozchodnik 
kaukaski ‘Album Superbum’ i ‘Variegatum Tri-
color’ oraz rozchodnik ogrodowy miały trudności 
w ukorzenianiu się. Ponadto ich stan wiosną w 
drugim roku badań określono, jako: bardzo zły, 
zły lub zły do przeciętnego, a więc w porównaniu 
do gatunków o mniejszej masie wegetatywnej był 
dużo gorszy.

Podziękowania

Publikacja została sfinansowana z dotacji na 
utrzymanie potencjału badawczego przyznanej z 
MNiSW.
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Tabela 5. Powierzchnia roślin (cm2)
Table 5. Plant surface area (cm2)

Wyszczególnienie Powierzchnia roślin 30 dni po 
wysiewie (2013)

Powierzchnia roślin w ostatnim roku 
badań (2015)

Sedum acre ‘Elegans Geel’
Sedum album ‘Coral Carpet’
Sedum album ‘Laconicum’
Sedum album ‘Micranthum Chloroticum’
Sedum album ‘Murale’
Sedum cyaneum ‘Rosenteppich’
Sedum ewersii var. homophyllum
Sedum floriferum  ‘Weihenstephaner Gold’
Sedum hispanicum var. minus
Sedum hybridum ‘Winter Lemon’
Sedum kamtschaticum ‘Variegatum’
Sedum lydium (r. bałkański)
Sedum oreganum
Sedum rupestre ‘Blue Spruce’
Sedum sexangulare
Sedum spurium ‘Album Superbum’
Sedum spurium ‘Fuldaglut’
Sedum spurium ‘Roseum’
Sedum spurium ‘Variegatum Tricolor’

18,3
26,7
24,9
27,4
29,2
30,5
26,5
32,8
19,3
26,4
36,9
16,5
24,1
19,8
21,6
23,5
22,9
21,4
23,2

36,8
42,9
62,4
43,8
58,3
61,0

–
–
–

71,8
92,3

–
54,7
61,0
48,3
52,6
58,9
57,6
60,4

NIRα=0,05 4,5 5,0


