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 I. METODYKA 

 

1. Wpływ ekstraktów roślinnych o wysokiej aktywności biologicznej na 

zdrowotność i plonowanie trzech gatunków roślin aromatycznych tj. 

bazylii wonnej, tymianku właściwego i cząbru ogrodowego 

 

Doświadczenie prowadzone było na ekologicznym, certyfikowanym polu doświadczalnym 

Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych w Wilanowie na glebie typu mada rzeczna oraz 

w ekologicznym, certyfikowanym gospodarstwie zielarskim w Korycinach na Podlasiu na 

lekkiej glebie typu bielica pyłowa. 

 

CZYNNIKI DOŚWIADCZENIA 
 

Stosowanie ekstraktów roślinnych: 

 rośliny opryskiwane wodą: kontrola; 

 rośliny opryskiwane ekstraktem krzemionkowym: liść pokrzywy, ziele miodunki, 

ziele skrzypu (wariant opisywany w wynikach jako oprysk I); 

 rośliny opryskiwane ekstraktem olejkowym: ziele piołunu, ziele wrotyczu, ziele 

krwawnika (wariant opisywany w wynikach jako oprysk II); 

 rośliny opryskiwane ekstraktem mieszanym, krzemionkowo-olejkowym: liść 

pokrzywy, ziele miodunki, ziele skrzypu, ziele piołunu, ziele wrotyczu, ziele krwawnika 

(wariant opisywany w wynikach jako oprysk III). 

Adiuwant (ekstrakt z korzeni mydlnicy lekarskiej) dodawany był do wszystkich ekstraktów. 

Wszystkie surowce użyte do przygotowania ekstraktów ziołowych zostały wyprodukowane 

zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego. 

 

Gatunki roślin uprawnych: 

 bazylia wonna (Ocimum basilicum L.) 

 tymianek właściwy (Thymus vulgaris L.) 

 cząber ogrodowy (Satureja hortensis L.) 
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CHARAKTERYSTYKA SUROWCÓW KRZEMIONKOWYCH 

Związki krzemu zwiększają odporność roślin na atak patogenów i szkodników. W ścianach 

komórkowych powstaje powłoka krzemionki amorficznej, która prowadzi do ścierania 

aparatu gryzącego larw. Ponadto – usztywniona w ten sposób ściana komórkowa stanowi 

mechaniczną barierę, odporną na enzymy lityczne patogenów np. grzybów, znacznie 

utrudniającą wnikanie ich w tkanki roślin. Dodanie do podłoża roztworów zawierających 

związki krzemu przyspiesza rozwój roślin i wzmacnia ich odporność. 

 

Liść pokrzywy – surowiec ten zawiera kwas krzemowy, związki fenolowe (flawonoidy i 

garbniki), związki lotne – metyloheptanon, antofen, aminy (histamina i acetylocholina), 

witaminy K, C i z grupy B, a także kwasy organiczne: mrówkowy, octowy i masłowy. Liść 

pokrzywy bogaty jest także w barwniki roślinne, takie jak chlorofil a i b, karoten i ksantofile. 

Ze względu na wysoką zawartość witamin oraz mikro i makroelementów, wyciągi z liści 

pokrzywy mogą stanowić cenny nawóz dolistny. Poprzez obecność specyficznych 

pochodnych cukrowych (elicytorów), wyciągi z tego surowca działają wzmacniająco na inne 

rośliny, pobudzając je do produkcji obronnych metabolitów wtórnych – fitoaleksyn. Ponadto, 

kwasy organiczne m.in. octowy i masłowy wykazują działanie grzybobójcze i owadobójcze. 

Zarówno wyciągi, jak i wywary oraz napary z liści pokrzywy znajdują zastosowanie w 

naturalnej ochronie roślin. Zalecane są w zwalczaniu mszyc, przędziorków, chowaczy, a 

także pachówki strąkóweczki. 

 

Ziele miodunki – związki krzemu występują w tym surowcu w nieco mniejszej ilości 

(2,5%), w porównaniu do ziela skrzypu. Ziele miodunki zawiera ponadto związki fenolowe: 

garbniki i flawonoidy (pochodne kwercetyny), saponiny, śluzy, alantoinę oraz alkaloidy 

pirolizydynowe. W rolnictwie ekologicznym stosuje się wyciągi z żywokostu lekarskiego, 

który, tak jak miodunka należy do rodziny ogórecznikowatych (Boraginaceae) i 

charakteryzuje się podobnym składem chemicznym. Wyciągi z korzeni żywokostu 

wykorzystuje się m.in. przy zwalczaniu mszyc. Wykazują one działanie stymulujące wzrost 

roślin, zalecane są też stanach niedoboru potasu.  

Ziele skrzypu - zawiera 6-10% związków krzemu, w tym ok. 20% w postaci rozpuszczalnej 

krzemionki. Surowiec ten bogaty jest również we flawonoidy (3-glukozyd kwercetyny, 
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galuteolinę, apigeninę i ekwizetrynę), kwasy fenolowe (głownie kawowy i ekwizetolowy), 

kwasy organiczne i sole potasu. Obecne w tym surowcu są także w niewielkiej ilości 

alkaloidy, pochodne pirydyny m.in. nikotyna, palustryna i 3 metylopirydyna. Nikotyna, 

naturalny zoocyd, stanowi dla owadów truciznę kontaktową, pokarmową i oddechową. 

Wyciągi z ziela skrzypu, ze względu na wysoką zawartość krzemionki i soli potasowych 

działają wzmacniająco na inne rośliny. Opryski wywarem z tego surowca zalecane są w 

zwalczaniu mączniaków, rdzy i szarej pleśni, a rozcieńczone napary stosuje się przy ataku 

m.in. miseczników i tarczników. 

 



 

 7 

CHARAKTERYSTYKA SUROWCÓW OLEJKOWYCH 

Laktony seskwiterpenowe, występujące w dużej ilości w roślinach z rodziny astrowatych 

(Asteracea) mają charakter naturalnych antyfidantów. Substancje te oddziałują na narządy 

smaku owadów, powodując zaprzestanie żerowania i w rezultacie – śmierć głodową. Tujon – 

to keton terpenowy, o silnym działaniu przeciwpasożytniczym, fungistatycznym i 

bakteriobójczym. Olejki eteryczne, pozyskiwane zarówno z piołunu jak i z wrotyczu, których 

dominującym składnikiem jest tujon, wykazują takie właściwości. Ponadto, związek ten jest 

silną trucizną, porażającą układ nerwowy. 

Ziele piołunu - to surowiec zawierający laktony seskwiterpenowe typu gwajanolidów 

(absyntyna, anabsyntyna) oraz pelanoidów (arabsyna, artabina, ketopelanoid), ok.0,5 % 

olejku eterycznego (którego główne składniki to przede wszystkim β tujon, tujol, estry tujolu, 

chamazulen, bisabolen, kadinen, felandren), flawonoidy (artemetyna), garbniki i specyficzny 

alkohol cukrowy - kwebrachitol. Ziele piołunu ma szerokie zastosowanie w naturalnej 

ochronie roślin. Wyciągi z tej rośliny odstraszają gryzonie i ślimaki, a wywary zalecane są do 

zwalczania pchełek, mszyc i szpecieli.  

Ziele wrotyczu - podobnie jak ziele bylicy piołun, surowiec ten bogaty jest w laktony 

seskwiterpenowe (tanacetyna), olejek eteryczny (1,5%) o bardzo wysokiej (do 70%) 

zawartości tujonu i flawonoidy (pochodne luteoliny i kwercetyny). Wyciągi z ziela wrotyczu 

są skuteczne w zwalczaniu szkodników takich jak mszyce, gąsienice bielinków, bawełnice. 

Ponadto, wywary i napary zalecane są w walce z pchełkami, wciornastkami oraz mrówkami. 

Ziele krwawnika - laktony seskwiterpenowe obecne w tym surowcu to m.in. achillicyna i jej 

pochodne, takie jak millefolina, achifolid oraz tauremisyna. Główne składniki 

krwawnikowego olejku eterycznego (1,5 %) to m.in. chamazulen, α pinen, myrcen, cyneol, 

borneol oraz w niewielkiej ilości – tujon. Ziele krwawnika bogate jest także w związki 

fenolowe - garbniki (3-4%) i flawonoidy (apigenina, luteolina, izoramnetyna) oraz w związki 

azotowe: betaina, stachydryna i cholina. W surowcu obecne są również kumaryny (ok. 

0,35%). 
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CHARAKTERYSTYKA SUROWCÓW SAPONINOWYCH 

Saponiny to substancje o silnym działaniu fungistatycznym i bakteriobójczym. Związki te 

mają zdolność do wiązania steroli obecnych w błonach komórkowych tych 

mikroorganizmów, co prowadzi do ich uszkodzenia. Ponadto, saponiny wykazują aktywność 

hemolityczną, przez co są trujące dla ryb i innych organizmów zimnokrwistych. Substancje 

te to także naturalne detergenty – poprzez zmniejszanie napięcia powierzchniowego, 

ułatwiają tworzenie się roztworów koloidowych, dzięki czemu mogą być stosowane jako 

emulgatory.  

Korzeń mydlnicy – zawiera do 5 % saponin triterpenowych, zwanych saporubinami. Są to 

głównie pochodne gipsogeniny i kwasu gipsogenowego. W surowcu obecne są także cukry 

(oligosacharyd laktozyna) i sole mineralne. W rolnictwie ekologicznym, wyciągi z mydlnicy 

lekarskiej wykorzystywane są ze względu na swoje właściwości emulgujące – stanowią 

naturalny dodatek do środków ochrony roślin, umożliwiając oprysk powierzchni pokrytych 

nalotem woskowym, takich jak liście niektórych roślin lub pancerz owadów. 
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PRZEBIEG DOŚWIADCZENIA 

Przygotowanie rozsady w Doświadczalnym Ośrodku Szklarniowym SGGW. 

Rozsada 3 gatunków roślin (bazylii wonnej, tymianku właściwego i cząbru ogrodowego) 

przygotowana została w Doświadczalnym Ośrodku Szklarniowym SGGW. Wysiewy 

tymianku przeprowadzone zostały na przełomie lutego i marca, a bazylii pod koniec marca, 

jednak ze względu na przebieg warunków pogodowych (intensywne wiosenne deszcze, 

uniemożliwiające zakładanie doświadczeń w polu) konieczne było powtórne 

wyprodukowanie rozsady ponieważ ta, która przygotowana została w pierwszym terminie 

była zbyt wyrośnięta. Podobny problem pojawił się podczas przygotowywania sadzonek 

mięty pieprzowej. Zbyt długi okres zadołowania pobranych wczesną wiosną sadzonek 

spowodował, iż część z nich uległa zniszczeniu, w związku z powyższym dalsze badania 

przeprowadzono na cząbrze ogrodowym. 

Nasiona wysiewane były do substratu złożonego z torfu wysokiego, ziemi kompostowej i 

piasku (2:1:1), a siewki pikowane były do takiego samego substratu umieszczonego w 

multiplatach (wielodoniczkach) o średnicy „oczek” 3 cm.  

 

Zakładanie doświadczeń polowych 

W roku 2012 na polu, na którym założone było doświadczenie polowe uprawiano gorczycę, 

która przyorana była na zielony nawóz. W tym samym roku w listopadzie pole dodatkowo 

zostało wynawożone 2-letnim ekologicznym kompostem (w ilości 300 kg/100m
2
). Wiosną 

2013 roku dwukrotnie mechanicznie niszczono chwasty, a tydzień przed sadzeniem rozsady 

glebę zruszano glebogryzarką na głębokość 15 cm. W okresie uprawy roślin międzyrzędzia 

były odchwaszczane i zruszane, a rośliny w miarę potrzeby nawadniane doglebowo. 

Rozsadę trzech badanych gatunków wysadzono w pole w trzeciej dekadzie czerwca br. 

Opóźnienie w stosunku do planowanego terminu wyniosło około 40 dni ze względu na 

wspomniane już wyżej niekorzystne warunki pogodowe. Rozsada wysadzana została na 

poletkach o powierzchni 3,5m
2
 każde w rozstawie 40 x 30 cm w 3 powtórzeniach pod każdy 

wariant stosowanych później oprysków (3 poletka x 4 warianty stosowania oprysków, łącznie 

12 poletek dla jednego gatunku). 
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Przygotowanie ekstraktów roślinnych do oprysku 

Ekstrakty z surowców krzemionkowych oraz ekstrakt z korzeni mydlnicy przygotowane 

zostały w formie odwarów (surowce zalane wodą o temp. pokojowej i gotowane przez około 

30 min.), a z surowców olejkowych – w formie naparów (surowce zalane gorącą wodą i 

przykryte przez około 30 min.). Ekstrakty sporządzone zostały na bazie suchych surowców, 

w proporcjach: 1 kg surowca na 10 l wody. Ekstrakty przygotowane były na 3 dni przed ich 

użyciem. Stosowano je w formie nie rozcieńczonej, w postaci oprysku na rośliny, do 

całkowitego ich zwilżenia. Oprysk wykonywany był zawsze w godzinach późno 

popołudniowych. Rośliny kontrolne opryskiwane były czystą wodą. 

 

Terminy przeprowadzenia oprysków 

W okresie wegetacji rośliny były 3-krotnie traktowane ekstraktami: 

 9 lipca, 

 23 lipca, 

 6 sierpnia. 

 

OBSERWACJE CECH MORFOLOGICZNYCH I ZDROWOTNOŚCI ROŚLIN 

Bezpośrednio przed zbiorem ziela oceniono:  

1. wysokość roślin, 

2. liczbę pędów głównych, 

3. długość pędów, 

4. liczbę okółków liści na pędzie, 

oraz zmiany na liściach wynikające z pojawiania się chorób i szkodników.  

Ponadto w przypadku bazylii wonnej na odrastającym zielu, wykonano ocenę stopnia 

porażenia roślin przez chorobę/y wywołującą nekrotyczne plamy na liściach tej rośliny. 

Ocenę tą przeprowadzono na podstawie czterech próbek, po 200 liści z każdej kombinacji 

stosowanych oprysków, zebranych losowo w dniu 19 września br. Nasilenie choroby 

oceniano wizualnie, określając ułamek powierzchni liścia z objawami choroby. Do 

wspomagania oceny używano wcześniej przygotowanych wzorców graficznych. Zebrane 

wyniki analizowano stosując test F oraz test wielokrotnego rozstępu Duncana. Ułamki 

przeliczano na procenty.  
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TERMINY I SPOSÓB ZBIORU ZIELA 

Ziele badanych gatunków ścinano w okresie od 19-21 sierpnia br. W przypadku bazylii i 

cząbru surowiec (ulistnione części pędów) ścinano sekatorami na wysokości około 15-20 cm 

od powierzchni gleby, a w przypadku tymianku na wysokości około 5 cm. Po zbiorze 

określano świeżą i powietrznie suchą masę ziela oraz udział liści w zielu. Ziele ścinano z 

całych poletek. 

 

OCENA CHEMICZNA SUROWCÓW 

Analityczną część doświadczenia wykonano w laboratorium Katedry Roślin Warzywnych 

i Leczniczych SGGW w Warszawie, na powietrznie suchym, zmielonym materiale 

roślinnym. W próbach średnich mieszanych przeprowadzono (w trzech powtórzeniach) 

następujące analizy chemiczne: 

 ogólną zawartość flawonoidów, kwasów fenolowych oraz chlorofilu a i b - zgodnie z 

metodyką według Farmakopei Polskiej VIII, 

 zawartość olejku eterycznego - metodą destylacji w aparacie Derynga (wg Farmakopei 

Polskiej VIII), 

 skład chemiczny olejku eterycznego - metodą chromatografii gazowej przeprowadzono 

przy użyciu chromatografu gazowego Hewlett Packard 6890 wyposażonego w detektor 

płomieniowo-jonizacyjny FID oraz kapilarną, polarną kolumnę HP 20M (25 m; 032 mm; 

0,3 µm). Składniki olejku zidentyfikowano na podstawie czasów retencji wzorców, a 

także poprzez porównanie ich wskaźników retencji (RI) w stosunku do szeregu n-

alkanów (C7-C30), analizowanych w wyżej opisanych warunkach rozdziału. W celu 

uzyskania udziału procentowego poszczególnych związków w olejku zastosowano 

metodę normalizacji, bez użycia współczynnika korekcyjnego. 
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2. Wpływ mulczowania gleby na zachwaszczenie w uprawie mięty 

pieprzowej, tymianku właściwego i bazylii wonnej oraz na 

plonowanie i jakość surowców otrzymywanych z tych roślin 

 

2.1 Wpływ sposobu odchwaszczania na plonowanie badanych roślin oraz jakość 

pozyskiwanych z nich surowcow 

 

CZYNNIKI DOŚWIADCZENIA: 
 

Sposoby odchwaszczania (ilość odchwaszczeń w trakcie uprawy) 

 odchwaszczanie 2-krotne 

 odchwaszczanie 3-krotne 

 odchwaszczanie 4-krotne 

 

Gatunki roślin: 

 mięta pieprzowa 

 tymianek właściwy 

 bazylia wonna 

 

PRZEBIEG DOŚWIADCZENIA 

Przygotowanie rozsady w Doświadczalnym Ośrodku Szklarniowym SGGW. 

Rozsadę bazylii wonnej oraz tymianku właściwego przygotowano jak w doświadczeni 1. 

Sadzonki rozłogowo-pędowe mięty pieprzowej pobrano na początku kwietnia z plantacji 

matecznej tej rośliny na polu doświadczalnym KRWiL i zadołowano do czasu zakładania 

doświadczeń polowych. 

 

Zakładanie doświadczeń polowych 

Doświadczenie polowe założono w trzeciej dekadzie czerwca br. Opóźnienie w stosunku do 

planowanego terminu wyniosło około 40 dni ze względu na wspomniane już wyżej 

niekorzystne warunki pogodowe. Rośliny badanych gatunków roślin wysadzano na poletkach 

o powierzchni 5m
2
 w rozstawie 40 x 30 cm w 3 powtórzeniach pod każdy wariant 



 

 13 

doświadczenia (3 warianty terminów odchwaszczania x 3 powtórzenia, łącznie po 9 poletek 

dla gatunku). 

Odchwaszczanie wykonano w następujących terminach: 

 dla odchwaszczania 4-krotnego  4., 16. i 30 lipca oraz 16 sierpnia 

 dla odchwaszczania 3-krotnego  16 i 30 lipca oraz 16 sierpnia 

 dla odchwaszczania 2-krotnego  16 lipca oraz 16 sierpnia 

W powyższych terminach określano skład gatunkowy oraz świeżą masę chwastów. 

 

Bezpośrednio przed zbiorem badanych gatunków (mięty pieprzowej, tymianku właściwego i 

bazylii wonnej) wykonano obserwacje dotyczące ich rozwoju i zdrowotności (występowanie 

chorób i szkodników). Określona została również: 

 wysokość roślin, 

 liczba pędów głównych, 

 liczba okółków liściowych na pędzie. 

Zbiór ziela przeprowadzono w ostatnim tygodniu sierpnia br. W przypadku bazylii i mięty 

(ulistnione części pędów) ziele ścinano sekatorami na wysokości około 15-20 cm od 

powierzchni gleby, a w przypadku tymianku na wysokości około 5 cm. Ziele ścinano z 

całych poletek. Po zbiorze określano świeżą i powietrznie suchą masę ziela oraz masę 

otartego ziela (udział liści w suchym zielu). 

 

OCENA CHEMICZNA SUROWCÓW 

 Analityczną część doświadczenia wykonano w laboratorium Katedry Roślin 

Warzywnych i Leczniczych SGGW w Warszawie wg metodyki podanej w 

doświadczeniu 1. 
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2.2 Wpływ mulczowania gleby na plonowanie badanych roślin oraz jakość 

uzyskanych z nich surowców 

 

WARIANTY DOŚWIADCZENIA 

Materiał do mulczowania: 

 kontrola (pole nie mulczowane, w wynikach wariant opisany jako „kontrola”) 

 sieczka ze słomy (w wynikach wariant opisany jako „słoma”) 

 czarna włóknina (w wynikach wariant opisany jako „włóknina”) 

 

Gatunki roślin: 

 mięta pieprzowa 

 tymianek właściwy 

 bazylia wonna 

 

PRZEBIEG DOŚWIADCZENIA 

Przygotowanie rozsady w Doświadczalnym Ośrodku Szklarniowym SGGW. 

Rozsadę bazylii wonnej i tymianku właściwego oraz sadzonki mięty pieprzowej 

przygotowano jak w doświadczeni 2.1. 

 

Zakładanie doświadczeń polowych 

Doświadczenie polowe założono w trzeciej dekadzie czerwca br. Opóźnienie w stosunku do 

planowanego terminu wyniosło około 40 dni ze względu na wspomniane już wyżej 

niekorzystne warunki pogodowe. Rośliny badanych gatunków wysadzano na poletkach o 

powierzchni 5 m
2
 każde (w rozstawie 40 x 30cm) w 3 powtórzeniach (3 warianty 

mulczowania x 3 powtórzenia, łącznie po 9 poletek dla gatunku). 

 

OBSERWACJE MORFOLOFICZNE ROŚLIN 

Bezpośrednio przed zbiorem badanych roślin wykonano obserwacje dotyczące ich rozwoju i 

zdrowotności (występowanie chorób i szkodników). Określona została: 

 wysokość roślin, 

 liczba pędów głównych, 
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 liczba okółków liściowych na pędzie. 

TERMIN I SPOSÓB ZBIORU 

Zbiór ziela przeprowadzono w ostatnim tygodniu sierpnia br. W przypadku bazylii i mięty 

(ulistnione części pędów) ziele ścinano sekatorami na wysokości około 15-20 cm od 

powierzchni gleby, a w przypadku tymianku na wysokości około 5 cm. Ziele ścinano z 

całych poletek. Po zbiorze określano świeżą i powietrznie suchą masę ziela oraz masę 

otartego ziela (udział liści w suchym zielu). 

 

OCENA CHEMICZNA SUROWCÓW 

Analityczną część doświadczenia wykonano w laboratorium Katedry Roślin Warzywnych 

i Leczniczych SGGW w Warszawie wg metodyki podanej w doświadczeniu 1. 
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3. Wpływ szczepionek mikoryzowych na plonowanie melisy 

lekarskiej, arniki łąkowej i bukwicy lekarskiej i jakość uzyskanych 

z nich surowców 

 

OCENA STOPNIA MIKORYZACJI KORZENI BADANYCH GATUNKÓW 

Obserwacje dotyczące stopnia mikoryzacji korzeni badanych gatunków przeprowadzone 

zostały dwukrotnie w okresie sezonu wegetacyjnego i polegały na wykrywaniu struktur 

arbuskularnych grzybów mikoryzowych przy użyciu zmodyfikowanej metody Vierheilig’a 

(Vierheilig i in. 1998). 

 

3.1 MELISA LEKARSKA 

 

ZAKŁADANIE DOŚWIADCZENIA 

Rozsadę melisy lekarskiej przygotowano wiosną 2012 r. w Ośrodku Szklarniowym SGGW. 

Nasiona odmiany ‘Quedlinburger’ wysiano do skrzynek wypełnionych substratem torfowym 

(torf wysoki, kompost, piasek 2:1:1) w marcu, a pod koniec kwietnia pikowano je do 

wielodoniczek o średnicy „oczek” 3 cm. Rośliny pikowano w dwóch kombinacjach: 

pojedynczo i w kępkach, po 2-3 roślin. Na początku czerwca, po zahartowaniu roślin, 

wysadzono je na certyfikowanym, ekologicznym polu doświadczalnym Katedry Roślin 

Warzywnych i Leczniczych SGGW w Wilanowie. Rośliny wysadzano w rozstawie 35 x 60 

cm w 3 powtórzeniach po 50 roślin. Szczepionkę mikoryzową podawano w dołki, w które 

wysadzana była rozsada, w ilości około 2g. 

Szczegółowe badania, których wyniki przedstawiono w tym sprawozdaniu przeprowadzono 

na roślinach dwuletnich w 2013 roku. 
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CZYNNIKI DOŚWIADCZENIA 

Sposób sadzenia: 

 Rośliny wysadzane pojedynczo (A) 

 Rośliny wysadzane w kępkach (B) 

 

Zastosowanie szczepionki mikoryzowej: 

 Kontrola - bez szczepionki (K) 

 Szczepionka wysiana do dołków w które wysadzano rośliny (M) 

 

TERMIN I SPOSÓB ZBIORU ZIELA 

Rośliny ścinano 1-krotnie tj. na początku kwitnienia (w połowie lipca). Drugi zbiór (zbiór 

odrostu) nie został przeprowadzony ponieważ prawdopodobnie ze względu na przebieg 

pogody (intensywne deszcze) rośliny nie zdążyły odpowiednio odrosnąć. Z każdej 

kombinacji ścinano sekatorami, na wysokości około 10-15cm nad ziemią, po 15 losowo 

wybranych roślin. Określano ich świeżą i powietrznie suchą masę oraz masę otartego ziela w 

przeliczeniu na jedną roślinę. Uzyskane surowce suszono w temperaturze 35°C w suszarni 

typu Leśniczanka. 

 

TERMINY POBIERANIA PRÓB GLEBY DO OCENY STOPNIA MIKORYZACJI KORZENI 

Próby korzeni do oceny stopnia ich kolonizacji przez arbuskularne grzyby mikoryzowe 

pobierano w 2013 r. 2-krotnie tj. późną wiosną (pod koniec czerwca) oraz jesienią  

(w połowie września). Próby te pobierano z pięciu losowo wybranych roślin z kombinacji. 

 

OCENA CHEMICZNA SUROWCÓW 

Analityczną część doświadczenia wykonano w laboratoriach Katedry Roślin Warzywnych 

i Leczniczych SGGW w Warszawie, na powietrznie suchym, zmielonym materiale 

roślinnym. W próbach średnich mieszanych przeprowadzono (w trzech powtórzeniach) 

analizy na ogólną zawartość flawonoidów i kwasów fenolowych. Określono również 

zawartość i skład chemiczny olejku eterycznego. Analizy te wykonano wg metodyki opisanej 

w doświadczeniu 1 niniejszego sprawozdania.  
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3.2 ARNIKA ŁĄKOWA 

 

ZAKŁADANIE DOŚWIADCZENIA 

Rozsadę arniki łąkowej przygotowano wiosną 2012 r. w Ośrodku Szklarniowym SGGW. 

Nasiona arniki wysiano do skrzynek wypełnionych substratem torfowym w marcu,  

a w drugiej połowie kwietnia pikowano je do wielodoniczek o ilości oczek 96 szt. Na 

początku czerwca, po zahartowaniu roślin, wysadzono je na certyfikowanym, ekologicznym 

polu doświadczalnym Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW  

w Wilanowie. Rośliny sadzono w rozstawie 40 x 60 cm, w 3 powtórzeniach po 50 roślin. 

Szczepionkę mikoryzową podawano bezpośrednio do gleby przed sadzeniem roślin,  

w dołki, w które wysadzana była rozsada, w ilości około 2 g (M), rośliny kontrolne stanowiły 

rośliny których korzenie nie były zaprawiane szczepionką mikoryzową (K). 

Arnikę łąkową na plantacjach użytkuje się przez kilka lat. Szczegółowe badania, których 

wyniki przedstawiono w tym sprawozdaniu przeprowadzono na roślinach 2-letnich  

w 2013 roku. 

 

OCENA MORFOLOGICZNA 

Na początku kwitnienia wykopano po 10 roślin, które oceniano pod względem świeżej masy 

ziela i korzeni oraz liczby wytworzonych pędów. Na 5 losowo wybranych pędach z każdej 

rośliny oceniono takie cechy jak: 

 Długość pędów (cm) 

 Liczba węzłów na pędzie (szt./pęd) 

 Liczba koszyczków kwiatowych (szt./pęd) 

 Średnica koszyczka kwiatowego (cm) 

 Świeża masa koszyczka kwiatowego (g/koszyczek) 

 Świeża masa 100 koszyczków kwiatowych (g) 

 Sucha masa 100 koszyczków kwiatowych (g) 
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TERMINY I SPOSÓB ZBIORU KOSZYCZKÓW KWIATOWYCH 

Surowiec zielarski (koszyczki kwiatowe) roślin 2-letnich zbierano trzykrotnie tj.: 

 28 maja (początek kwitnienia) 

 14 czerwca (odrost- pełnia kwitnienia) 

 5 października (odrost – początek zawiązywania nasion) 

Surowiec pozyskiwano z powierzchni 4 m
2
 w 3 powtórzeniach, zrywając z roślin koszyczki 

kwiatowe ręcznie. Określano świeżą i powietrznie suchą masę koszyczków kwiatowych, a 

uzyskane surowce poddano analizom chemicznym. 

 

TERMINY POBIERANIA PRÓB GLEBY DO OCENY STOPNIA MIKORYZACJI KORZENI 

Próby korzeni roślin 2-letnich do oceny stopnia ich kolonizacji przez arbuskularne grzyby 

mikoryzowe pobierano w 2013 r. 2-krotnie tj. późną wiosną (pod koniec czerwca) oraz 

jesienią (w połowie września), natomiast próby korzeni roślin 1-rocznych uprawianych w 

Korycinach pobierano 1-krotnie, jesienią. Wszystkie próby pobierano z pięciu losowo 

wybranych roślin z kombinacji. 

 

OCENA CHEMICZNA SUROWCÓW 

Analityczną część doświadczenia wykonano w laboratoriach Katedry Roślin Warzywnych 

i Leczniczych SGGW w Warszawie, na powietrznie suchym, zmielonym materiale 

roślinnym. W próbach średnich mieszanych przeprowadzono (w trzech powtórzeniach) 

analizy na ogólną zawartość flawonoidów, kwasów fenolowych i garbników. Określono 

również zawartość i skład chemiczny olejku eterycznego. Analizy te wykonano wg metodyki 

opisanej w doświadczeniu 1 niniejszego sprawozdania.  
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3.3. BUKWICA LEKARSKA 

 

ZAKŁADANIE DOŚWIADCZENIA 

Rozsadę bukwicy lekarskiej przygotowano wiosną 2012 r. w Ośrodku Szklarniowym SGGW. 

Nasiona bukwicy wysiano do skrzynek wypełnionych substratem torfowym (torf wysoki, 

kompost, piasek 2:1:1) w marcu, a pod koniec kwietnia pikowano je do wielodoniczek o 

średnicy „oczek” 3 cm. Na początku czerwca, po zahartowaniu roślin, wysadzono je na 

certyfikowanym, ekologicznym polu doświadczalnym Katedry Roślin Warzywnych i 

Leczniczych SGGW w Wilanowie. Rośliny wysadzano w rozstawie 35 x 50 cm w 3 

powtórzeniach po 50 roślin. Szczepionkę mikoryzową podawano w dołki, w które wysadzana 

była rozsada, w ilości po około 2g (rośliny opisane w wynikach literą M). Korzenie roślin 

kontrolnych nie były zaprawiane szczepionką mikoryzową (rośliny opisane w wynikach 

literą K). 

Bukwicę lekarską, podobnie jak arnikę łąkową, na plantacjach użytkować można przez kilka 

lat. Szczegółowe badania, których wyniki przedstawiono w niniejszym sprawozdaniu 

przeprowadzono na roślinach 2-letnich w 2013 roku. 

 

TERMIN I SPOSÓB ZBIORU ZIELA 

Rośliny ścinano 1-krotnie tj. na początku kwitnienia (w połowie lipca). Drugi zbiór (zbiór 

odrostu) nie został przeprowadzony ponieważ prawdopodobnie ze względu na przebieg 

pogody (intensywne deszcze) rośliny nie zdążyły odpowiednio odrosnąć. Z każdej 

kombinacji ścinano sekatorami, na wysokości około 10-15cm nad ziemią, po 15 losowo 

wybranych roślin. Określano ich świeżą i powietrznie suchą masę. Uzyskane surowce 

suszono w temperaturze 35°C w suszarni typu Leśniczanka i poddano analizom chemicznym. 

 

TERMINY POBIERANIA PRÓB GLEBY DO OCENY STOPNIA MIKORYZACJI KORZENI 

Próby korzeni do oceny stopnia ich kolonizacji przez arbuskularne grzyby mikoryzowe 

pobierano w 2013 r. 2-krotnie tj. późną wiosną (pod koniec czerwca) oraz jesienią  

(w połowie września). Próby te pobierano z pięciu losowo wybranych roślin z kombinacji.  
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OCENA CHEMICZNA SUROWCÓW 

Analityczną część doświadczenia wykonano w laboratoriach Katedry Roślin Warzywnych 

i Leczniczych SGGW w Warszawie, na powietrznie suchym, zmielonym materiale 

roślinnym. W próbach średnich mieszanych przeprowadzono (w trzech powtórzeniach) 

analizy na ogólną zawartość kwasów fenolowych i garbników. Analizy te wykonano wg 

metodyki opisanej w doświadczeniu 1 niniejszego sprawozdania.  

 

 

Analogiczne badania, z tym, że na roślinach 1-rocznych z arniką łąkową i bukwicą lekarską 

przeprowadzono w ekologicznym, certyfikowanym gospodarstwie zielarskim w Korycinach 

na Podlasiu na lekkiej glebie typu bielica pyłowa. 
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II WYNIKI 

1. Wpływ ekstraktów roślinnych o wysokiej aktywności biologicznej na 

zdrowotność i plonowanie trzech gatunków roślin aromatycznych  

tj. bazylii wonnej, tymianku właściwego i cząbru ogrodowego 

1.1.BADANIA PROWADZONE NA POLU DOŚWIADCZALNYM KATEDRY 

ROŚLIN WARZYWNYCH I LECZNICZYCH W WILANOWIE NA MADZIE 

RZECZNEJ 

 

1.1.1 Wpływ ekstraktów roślinnych na rozwój, zdrowotność i plon roślin 

Porównując wpływ ekstraktów roślinnych o wysokiej aktywności biologicznej na plon 

bazylii, cząbru i tymianku stwierdzono, ze najwyższą masą ziela charakteryzowały się rośliny 

traktowane ekstraktami olejkowymi, w porównaniu do roślin kontrolnych (opryskiwanych 

wodą) oraz traktowanych ekstraktami krzemionkowymi lub mieszanymi (Wyk. 1-6). Rośliny 

te były także wyraźnie wyższe od pozostałych, nie zaobserwowano jednak zależności 

pomiędzy rodzajem zastosowanego oprysku, a ich innymi cechami morfologicznymi (liczba 

pędów głównych, długość pędów, liczba okółków na pędzie). Na liściach roślin bazylii i 

cząbru stwierdzono obecność zmian wywołanych przez choroby i szkodniki, przy czym 

najwięcej liści z takimi zmianami zaobserwowano u roślin kontrolnych, a najmniej w 

przypadku roślin opryskiwanych ekstraktami mieszanymi (olejkowo-krzemionkowymi)  

(Tab. 1, 2, 4; Fot. 1-8). 

 
Fot. 1.Ogólny widok doświadczenia 
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TYMIANEK WŁAŚCIWY 

 

Tabela 1. Wybrane cechy morfologiczne tymianku właściwego. 

Badane cechy kontrola oprysk I oprysk II oprysk III 

wysokość roślin (cm) 18,5 19,4 20,9 19,0 

liczba pędów głównych (szt./roślinę) 12,3 15,9 10,9 15,6 

długość pędów (cm) 20,8 19,1 19,2 21,2 

liczba okółków na pędzie (szt.) 9,5 10,4 8,6 9,9 

liczba liści ze zmianami spowodowanymi 
przez choroby i szkodniki (szt./roślinę) 

0 0 0 0 

 

 

  

Fot. 2. Poletka doświadczalne tymianku 
właściwego 

Fot. 3. Tymianek właściwy 
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Wykres 1. Świeża masa ziela tymianku właściwego (kg/3,5m2). 

 

 

Wykres 2. Sucha masa ziela i otartego ziela tymianku właściwego (kg/3,5m2). 

 

 

KONTROLA OPRYSK CZYSTĄ WODĄ 
OPRYSK I OPRYSK EKSTRAKTEM „KRZEMIONKOWYM” 
OPRYSK II OPRYSK EKSTRAKTEM „OLEJKOWYM” 
OPRYSK III OPRYSK EKSTRAKTEM „KRZEMIONKOWO-OLEJKOWYM” 
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BAZYLIA WONNA 

 

Tabela 2. Wybrane cechy morfologiczne bazylii wonnej.  

Badane cechy kontrola oprysk I oprysk II oprysk III 

wysokość roślin (cm) 69,5 66,3 69,7 69,5 

liczba pędów głównych (szt./roślinę) 3,6 4,1 3,9 4,3 

długość pędów (cm) 43,4 62,9 54,3 43,4 

liczba okółków na pędzie (szt.) 5,9 5,1 5,3 5,9 

liczba liści ze zmianami spowodowanymi 
przez choroby i szkodniki (szt./roślinę) 

6,2 5,4 5,1 4,9 

 

  
Fot. 4. Poletka doświadczalne bazylii wonnej Fot. 5. Bazylia wonna 
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Skuteczność zastosowanych ekstraktów roślinnych w ochronie bazylii wonnej przed 

chorobami 

 

Najmniejsze nasilenie choroby obserwowano na roślinach w kombinacji traktowanej 

ekstraktami z surowców olejkowych. We wszystkich pozostałych kombinacjach nasilenie 

choroby było istotnie większe. Na poletkach traktowanych ekstraktem z mieszanki surowców 

olejkowych i krzemionkowych obserwowano ponad czterokrotnie większe nasilenie choroby 

na liściach w porównaniu z roślinami traktowanymi ekstraktami z surowców olejkowych 

(Tab.3).  

Choroba objawiająca się na liściach mniejszymi i większymi prawie czarnymi nekrozami 

pozostaje nie rozpoznana (Fot.6). Kilkukrotne próby określenia infekcyjnej przyczyny 

choroby dały negatywne wyniki. Konieczne są dalsze badania. Należy także brać pod uwagę 

możliwość reakcji natury fizjologicznej na niesprzyjające warunki wzrostu. Wyraźnie słabszy 

wzrost roślin traktowanych ekstraktem z mieszanki surowców olejkowych i krzemionkowych 

może być przyczyną lub skutkiem choroby. 

 
Tabela 3. Procent znekrotyzowanej powierzchni liścia. 

kontrola oprysk I oprysk II oprysk III 

6,83 b 9,73 b 3,68 a 15,17 c 

Średnie oznaczone jednakowymi literami różnią się nieistotnie pomiędzy sobą. 

 

 

Fot. 6. Nekrozy na liściach bazylii
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Wykres 3. Świeża masa ziela bazylii wonnej (kg/3,5m2). 

 

 

Wykres 4. Sucha masa ziela i otartego ziela bazylii wonnej (kg/3,5m2). 

 

 

KONTROLA OPRYSK CZYSTĄ WODĄ 
OPRYSK I OPRYSK EKSTRAKTEM „KRZEMIONKOWYM” 
OPRYSK II OPRYSK EKSTRAKTEM „OLEJKOWYM” 
OPRYSK III OPRYSK EKSTRAKTEM „KRZEMIONKOWO-OLEJKOWYM” 
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CZĄBER OGRODOWY 

 

Tabela 4. Wybrane cechy morfologiczne cząbru ogrodowego. 

Badane cechy kontrola oprysk I oprysk II oprysk III 

wysokość roślin (cm) 33,2 34,8 37,4 34,2 

liczba pędów głównych (szt./roślinę) 2,6 2,8 3,4 2,1 

długość pędów (cm) 30,3 31,3 31,6 31,2 

liczba okółków na pędzie (szt.) 6,8 6,2 5,1 6,5 

liczba liści ze zmianami spowodowanymi 
przez choroby i szkodniki (szt./roślinę) 

6,2 2,5 2,9 1,3 

 

  
Fot. 7. Poletka doświadczalne cząbru ogrodowego Fot. 8. Cząber ogrodowy 
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Wykres 5. Świeża masa ziela cząbru ogrodowego (kg/3,5m2). 

 

 

Wykres 6. Sucha masa ziela i otartego ziela cząbru ogrodowego (kg/3,5m2). 

 

 

KONTROLA OPRYSK CZYSTĄ WODĄ 
OPRYSK I OPRYSK EKSTRAKTEM „KRZEMIONKOWYM” 
OPRYSK II OPRYSK EKSTRAKTEM „OLEJKOWYM” 
OPRYSK III OPRYSK EKSTRAKTEM „KRZEMIONKOWO-OLEJKOWYM” 
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1.1.2 Wpływ ekstraktów roślinnych na jakość uzyskanych surowców 

 

Rośliny traktowane ekstraktami o różnym składzie chemicznym charakteryzowały się 

zmienną zawartością związków biologicznie czynnych. W zielu cząbru i tymianku najwięcej 

chlorofilu a i b stwierdzono w roślinach traktowanych ekstraktem mieszanym 

(krzemionkowo-olejkowym), w porównaniu do innych wariantów opryskowych w obrębie 

tych gatunków (Wyk. 7). Z kolei w zielu bazylii i czabru opryskiwanych tego rodzaju 

ekstraktem zaobserwowano najwięcej flawonoidów (Wyk. 8). Natomiast surowce te, 

pozyskane z roślin opryskiwanych ekstraktem krzemionkowym wyrożniły się najwyższą 

ilością kwasów fenolowych (Wyk. 9). Nie stwierdzono wyraźnej zależności pomiędzy 

rodzajem zastosowanego oprysku a zawartością i składem chemicznym olejkow eterycznych 

w zielu badanych roślin (Wyk. 10, Tab. 5-7) 

 

Wykres 7. Zawartość chlorofilu a i b w badanych surowcach (%). 

 

KONTROLA OPRYSK CZYSTĄ WODĄ 
OPRYSK I OPRYSK EKSTRAKTEM „KRZEMIONKOWYM” 
OPRYSK II OPRYSK EKSTRAKTEM „OLEJKOWYM” 
OPRYSK III OPRYSK EKSTRAKTEM „KRZEMIONKOWO-OLEJKOWYM” 
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Wykres 8. Ogólna zawartość flawonoidów w badanych surowcach (%).  

 

 

Wykres 9. Ogólna zawartość kwasów fenolowych w badanych surowcach (%). 

 

KONTROLA OPRYSK CZYSTĄ WODĄ 
OPRYSK I OPRYSK EKSTRAKTEM „KRZEMIONKOWYM” 
OPRYSK II OPRYSK EKSTRAKTEM „OLEJKOWYM” 
OPRYSK III OPRYSK EKSTRAKTEM „KRZEMIONKOWO-OLEJKOWYM” 
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Wykres 10. Zawartość olejku eterycznego w badanych surowcach (%). 

 

KONTROLA OPRYSK CZYSTĄ WODĄ 
OPRYSK I OPRYSK EKSTRAKTEM „KRZEMIONKOWYM” 
OPRYSK II OPRYSK EKSTRAKTEM „OLEJKOWYM” 
OPRYSK III OPRYSK EKSTRAKTEM „KRZEMIONKOWO-OLEJKOWYM” 
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Tabela 5. Sklad chemiczny olejku eterycznego tymianku właściwego (%). 

 kontrola oprysk  I oprysk  II oprysk III 

α pinen 1,74 1,62 1,67 1,93 

β myrcen 2,12 2,2 2,03 2,26 

α terpinen 2,2 2,38 2,03 2,41 

γ terpinen 20,81 22,04 18,73 22,65 

p cymen 9,22 9,61 10,15 10,28 

linalol 1,89 2,09 1,86 1,84 

terpinen 4 ol 1,52 1,79 1,39 1,66 

tymol 48,3 46,61 49,48 46,12 

karwakrol 2,34 2,53 2,61 2,53 

 
KONTROLA OPRYSK CZYSTĄ WODĄ 
OPRYSK I OPRYSK EKSTRAKTEM „KRZEMIONKOWYM” 
OPRYSK II OPRYSK EKSTRAKTEM „OLEJKOWYM” 
OPRYSK III OPRYSK EKSTRAKTEM „KRZEMIONKOWO-OLEJKOWYM” 

 
 
 

 

Rysunek 1. Przykładowy chromatogram rozdziału chromatograficznego olejku tymiankowego 
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Tabela 6. Sklad chemiczny olejku eterycznego bazylii wonnej (%). 

 kontrola oprysk I oprysk II oprysk III 

1,8 cyneol 4,96 6,72 4,79 5,81 

γ terpinen 0,49 0,55 0,38 0,44 

linalol 56,63 57,14 55,05 56,86 

terpinen-4-ol 3,55 4,67 3,29 4,59 

metylochawikol 0,87 0,75 1,47 0,78 

γ terpineol 0,95 0,93 0,95 0,96 

eugenol 4,35 4,21 4,45 4,84 

pochodna eugenolu 3,7 4,27 4,45 5,04 

 
KONTROLA OPRYSK CZYSTĄ WODĄ 
OPRYSK I OPRYSK EKSTRAKTEM „KRZEMIONKOWYM” 
OPRYSK II OPRYSK EKSTRAKTEM „OLEJKOWYM” 
OPRYSK III OPRYSK EKSTRAKTEM „KRZEMIONKOWO-OLEJKOWYM” 

 
 
 

 

Rysunek 2. Przykładowy chromatogram rozdziału chromatograficznego olejku bazyliowego 
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Tabela 7. Skład chemiczny olejku eterycznego czabru ogrodowego (%). 

 kontrola oprysk I oprysk II oprysk III 

α pinen 1,29 1,61 1,3 1,86 

β myrcen 1,99 2,19 1,85 2,36 

α terpinen 2,63 2,93 2,45 3,19 

γ terpinen 26,49 28,15 27,43 29,63 

p cymen 3,76 4,16 3,13 3,31 

β kariofilen 0,84 0,92 0,94 0,86 

karwakrol 59,31 56,52 56,17 55,2 

 

KONTROLA OPRYSK CZYSTĄ WODĄ 
OPRYSK I OPRYSK EKSTRAKTEM „KRZEMIONKOWYM” 
OPRYSK II OPRYSK EKSTRAKTEM „OLEJKOWYM” 
OPRYSK III OPRYSK EKSTRAKTEM „KRZEMIONKOWO-OLEJKOWYM” 

 

 

 

 

Rysunek 3. Przykładowy chromatogram rozdziału chromatograficznego olejku cząbrowego 



 

 36 

1.2 BADANIA PROWADZONE W EKOLOGICZNYM GOSPODARSTWIE 

NA PODLASIU NA GLEBIE LEKKIEJ BIELICOWEJ 

 

1.2.1 Wpływ ekstraktów roślinnych na rozwój, zdrowotność i plon roślin 

 

U wszystkich badanych gatunków najwyższą masą ziela cechowały się rośliny opryskiwane 

ekstraktem olejkowym w porównaniu do roślin kontrolnych oraz traktowanych ekstraktem 

krzemionkowym i mieszanym (Wyk. 11-16). Ponadto, rośliny te były wyższe od roślin z 

pozostałych wariantów. Najwięcej liści ze zmianami spowodowanymi przez choroby i 

szkodniki stwierdzono u roślin kontrolnych, najmniej natomiast u roślin opryskiwanych 

ekstraktem krzemionkowym (w przypadku mięty i tymianku), a w przypadku bazylii – 

ekstraktem olejkowym (Tab. 8-10).  
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TYMIANEK WŁAŚCIWY 

 

Tabela 8. Wybrane cechy morfologiczne tymianku właściwego. 

Badane cechy kontrola oprysk I oprysk II oprysk III 

wysokość roślin (cm) 15,1 16,1 17,3 16,4 

liczba pędów głównych (szt./roślinę) 14,8 14,8 15,8 8,8 

długość pędów (cm) 14,9 15,4 14,0 15,1 

liczba okółków na pędzie (szt.) 12,1 12,1 13,7 11,7 

liczba liści ze zmianami spowodowanymi 
przez choroby i szkodniki (szt./roślinę) 

21,6 13,3 18,3 21,4 

 

Wykres 11. Świeża masa ziela tymianku właściwego (kg/5m2). 

 
 

Wykres 12. Sucha masa ziela i otartego ziela tymianku właściwego (kg/5m2). 

 

KONTROLA OPRYSK CZYSTĄ WODĄ 
OPRYSK I OPRYSK EKSTRAKTEM „KRZEMIONKOWYM” 
OPRYSK II OPRYSK EKSTRAKTEM „OLEJKOWYM” 
OPRYSK III OPRYSK EKSTRAKTEM „KRZEMIONKOWO-OLEJKOWYM” 
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BAZYLIA WONNA 

 

Tabela 9. Wybrane cechy morfologiczne bazylii wonnej. 

Badane cechy kontrola oprysk I oprysk II oprysk III 

wysokość roślin (cm) 49,6 51,6 53,3 47,8 

liczba pędów głównych (szt./roślinę) 3,2 3,4 3,5 3,1 

długość pędów (cm) 37,6 43,0 44,1 37,1 

liczba okółków na pędzie (szt.) 8,2 4,0 3,8 4,8 

liczba liści ze zmianami spowodowanymi 

przez choroby i szkodniki (szt./roślinę) 
22,0 15,7 8,6 10,4 

 

Wykres 13. Świeża masa ziela bazylii wonnej (kg/5m2). 

 
 

Wykres 14. Sucha masa ziela i otartego ziela bazylii wonnej (kg/5m2). 

 
KONTROLA OPRYSK CZYSTĄ WODĄ 
OPRYSK I OPRYSK EKSTRAKTEM „KRZEMIONKOWYM” 
OPRYSK II OPRYSK EKSTRAKTEM „OLEJKOWYM” 
OPRYSK III OPRYSK EKSTRAKTEM „KRZEMIONKOWO-OLEJKOWYM” 
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MIĘTA PIEPRZOWA 

 

Tabela 10. Wybrane cechy morfologiczne mięty pieprzowej.  

Badane cechy kontrola oprysk I oprysk II oprysk III 

wysokość roślin (cm) 44,6 47,3 49,8 44,3 

liczba pędów głównych (szt./roślinę) 21,9 20,3 23,2 22,5 

długość pędów (cm) 24,9 29,1 36,5 25,6 

liczba okółków na pędzie (szt.) 10,0 10,1 11,3 8,9 

liczba liści ze zmianami spowodowanymi 

przez choroby i szkodniki (szt./roślinę) 
22,6 9,8 15,3 10,6 

 

Wykres 15. Świeża masa ziela mięty pieprzowej (kg/5m2). 

 
Wykres 16. Sucha masa ziela i otartego ziela mięty pieprzowej (kg/5m2). 

 
KONTROLA OPRYSK CZYSTĄ WODĄ 
OPRYSK I OPRYSK EKSTRAKTEM „KRZEMIONKOWYM” 
OPRYSK II OPRYSK EKSTRAKTEM „OLEJKOWYM” 
OPRYSK III OPRYSK EKSTRAKTEM „KRZEMIONKOWO-OLEJKOWYM” 
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1.2.2 Wpływ ekstraktów roślinnych na jakość uzyskanych surowców 

 

Nie stwierdzono wyraźnej zależności pomiędzy rodzajem zastosowanego oprysku, a 

zawartością w badanych roślinach chlorofilu a i b, kwasów fenolowych oraz olejku 

eterycznego (Wyk. 17, 19, 20). Nie zaobserwowano także różnic w składzie chemicznym 

olejków - udział procentowy poszczególnych składników olejków był charakterystyczny dla 

danego gatunku i nie zależał od stosowanych ekstraktów (Tab. 11-13). Rośliny traktowane 

ekstraktem olejkowym charakteryzowały się nieco wyższą zawartością flawonoidów w 

porównaniu do roślin z pozostałych wariantów (Wyk. 18).  

 

Wykres 17. Zawartość chlorofilu a i b w badanych surowcach (%).  

 

KONTROLA OPRYSK CZYSTĄ WODĄ 
OPRYSK I OPRYSK EKSTRAKTEM „KRZEMIONKOWYM” 
OPRYSK II OPRYSK EKSTRAKTEM „OLEJKOWYM” 
OPRYSK III OPRYSK EKSTRAKTEM „KRZEMIONKOWO-OLEJKOWYM” 
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Wykres 18. Zawartość flawonoidów w badanych surowcach (%).  

 

 

Wykres 19. Zawartość kwasów fenolowych w badanych surowcach (%).  

 

KONTROLA OPRYSK CZYSTĄ WODĄ 
OPRYSK I OPRYSK EKSTRAKTEM „KRZEMIONKOWYM” 
OPRYSK II OPRYSK EKSTRAKTEM „OLEJKOWYM” 
OPRYSK III OPRYSK EKSTRAKTEM „KRZEMIONKOWO-OLEJKOWYM” 
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Wykres 20. Zawartość olejku eterycznego w badanych surowcach (%).  

 

 

Tabela 11. Skład chemiczny olejku eterycznego tymianku właściwego (%). 

 kontrola oprysk I oprysk II oprysk III 

α pinen 1,56 1,57 1,24 1,76 

β myrcen 2,05 2,00 2,04 2,46 

α terpinen 1,90 1,85 1,90 2,45 

γ terpinen 18,53 17,03 18,23 23,02 

p cymen 10,84 11,85 9,85 12,31 

linalol 1,82 2,14 1,82 2,12 

terpinen 4 ol 1,87 2,07 1,94 1,70 

tymol 49,93 48,30 51,46 42,33 

karwakrol 2,49 2,40 2,58 1,97 

 

KONTROLA OPRYSK CZYSTĄ WODĄ 
OPRYSK I OPRYSK EKSTRAKTEM „KRZEMIONKOWYM” 
OPRYSK II OPRYSK EKSTRAKTEM „OLEJKOWYM” 
OPRYSK III OPRYSK EKSTRAKTEM „KRZEMIONKOWO-OLEJKOWYM” 



 

 43 

Tabela 12. Sklad chemiczny olejku eterycznego bazylii wonnej (%). 

 kontrola oprysk I oprysk II oprysk III 

1,8 cyneol 8,96 7,28 9,97 8,29 

γ terpinen 0,33 0,31 0,63 0,31 

linalol 57,24 58,38 53,14 55,74 

terpinen-4-ol 3,95 3,30 3,17 4,03 

metylochawikol 0,77 0,89 0,72 0,51 

γ terpineol 1,05 0,86 1,09 1,08 

eugenol 7,54 6,13 8,23 5,15 

pochodna eugenolu 3,37 4,81 5,13 4,08 

 

Tabela 13. Sklad chemiczny olejku eterycznego mięty pieprzowej (%). 

 kontrola oprysk I oprysk II oprysk III 

α pinen 0,64 0,55 0,61 0,58 

β pinen 0,75 0,69 0,76 0,72 

sabinen 0,44 0,41 0,42 0,42 

β myrcen 0,51 0,48 0,51 0,50 

limonen 0,83 0,79 0,84 0,81 

1,8 cyenol 3,53 3,57 3,77 3,53 

menton 53,69 49,31 52,09 54,17 

mentofuran 3,64 3,42 3,66 3,70 

terpinen 4 ol 1,42 1,85 1,23 1,44 

mentol 20,10 21,72 22,48 20,39 

karwon 1,45 1,35 1,43 1,48 

 

KONTROLA OPRYSK CZYSTĄ WODĄ 
OPRYSK I OPRYSK EKSTRAKTEM „KRZEMIONKOWYM” 
OPRYSK II OPRYSK EKSTRAKTEM „OLEJKOWYM” 
OPRYSK III OPRYSK EKSTRAKTEM „KRZEMIONKOWO-OLEJKOWYM” 
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Porównując obydwa opisane doświadczenia, założone na różnych typach gleby, widać 

wyraźne różnice w masie badanych roślin oraz w zawartości związków czynnych. Zarówno 

w doświadczeniu założonym w Wilanowie, na glebie typu mada rzeczna, jak i w Korycinach 

na bielicy pyłowej, najwyższą masą wyróżniły się rośliny traktowane ekstraktem olejkowym. 

W doświadczeniu w Korycinach, masa badanych roślin była jednak zdecydowanie niższa w 

porównaniu do tych z Wilanowa. Ponadto, rośliny z Korycin, rosnące na bielicy pyłowej, 

zawierały mniej chlorofili oraz wyraźnie więcej związków fenolowych (flawonoidów oraz 

kwasów fenolowych). Wyniki te można tłumaczyć dużymi różnicami glebowymi pomiędzy 

opisywanymi doświadczeniami. Zarówno niższa masa ziela, mniejsza zawartość chlorofili 

oraz wyższa zawartość związków fenolowych u roślin rosnących na ubogiej glebie w 

Korycinach mogły być wynikiem stresu mineralnego, wywołanego niską zawartością 

próchnicy i związków pokarmowych w tego rodzaju glebie.  
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2. Wpływ mulczowania gleby na zachwaszczenie w uprawie mięty 

pieprzowej, tymianku właściwego i bazyli wonnej oraz na 

plonowanie i jakość surowców otrzymywanych z tych roślin 

 

2.1 Wpływ sposobu odchwaszczania na plonowanie badanych roślin oraz jakość 

pozyskiwanych z nich surowcow 

 

Sposób odchwaszczania, rozumiany jako liczba pieleń w ciągu sezonu wegetacyjnego miał 

istotny wpływ zarówno na stopień zachwaszczenia gleby jak i na masę oraz skład chemiczny 

uprawianych roślin. Najwyższą masę chwastów obserwowano w wariancie przy ich 

dwukrotnym usuwaniu z poletek. W przypadku 3-krotnego odchwaszczania masa ta była 

wyraźnie niższa, a na poletkach pielonych 4 razy - znikoma (Tab. 14-16). Skład gatunkowy 

chwastów był podobny na wszystkich poletkach. Na początku wegetacji w najwyższej ilości 

pojawiały się gwiazdnica pospolita, wiechlina roczna i przytulia czepna, natomiast w pełni 

sezonu wegetacyjnego najczęściej pojawiającymi się chwastami były: tasznik pospolity, 

komosa biała i chwastnica jednostronna (Tab. 17-19; Tablica 1)  
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Tabela 14. Świeża masa chwastów na poletkach mięty pieprzowej (kg/5m2). 

termin 
odchwaszczania 

odchwaszczanie 
4-krotne 

odchwaszczanie 
3 -krotne 

odchwaszczanie 
2 -krotne  

4.07.13 0,07 - - 

16.07.13 0,09 0,72 - 

30.07.13 0,06 0,06 6,49 

16.08.13 0,89 0,86 0,96 

suma 1,11 1,64 7,45 

 

Tabela 15. Świeża masa chwastów na poletkach tymianku właściwego (kg/5m2). 

termin 
odchwaszczania 

odchwaszczanie 
4-krotne 

odchwaszczanie 
3 -krotne 

odchwaszczanie 
2 -krotne  

4.07.13 0,05 - - 

16.07.13 0,08 0,67 - 

30.07.13 0,05 0,07 8,65 

16.08.13 1,98 2,02 2,03 

suma 2,16 2,76 10,68 

 

Tabela 16. Świeża masa chwastów na poletkach bazylii wonnej (kg/5m2). 

termin 
odchwaszczania 

odchwaszczanie 
4-krotne 

odchwaszczanie 
3-krotne 

odchwaszczanie 
2-krotne  

4.07.13 0,03 - - 

16.07.13 0,05 0,46 - 

30.07.13 0,05 0,05 5,26 

16.08.13 1,09 1,24 1,26 

suma 1,22 1,75 6,52 
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Tabela 17. Skład gatunkowy chwastów na poletkach mięty pieprzowej. 

termin 
odchwaszczania 

zidentyfikowane gatunki chwastów 

04.07.13 
gwiazdnica pospolita (Stellaria media L.) 

wiechlina roczna (Poa annua L.) 

rdest powojowaty (Polygonum convonvulus L.) 

przytulia czepna (Galium aparine L.) 

komosa biała (Chenopodium album L.) 
16.07.13 

30.07.13 

gwiazdnica pospolita (Stellaria media L.) 

wiechlina roczna (Poa annua L.) 

rdest powojowaty (Polygonum convonvulus L.) 

przytulia czepna (Galium aparine L.) 

tasznik pospolity (Capsella bursa pastoris L.) 

mniszek pospolity (Taraxacum officinale L.) 

komosa biała (Chenopodium album L.) 

jasnota purpurowa (Lamium purpureum L.) 

chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli) 

skrzyp polny (Equisetum arvense) 

ostrożeń polny (Cirsium arvense L.)  

babka zwyczajna (Plantago major L.) 

16.08.13 

 

Tabela 18. Skład gatunkowy chwastów na poletkach tymianku właściwego. 

termin 
odchwaszczania 

zidentyfikowane gatunki chwastów 

04.07.13 
gwiazdnica pospolita (Stellaria media L.) 

wiechlina roczna (Poa annua L.) 

rdest powojowaty (Polygonum convonvulus L.) 

przytulia czepna (Galium aparine L.) 

komosa biała (Chenopodium album L.) 
16.07.13 

30.07.13 

gwiazdnica pospolita (Stellaria media L.) 

wiechlina roczna (Poa annua L.) 

rdest powojowaty (Polygonum convonvulus L.) 

babka zwyczajna (Plantago major L.) 

przytulia czepna (Galium aparine L.) 

tasznik pospolity (Capsella bursa pastoris L.) 

wierzbownica drobnokwiatowa (Epilobium parviflorum L.) 

komosa biała (Chenopodium album L.) 

jasnota purpurowa (Lamium purpureum L.) 

chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli) 

skrzyp polny (Equisetum arvense) 

16.08.13 
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Tabela 19. Skład gatunkowy chwastów na poletkach bazylii wonnej. 
termin 
odchwaszczania 

zidentyfikowane gatunki chwastów 

04.07.13 gwiazdnica pospolita (Stellaria media L.) 

wiechlina roczna (Poa annua L.) 

rdest powojowaty (Polygonum convonvulus L.) 

przytulia czepna (Galium aparine L.) 16.07.13 

30.07.13 

gwiazdnica pospolita (Stellaria media L.) 

wiechlina roczna (Poa annua L.) 

rdest powojowaty (Polygonum convonvulus L.) 

przytulia czepna (Galium aparine L.) 

tasznik pospolity (Capsella bursa pastoris L.) 

mniszek pospolity (Taraxacum officinale L.) 

ostrożeń polny (Cirsium arvense L.)  

komosa biała (Chenopodium album L.) 
16.08.13 

 

 
Fot.9. Poletko 2- krotnie odchwaszczane (bezpośrednio przed 2. odchwaszczeniem, 16.08.2013) 
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Tablica 1. Przykładowe chwasty zidentyfikowane na poletkach doświadczalnych 

   
Babka zwyczajna Chwastnica jednostronna Jasnota puruprowa 

   
Gwiazdnica pospolita Komosa biała Skrzyp polny 

   
Tasznik pospolity Wiechlina roczna Wierzbownica drobnokwiatowa 
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2.1.1 WPŁYW SPOSOBU ODCHWASZCZANIA NA PLONOWANIE BADANYCH ROŚLIN  

 

Sposób odchwaszczania miał wyraźny wpływ na plonowanie badanych roślin. U wszystkich 

roślin masa ziela była zdecydowanie najniższa na poletkach, z których chwasty usuwane były 

jedynie 2 razy w trakcie sezonu wegetacji, a najwyższa przy ich czterokrotnym pieleniu 

(Wyk. 21-26). Rośliny badanych gatunków obserwowano także pod kątem cech 

morfologicznych. Stwierdzono, że są one nieco niższe na poletkach pielonych 2-krotnie. Na 

uwagę zasługuje także fakt, że rośliny mięty oraz bazylii rosnące na tych poletkach 

(dwukrotnie pielonych, z najwyższą masą chwastów) charakteryzowały się większą ilością 

liści ze zmianami, w porównaniu do roślin z pozostałych poletek (Tab. 20-22; Fot. 10 i 12). 

Liście mięty wykazywały objawy żerowania owadów z aparatem kłująco-ssącym oraz 

przebarwienia i nekrozy (Fot. 10). Stwierdzono brak oznak wskazujących na obecność 

infekcyjnych czynników chorobotwórczych. Na roślinach tymianku nie zaobserwowano 

zmian na liściach (Fot. 11). 
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MIĘTA PIEPRZOWA 

 

Tabela 20. Wybrane cechy morfologiczne mięty pieprzowej. 

Badane cechy 
odchwaszczanie 

4-krotne 
odchwaszczanie 

3-krotne 
odchwaszczanie 

2-krotne  

wysokość roślin (cm) 38,4 40,4 37,2 

liczba pędów głównych (szt./roślinę) 1,2 3,2 1,8 

liczba pędów bocznych (szt./roślinę) 7,4 5,6 8,8 

długość pędów bocznych (cm) 35,5 32,9 31,1 

liczba okółków na pędzie (szt.) 8,0 8,2 7,7 

liczba pędów kwitnących (szt./roślinę) 4,0 2,8 4,8 

liczba liści ze zmianami spowodowanymi 

przez choroby i szkodniki (szt./roślinę) 
2,8 4,0 4,8 

 

 
Fot. 10. Liście mięty pieprzowej ze zmianami spowodowanymi przez szkodniki i nekrozy 
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Wykres 21. Świeża masa mięty pieprzowej (kg/5m2). 

 
 

Wykres 22. Sucha masa ziela i otartego ziela mięty pieprzowej (kg/5m2). 
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TYMIANEK WŁAŚCIWY 

 

Tabela 21. Wybrane cechy morfologiczne tymianku właściwego. 

Badane cechy 
odchwaszczanie 

4-krotne 
odchwaszczanie 

3-krotne 
odchwaszczanie 

2-krotne  

wysokość roślin (cm) 19,6 18,8 18,0 

liczba pędów głównych (szt./roślinę) 16,6 17,6 17,6 

liczba okółków na pędzie (szt.) 8,3 8,3 8,4 

liczba liści ze zmianami spowodowanymi 
przez choroby i szkodniki (szt./roślinę) 

0 0 0 

 

 

Fot. 11. Tymianek właściwy 
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Wykres 23. Świeża masa tymianku właściwego (kg/5m2). 

 
 

Wykres 24. Sucha masa ziela i otartego ziela tymianku właściwego (kg/5m2). 
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BAZYLIA WONNA 

 

Tabela 22. Wybrane cechy morfologiczne bazylii wonnej. 

Badane cechy 
odchwaszczanie 

4-krotne 
odchwaszczanie 

3-krotne 
odchwaszczanie 

2-krotne  

wysokość roślin (cm) 68,4 74,8 71,2 

liczba pędów głównych (szt./roślinę) 4,3 3,6 3,6 

liczba okółków na pędzie (szt.) 4,2 4,2 4,4 

liczba liści ze zmianami spowodowanymi 
przez choroby i szkodniki (szt./roślinę) 

3,8 5,6 6,4 

 

 

Fot. 12. Bazylia wonna - rośliny z nielicznymi zmianami na dolnych liściach 
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Wykres 25. Świeża masa bazylii wonnej (kg/5m2). 

 
 

Wykres 26. Sucha masa ziela i otartego ziela bazylii wonnej (kg/5m2). 
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2.1.2 WPŁYW SPOSOBU ODCHWASZCZANIA NA JAKOŚĆ UZYSKANYCH SUROWCÓW 

 

Analizowano wpływ sposobu odchwaszczania poletek na zawartość związków biologicznie 

czynnych w badanych roślinach. Stwierdzono, ze rośliny zbierane z poletek 

odchwaszczanych 2-krotnie charakteryzują się najwyższą zawartością flawonoidów i kwasów 

fenolowych w zielu, w porównaniu do roślin rosnących na poletkach częściej pielonych 

(Wyk. 30-35). Flawonoidy, jako naturalne antyoksydanty mogą być syntetyzowane w roślinie 

w odpowiedzi na stres, podobnie jak kwasy fenolowe, które produkowane są w celu 

wzmocnienia ścian komórkowych roślin. Zatem wzmożona produkcja tych substancji w 

badanych roślinach mogła być wynikiem niekorzystnych warunków środowiskowych 

spowodowanych zbyt dużym zachwaszczeniem. Nie zaobserwowano natomiast wyraźnych 

zależności pomiędzy sposobem odchwaszczania, a zawartością chlorofili (Wyk. 27-29) i 

olejku eterycznego w zielu badanych roślin. Nie stwierdzono także różnic w składzie 

chemicznym olejków eterycznych, który był typowy dla poszczególnych gatunków (Tab. 23-

25).  
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Wykres 27. Zawartość chlorofilu a i b w zielu mięty pieprzowej (%). 

 
 

Wykres 28. Zawartość chlorofilu a i b w zielu tymianku właściwego (%). 

 
 

Wykres 29. Zawartość chlorofilu a i b w zielu bazylii wonnej (%). 
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Wykres 30. Zawartość flawonoidów w zielu mięty pieprzowej (%). 

 
 

Wykres 31. Zawartość flawonoidów w zielu tymianku właściwego (%). 

 
 

Wykres 32. Zawartość flawonoidów w zielu bazylii wonnej (%). 
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Wykres 33. Zawartość kwasów fenolowych w zielu mięty pieprzowej (%). 

 
 

Wykres 34. Zawartość kwasów fenolowych w zielu tymianku właściwego (%). 

 
 

Wykres 35. Zawartość kwasów fenolowych w zielu bazylii wonnej (%). 
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Tabela 23. Zawartość i sklad chemiczny olejku eterycznego w zielu mięty pieprzowej (%). 

 odchwaszczanie 

4-krotne 

odchwaszczanie 

3-krotne 

odchwaszczanie 

2-krotne  

zawartość olejku 1,30 1,10 1,00 

α pinen 0,52 0,49 0,54 

β pinen 0,68 0,65 0,71 

sabinen 0,35 0,4 0,44 

β myrcen 0,51 0,48 0,53 

limonen 0,78 0,53 0,72 

1,8 cyenol 3,95 3,5 3,85 

menton 61,15 63,07 58,39 

mentofuran 4,15 4,46 4,23 

terpinen 4 ol 1,86 2,23 1,4 

mentol 16,47 13,96 16,97 

karwon 1,83 1,91 1,79 

 

Tabela 24. Zawartośc i skład chemiczny olejku eterycznego w zielu tymianku właściwego (%). 

 odchwaszczanie 
4-krotne 

odchwaszczanie 
3-krotne 

odchwaszczanie 
2-krotne  

zawartość olejku 0,82 0,80 1,00 

α pinen 1,51 2,13 1,68 

β myrcen 2,08 2,61 2,15 

α terpinen 2,28 2,62 2,04 

γ terpinen 22,1 24,18 21,77 

p cymen 7,62 9,19 7,94 

linalol 1,63 1,55 1,42 

terpinen 4 ol 1,6 1,54 2,05 

tymol 50,16 45,39 49,83 

karwakrol 2,5 2,27 2,53 
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Tabela 25. Zawartośc i skład chemiczny olejku eterycznego w zielu bazylii wonnej (%). 

 odchwaszczanie 
4-krotne 

odchwaszczanie 
3-krotne 

odchwaszczanie 
2-krotne  

zawartość olejku 0,30 0,31 0,30 

1,8 cyneol 7,55 6,81 6,63 

γ terpinen 0,62 0,52 0,51 

linalol 55,63 54,97 54,21 

terpinen-4-ol 4,77 4,29 4,49 

metylochawikol 0,29 0,36 0,27 

γ terpineol 0,33 0,31 0,89 

eugenol 6,54 7,41 6,96 

pochodna 
eugenolu 

3,13 4,16 4,03 
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2.2 Wpływ mulczowania gleby na plonowanie badanych roślin oraz jakość  

uzyskanych surowców 

 

 

 
Fot. 13. Ogólny widok doświadczenia 

 

2.2.1 Wpływ mulczowania gleby na plonowanie badanych roślin 

 

Analizując wpływ sposobu mulczowania gleby na plon stwierdzono, że masa ziela bazylii, 

tymianku oraz mięty była podobna u roślin kontrolnych i u tych rosnących na włókninie. 

Rośliny pochodzące z polek mulczowanych sieczką ze słomy charakteryzowały się wyraźnie 

niższą masą ziela, co wynikało z ich cech morfologicznych - były one niższe i 

charakteryzowały się mniejszą liczbą pędów głównych w porównaniu do roślin kontrolnych i 

tych rosnących na włókninie (Wyk. 36-41; Tab. 26-28; Fot. 13-16).  
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MIĘTA PIEPRZOWA 

 

Tabela 26. Wybrane cechy morfologiczne mięty pieprzowej. 

Badane cechy kontrola słoma włóknina 

wysokość roślin (cm) 38,6 31,7 42,3 

liczba pędów głównych (szt./roślinę) 2,1 1,4 2,8 

liczba pędów bocznych (szt./roślinę) 7,3 6,3 8,5 

długość pędów bocznych (cm) 33,1 33,3 37,7 

liczba okółków na pędzie (szt.) 7,9 9,1 7,7 

liczba pędów kwitnących (szt./roślinę) 3,8 3,4 5,1 

liczba liści ze zmianami spowodowanymi 
przez choroby i szkodniki (szt./roślinę) 

4,2 4,2 5,4 

 

  
Fot.14. Mięta pieprzowa – kontrola Fot.15. Mięta pieprzowa – na ściółce ze słomy 

 

 

Fot.16. Mięta pieprzowa - na włókninie  
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Wykres 36. Świeża masa ziela mięty pieprzowej (kg/5m2). 

 
 

Wykres 37. Sucha masa ziela i otartego ziela mięty pieprzowej (kg/5m2). 

 
 

TYMIANEK WŁAŚCIWY 

 

Tabela 27. Wybrane cechy morfologiczne tymianku właściwego. 

Badane cechy kontrola słoma włóknina 

wysokość roślin (cm) 18,8 18,4 19,5 

liczba pędów głównych (szt./roślinę) 17,2 10,8 16,8 

liczba okółków na pędzie (szt.) 8,3 8,1 9,5 

liczba liści ze zmianami spowodowanymi 
przez choroby i szkodniki (szt./roślinę) 

0 0 0 
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Wykres 38. Świeża masa ziela tymianku właściwego (kg/5m2). 

 
 

Wykres 39. Sucha masa ziela i otartego ziela tymianku właściwego (kg/5m2). 
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BAZYLIA WONNA 

 

Tabela 28. Wybrane cechy morfologiczne bazylii wonnej.  

 kontrola słoma włóknina 

wysokość roślin (cm) 71,4 66,7 71,7 

liczba pędów głównych (szt./roślinę) 3,7 4,2 4,4 

liczba okółków na pędzie (szt.) 5,0 5,1 4,9 

liczba liści ze zmianami spowodowanymi 
przez choroby i szkodniki (szt./roślinę) 

5,1 9,9 10,8 

 

Wykres 40. Świeża masa ziela bazylii wonnej  

 
 

Wykres 41 Sucha masa ziela i otartego ziela bazylii wonnej (kg/poletko). 
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2.2.2 Wpływ mulczowania gleby na jakość uzyskanych surowców  

 

Nie zaobserwowano wyraźnej zależności pomiedzy sposobem ściółkowania gleby, a 

zawartością chlorofili, flawonoidów oraz kwasów fenolowych w zielu badanych roslin, a 

stwierdzone rożnice (jak np. duża ilość tych  grup związków w zielu mięty) wynikają raczej z 

ich cech gatunkowych (Wyk. 42-44). Zawartość olejku eterycznego była wyższa w zielu 

zebranym z roślin rosnących na włókninie (Wyk. 45), nie stwierdzono jednak różnic w 

składzie chemicznych tych olejków - udział poszczególnych skladników był 

charakterystyczny dla danego gatunku i nie zależal od rodzaju ściółki (Tab. 29-31). 

 

Wykres 42. Zawartość chlorofilu a i b w badanych roślinach (%). 

 
 

Wykres 43. Zawartość flawonoidów w badanych roślinach (%).  
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Wykres 44. Zawartość kwasów fenolowych w badanych roślinach (%). 

 
 

Wykres 45. Zawartość olejku eterycznego w badanych roślinach (%). 
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Tabela 29. Sklad chemiczny olejku eterycznego w zielu mięty pieprzowej (%). 

 kontrola słoma włóknina 

α pinen 0,52 0,55 0,58 

β pinen 0,68 0,68 0,73 

sabinen 0,4 0,41 0,44 

β myrcen 0,51 0,51 0,54 

limonen 0,68 0,58 0,64 

1,8 cyenol 3,77 3,44 3,69 

menton 60,87 60,81 60,9 

mentofuran 4,28 4,34 4,28 

terpinen 4 ol 1,83 2,53 2,29 

mentol 15,8 15,81 14,39 

karwon 1,84 1,81 1,78 

 

Tabela 30. Sklad chemiczny olejku eterycznego w zielu tymianku właściwego (%). 

 kontrola słoma włóknina 

α pinen 1,77 1,94 2 

β myrcen 2,28 2,32 2,36 

α terpinen 2,31 2,66 2,5 

γ terpinen 22,68 23,28 22,51 

p cymen 8,25 7,9 9,26 

linalol 1,53 1,58 1,72 

terpinen 4 ol 1,73 1,48 1,47 

tymol 48,46 47,64 47,07 

karwakrol 2,43 2,54 2,32 

 

Tabela 31. Sklad chemiczny olejku eterycznego w zielu bazylii wonnej (%). 

 kontrola słoma włóknina 

1,8 cyneol 4,96 6,72 4,79 

γ terpinen 0,49 0,55 0,38 

linalol 56,63 57,14 55,05 

terpinen-4-ol 3,55 4,67 3,29 

metylochawikol 0,87 0,75 1,47 

γ terpineol 0,95 0,93 0,95 

eugenol 4,35 4,21 4,45 

pochodna eugenolu 3,7 4,27 4,45 
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3. Wpływ szczepionek mikoryzowych na plonowanie melisy 

lekarskiej, arniki łąkowej i bukwicy lekarskiej i jakość uzyskanych 

z nich surowców 

 

3.1 MELISA LEKARSKA 

3.1.1 Wpływ szczepionek mikoryzowych na plonowanie melisy lekarskiej 

 

W drugim roku wegetacji rośliny wytworzyły istotnie wyższą liczbę pędów. Masa ziela z 

tych roślin była około 20% wyższa w porównaniu z roślinami kontrolnymi (Tab. 32; Fot. 17-

19). Masa ta u roślin 2-letnich była wyższa kiedy wysadzano w pole pojedyncze rośliny w 

porównaniu z tymi które wysadzane były w kępkach (Tab. 33). 

Zawartość olejku eterycznego w zielu melisy była nieznacznie wyższa u roślin 

mikoryzowanych, nie zależała natomiast od sposobu zakładania plantacji. Ogólna zawartość 

kwasów fenolowych nie związana była z mikoryzacją roślin, była natomiast wyższa w 

surowcu pochodzącym z roślin sadzonych w kępkach (Tab. 34). Interesujące wydaje się być 

to, że w olejku eterycznym z roślin sadzonych pojedynczo, w porównaniu z sadzonymi w 

kępkach, było więcej cytralu b i a, decydujących o zapachu ziela (Tab. 35). 

 

Tabela 32. Liczba pędów i wysokość roślin. 

 Liczba pędów (szt./roślinę) Wysokość roślin (cm) 

K M średnia K M średnia 

A 34,5 55,8 45,2* 64,2 68,3 66,3 

B 40,2 40,8 40,5 63,7 67,8 65,8 

średnia 37,4 48,3*  64,0 68,1  

*p<0.05 
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Tabela 33. Masa ziela (g/roślinę). 

 Świeża masa ziela Powietrznie sucha masa ziela Masa otartego ziela 

K M średnia K M średnia K M średnia 

A 516,7 643,3 580,0* 152,3 183,4 167,9* 68,3 95,0 81,7* 

B 465,0 561,7 513,4 133,4 166,7 150,1 64,2 69,2 66,7 

średnia 490,9 602,5*  142,9 175,1*  66,3 82,1*  

*p<0.05; 
K-rośliny kontrolne, M-rośliny zaprawiane szczepionka mikoryzową 
A – rośliny sadzone pojedynczo, B – rośliny sadzone w kępkach 

 

 

  
Fot.17. Ziele z roślin kontrolnych Fot.18. Ziele z roślin mikoryzowanych 

 
Fot.19. Roślina kontrolna i mikoryzowana 
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Tabela 34. Zawartość w otartym zielu olejku eterycznego i kwasów fenolowych (%). 

Sposób 
sadzenia 
roślin  

Olejek eteryczny Kwasy fenolowe 

K M średnia K M średnia 

A 0,23 0,27 0,25 2,78 2,69 2,74 

B 0,23 0,27 0,25 3,35 3,43 3,39* 

średnia 0,23 0,27*  3,07 3,06  

*p<0.05 

Tabela 35. Udziały procentowe związków chemicznych w zielu melisy. 

Związki chemiczne 
Rośliny sadzone pojedynczo (A) Rośliny sadzone w kępkach (B) 

K M K M 

γ terpinen 0,76 0,59 0,71 0,75 

citronellal 4,9 5,10 6,09 6,02 

linalol 2,10 1,88 1,63 1,55 

terpinen 4-ol 0,44 0,47 0,43 0,32 

β kariofilen 9,02 8,33 10,69 11,33 

α humulen 0,09 0,17 0,25 0,26 

citral b (neral) 24,01 24,09 21,66 22,08 

octan α terpineolu 0,28 0,32 0,28 0,31 

α terpineol 1,99 2,24 4,86 5,66 

citral a (geranial) 34,03 34,18 31,51 30,15 

citronellol 1,30 1,34 1,59 0,74 

geraniol 0,12 0,13 0,12 0,11 

tlenek kariofilenu 6,92 6,89 5,61 5,83 

nerolidol 0,36 0,39 0,67 0,80 

α kadinol 1,01 1,17 0,36 0,62 

kwas geraniowy 0,96 1,35 0,82 0,73 
K-rośliny kontrolne, M-rośliny zaprawiane szczepionka mikoryzową 
A – rośliny sadzone pojedynczo, B – rośliny sadzone w kępkach 
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3.1.2 Stopień kolonizacji korzeni melisy lekarskiej przez arbuskularne grzyby 

mikoryzowe 

 

W wyniku wybarwiania struktur mikoryzowych i obserwacji mikroskopowych stwierdzono 

obecność grzybów mikoryzowych tworzących arbuskule i wezikule we wszystkich badanych 

korzeniach roślin (Tablica 2), zarówno zaprawianych szczepionką, jak i kontrolnych. Należy 

przypuszczać, że mikoryzacja roślin kontrolnych nastąpiła w skutek kolonizacji korzeni tych 

roślin przez występujące naturalnie w glebie szczepy grzybów mikoryzowych. Stopień 

mikoryzacji korzeni roślin zaprawianych sczepionką mikoryzową był wyższy niż roślin nie 

zaprawianych szczepionką, tzw. roślin kontrolnych w większości analizowanych terminów. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że największą różnicę w stopniu kolonizacji korzeni melisy 

przez arbuskularne grzyby mikoryzowe odnotowywano w pierwszym roku prowadzonego 

doświadczenia, a wraz z upływającym czasem zmniejszała się różnica w stopniu mikoryzacji 

korzeni zaprawianych i korzeni kontrolnych (Wyk. 46). Obserwując ogólny spadek lub 

wzrost poziomu mikoryzacji korzeni należy także pamiętać, że na poziom kolonizacji 

korzeni, wpływ mogą mieć również czynniki środowiskowe i klimatyczne. Na powierzchni 

wszystkich korzeni, zarówno mikoryzowanych, jak i kontrolnych obserwowano sieć strzępek 

grzybni zewnątrzkorzeniowej. Na powierzchni korzeni obserwowano również wydłużone, 

eliptyczne apresoria, które najczęściej ułożone były równolegle do długiej osi korzenia. Na 

terenie kory korzeni obserwowano natomiast wszystkie specyficzne dla mikoryzy 

arbuskularnej struktury wewnątrzkorzeniowe: zwoje strzępek grzybowych wewnątrz 

komórek kory korzenia, międzykomórkowe i wewnątrzkomórkowe strzępki grzybowe, 

arbuskule oraz wezikule (Tablica 2).  
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Wykres 46. Stopień kolonizacji korzeni melisy lekarskiej uprawianej w Wilanowie przez arbuskularne 

grzyby mikoryzowe (%). 
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Tablica 2. Obserwacje mikroskopowe korzeni melisy, kontrolnych (zdjęcia nr 1, 3 i 5) oraz korzeni 

zaprawianych szczepionką mikoryzową (zdjęcia nr 2 ,4 i 6) z doświadczeń zakładanych w Wilanowie. 

Ar – arbuskule; V - wezikule 

 

 



 

 77 

3.2 ARNIKA ŁĄKOWA 

3.2.1 Wpływ szczepionek mikoryzowych na plonowanie arniki łąkowej 

 

BADANIA PRZEPROWADZONE NA ROŚLINACH 2- LETNICH UPRAWIANYCH NA POLU 

DOŚWIADCZALNYM Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych w Wilanowie 

 

Efekt mikoryzacji arniki łąkowej wykonany w pierwszym roku był jeszcze bardzo wyraźny 

w drugim roku wegetacji roślin. Wyraził się on u roślin mikoryzowanych dłuższymi pędami, 

większą ich liczbą, wyraźnie wyższą masą zarówno organów nadziemnych jak i 

podziemnych, ale przede wszystkim wyższą masą surowca, czyli koszyczków kwiatowych 

(Tab. 36; Fot. 20-25). Jakość surowca wyrażona zawartością w surowcu głównej grupy 

związków biologicznie aktywnych tj. flawonoidów była także wyższa u roślin 

mikoryzowanych, natomiast zawartość i skład chemiczny olejków eterycznych nie zależał od 

zastosowania mikoryzacji (Tab. 37-39; Rys. 4). 

 

Tabela 36. Wpływ mikoryzowania roślin na wybrane cechy morfologiczne oraz masę organów 

naziemnych i podziemnych arniki łąkowej. 

Badana cecha K M średnia 

Długość pędów (cm) 38,60 43,01* 40,54 

Liczba węzłów (szt./pęd) 5,9 6,1 6,0 

Liczba pędów (szt./roślinę) 17 37* 27 

Liczba koszyczków kwiatowych (szt./pęd) 9,6 10,0 9,8 

Średnica koszyczka (cm) 1,1 1,1 1,1 

Świeża masa koszyczka (g/szt.) 0,46 0,49 0,48 

Świeża masa 100 koszyczków (g) 53,96 54,14 54,05 

Sucha masa 100 koszyczków (g) 10,99 11,25 11,12 

Świeża masa ziela (g/roślinę) 187,5 395,0* 291,3 

Świeża masa korzeni (g/roślinę) 45,0 90,0* 67,5 

*p<0.05 
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Fot.20. Roślina kontrolna Fot.21. Roślina mikoryzowana 

  

Fot.22. Koszyczki kwiatowe arniki łąkowej Fot.23. Organy podziemne arniki łąkowej 

Fot. 24. Uprawa arniki łąkowej (początek 
kwitnienia), rośliny kontrolne 

 
Fot. 25. Uprawa arniki łąkowej (początek 
kwitnienia),rośliny mikoryzowane 
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Tabela 37. Wpływ mikoryzowania roślin na masę koszyczków kwiatowych (g/m2). 

Termin zbioru 

surowca 

Świeża masa Powietrznie sucha masa 

K M średnia K M średnia 

28 maja 33,0 85,0* 59,0 6,5 17,5* 12,0 

14 czerwca 128,0 225,0* 176,5 25,5 42,5* 34,0 

5 października 91,5 174,0* 132,8 22,5 40,0* 31,3 
*p<0.05; 

Tabela 38. Ogólna zawartość związków biologicznie aktywnych w koszyczkach kwiatowych arniki (%). 

Grupy związków 

aktywnych 

28 maja 14 czerwca 5 października 

K M średnia K M średnia K M średnia 

flawonoidy 0,11 0,17* 0,14 0,27 0,38* 0,33 0,19 0,17 0,18 

kwasy fenolowe 0,68 0,65 0,67 0,69 0,74* 0,72 0,61 0,68 0,65 

garbniki 1,22 1,20 1,21 1,69 1,59 1,64 1,03 1,58* 1,31 

olejki eteryczne 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 0,07 0,09 
*p<0.05; 

Tabela 39. Skład chemiczny olejku eterycznego arniki łąkowej (%). 

  Zbiór 28 maja Zbiór 14 czerwca Zbiór 05 października 

Związki chemiczne K M  K M 
 

K M  

limonen - -  - -  1.33 1.23  

1,8 cyneol 2,14 3,02  1,03 1,55  5,14 5,19  

γ terpinen 15,65 18,03  1,12 2,76  8,59 8,27  

nonanal 2,01 2,27  1,05 1,34  2,16 2,31  

citronellal 6,63 8,00  6,44 7,8  7,94 8,54  

terpinen 4 ol 1,91 0,03  2,55 0,96  2,51 2,44  

myrtenal 3,17 3,89  2,49 2,73  1,69 1,48  

mentol 4,04 3,20  1,98 1,49  2,55 2,88  

α hamulen 0,02 2,56  0,09 1,46  2,71 2,75  

germakren D 4,49 5,20  9,34 12,54  18,69 17,06  

geranial - -  - -  1,80 1,69  

nerol - -  - 0,63  - 0,85  

jonon - -  - 0,98  - 1,28  

tlenek kariofilenu - 6,57  5,67 6,05  3,59 2,38  

nerolidol 1,9 2,14  2,87 1,47  2,37 2,16  

henikosan C 21 5,67 5,56  6,87 8,14  3,11 3,05  

octan tetrahydrofarnesylu 2,98 2,54  4,79 4,77  1,94 1,95  

kwas nonanowy 1,60 1,84  2,80 2,66  1,93 1,11  

α bisabolol 3,67 3,25  5,43 6,18  3,83 3,36  

trikosan C 23 6,58 4,43  15,19 12,46  7,22 8,08  

octan farnesylu 7,27 5,01  6,97 6,56  3,22 2,81  

pentakosan C 25 12,08 7,5  23,51 16,9  8,86 10,2  
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Rysunek 4. Przykładowy chromatogram olejku eterycznego arniki łąkowej 
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BADANIA PRZEPROWADZONE NA ROŚLINACH 1-ROCZNYCH UPRAWIANYCH W 

EKOLOGICZNYM GOSPODARSTWIE NA PODLASIU 

 

Wstępne badania nad mikoryzowaniem arniki w pierwszym roku wegetacji roślin w 

warunkach uprawy na ubogiej glebie, w Korycinach potwierdzają pozytywny wpływ tego 

zabiegu na plonowanie arniki j jakość otrzymanego z niej surowca (Tab. 40 i 41). 

 
Tabela 40. Wpływ mikoryzowania roślin na masę koszyczków kwiatowych (g/m2). 

Termin zbioru 

surowca 

Świeża masa Powietrznie sucha masa 

K M średnia K M średnia 

20 sierpnia 28,0 36,0* 32,0 4,5 5,5* 5,0 
*p<0.05; 

 

Tabela 41. Ogólna zawartość związków biologicznie aktywnych w koszyczkach kwiatowych arniki (%). 

Grupy związków 

aktywnych 

20 sierpnia 

K M średnia 

flawonoidy 0,20 0,23 0,14 

kwasy fenolowe 0,77 0,79 0,78 

garbniki 1,54 1,43 1,49 
*p<0.05 
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3.2.2 Stopień kolonizacji korzeni arniki łąkowej przez arbuskularne grzyby 

mikoryzowe 

 

Analizę stopnia mikoryzacji korzeni arniki łąkowej przeprowadzano na roślinach 

zaprawianych szczepionką mikoryzową oraz kontrolnych. Doświadczenie zakładano 

dwukrotnie: w 2012 roku w Wilanowie oraz w 2013 roku w Korycinach. Uzyskane wyniki 

analizy stopnia kolonizacji korzeni arniki przez mikoryzowe grzyby arbuskularne 

przedstawiają wykresy 47 i 48. 

W wyniku analizy stopnia kolonizacji korzeni arniki przez arbuskularne grzyby mikoryzowe, 

uzyskano wyniki świadczące o wyższym stopniu kolonizacji korzeni zaprawianych 

szczepionką mikoryzową, w każdym analizowanym terminie. Jednak znacząco większą 

różnicę w kolonizacji korzeni przez grzyby mikoryzowe obserwowano u roślin z 

doświadczenia zakładanego i prowadzonego w Wilanowie.  

Korzenie roślin kontrolnych skolonizowane zostały przez arbuskularne grzyby mikoryzowe 

występujące naturalnie w podłożu. Jednocześnie uzyskane wyniki sugerują, że efekt 

stosowania szczepionki mikoryzowej zależy przede wszystkim od lokalnych warunków 

środowiskowych, najprawdopodobniej od szczepów arbuskulatnych grzybów mikoryzowych 

występujących w podłożu, o czym świadczy porównanie wyników uzyskanych z 

doświadczeń założonych w Wilanowie i w Korycinach. W doświadczeniu założonym w 

Korycinach, korzenie roślin kontrolnych skolonizowane były na podobnym poziomie jak 

korzenie roślin zaprawianych szczepionką mikoryzwą. U wszystkich roślinach stwierdzano 

obecność w korzeniach arbuskularnych grzybów mikoryzowych na podstawie obecności 

arbuskul, wezikul, charakterystycznych zwojów strzępek oraz strzępek zewnątrz- i 

wewnątrzkorzeniowych. W korzeniach pobieranych z roślin kontrolnych, z doświadczenia w 

Wilanowie oraz w Korycinach obserwowano występującą kolonizację korzeni przez endofity 

korzeniowe z tzw. kompleksu DSE (dark septate endophytes) – ciemnostrzępkowych 

grzybów endofitycznych z przegrodami (Tablica 3 - zdjęcie 1). 
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Wykres 47. Stopień kolonizacji korzeni 2-letniej arniki łąkowej uprawianej w Wilanowie przez 

arbuskularne grzyby mikoryzowe (%). 

 

 

Wykres 48. Stopień kolonizacji korzeni 1-rocznej arniki łąkowej uprawianej w Korycinach przez 

arbuskularne grzyby mikoryzowe (%) (zbiór prób do analizy – jesień 2013). 
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Tablica 3. Obserwacje mikroskopowe korzeni arniki łąkowej, kontrolnych (zdjęcia nr 1 i 2) oraz korzeni 

zaprawianych szczepionką mikoryzową (zdjęcia nr 3 i 4) z doświadczeń zakładanych w 2012 r. w 

Wilanowie (zdjęcia nr 1 i 2) oraz w 2013 r. Korycinach (zdjęcia nr 3 i 4). 

Ar – arbuskule; V – wezikule, strzałka wskazuje strzępki grzybów z kompleksu DSE 
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3.3  BUKWICA LEKARSKA 

 

3.3.1 Wpływ szczepionek mikoryzowych na plonowanie bukwicy lekarskiej 

 

Efekt mikoryzacji wyrażony około 20%. wzrostem plonu ziela uwidocznił się zarówno u 

roślin 2-letnich uprawianych na żyznej glebie w Wilanowie jak i u roślin 1-rocznych 

uprawianych na ubogiej, piaszczystej glebie w Korycinach (Fot. 26). Nie stwierdzono 

natomiast wpływu mikoryzacji na jakość uzyskanych surowców wyrażonych zawartością w 

nich oznaczonych związków biologicznie aktywnych (Tab. 42 i 43). 

Tabela 42. Wysokość roślin i masa ziela bukwicy lekarskiej (g/roślinę). 

Rejon uprawy/wiek 

roślin 

Wysokość roślin (cm) Świeża masa Powietrznie sucha masa 

K M średnia K M średnia K M średnia 

Wilanów  

(rośliny 2-letnie) 
100,5 103,2 101,9 653,5 775,5* 714,5 181,9 204,5* 193,2 

Koryciny 

(rośliny 1-roczne) 
63,0 75,5* 69,3 165,8 211,3* 188,6 41,5 54,0* 47,8 

*p<0.05; 
 

Tabela 43. Ogólna zawartość związków biologicznie aktywnych w zielu bukwicy (%). 

Grupy związków 

aktywnych 

Wilanów (rośliny 2-letnie) Koryciny (rośliny 1-roczne) 

K M średnia K M średnia 

flawonoidy 1,12 0,96 1,04 1,24 1,02 1,13 

kwasy fenolowe 0,64* 0,58 0,61 0,84* 0,53 0,69 

garbniki 0,46 0,45 0,46 0,45 0,51 0,48 
*p<0.05; 

 
Fot. 26. Doświadczenie w Korycinach 
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3.3.2 Stopień kolonizacji korzeni bukwicy lekarskiej przez arbuskularne grzyby 

mikoryzowe 

 

W wyniku analizy stopnia kolonizacji korzeni bukwicy przez arbuskularne grzyby 

mikoryzowe, z doświadczenia zakładanego na polu doświadczalnym w Wilanowie, uzyskano 

wyniki świadczące o wyższym stopniu kolonizacji korzeni zaprawianych szczepionką 

mikoryzową. Największa różnica widoczna była w kilka tygodni po założeniu doświadczenia 

(jesień 2012) oraz na początku okresu wegetacyjnego (wiosna 2013). Korzenie roślin 

kontrolnych były również skolonizowane przez grzyby mikoryzowe, najprawdopodobniej 

przez ich szczepy występujące naturalnie w podłożu. Natomiast pod koniec okresu 

wegetacyjnego u roślin 2-letnich stopień mikoryzacji roślin był na podobnym poziomie, co 

świadczy przede wszystkim o tym, że głównym efektem zastosowania szczepionki 

mikoryzowej był szybszy rozwój symbiozy. Jednocześnie uzyskane wyniki sugerują, że efekt 

stosowania szczepionki mikoryzowej zależy przede wszystkim od lokalnych warunków 

środowiskowych, najprawdopodobniej od szczepów arbuskulatnych grzybów mikoryzowych 

występujących w podłożu, o czym świadczy porównanie wyników uzyskanych z 

doświadczeń założonych w Wilanowie i w Korycinach (Wyk. 49 i 50). W doświadczeniu 

założonym w Korycinach, korzenie roślin kontrolnych skolonizowane były w większym 

stopniu, aniżeli korzenie roślin zaprawianych szczepionką mikoryzową. 

We wszystkich badanych roślinach stwierdzano obecność arbuskularnych grzybów 

mikoryzowych na podstawie charakterystycznych cech strukturalnych, które możliwe były 

do obserwacji mikroskopowej po barwieniu korzeni (zmodyfikowaną metodą Vierheilig i 

inni; 1998) (Tablica 4). Na powierzchni korzeni obserwowano występowanie strzępek 

grzybowych oraz apresoriów W korzeniach roślin stwierdzano występowanie strzępek 

grzybowych wewnątrz korzeni roślin -rosnących między komórkami kory korzenia, a także 

wrastających do wnętrza komórek. W komórkach kory korzeni stwierdzano obecność 

arbuskul oraz wezikul. Wezikule obserwowano przede wszystkim w korzeniach roślin 

pobieranych jesienią (Tablica 4, zdjęcie 3 i 4). Należy również zwrócić uwagę, że w 

korzeniach pobieranych z roślin kontrolnych, z doświadczenia w Wilanowie obserwowano 

równolegle występującą kolonizację korzeni przez endofity korzeniowe, takie jak grzyby z 

tzw. kompleksu DSE (dark septate endophytes) – ciemnostrzępkowych grzybów 
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endofitycznych z przegrodami (Tablica 4, zdjęcie 1). Charakterystyczną cechą grzybni DSE 

jest tworzenie strzępek o znacznie mniejszej średnicy niż strzępki grzybów arbuskularnych, 

oraz tworzenie niewielkich mikrosklerocjów (grzybni przetrwalnikowych) w obrębie kory 

pierwotnej korzenia. Przypuszcza się, że grzyby DSE mogą ułatwiać zaopatrzenie w azot 

roślin będących w stadium sukcesji i tym samym przyczyniają się do zwiększenia 

konkurencyjności takich roślin. 

 

Wykres 49. Stopień kolonizacji korzeni 2-letniej arniki łąkowej przez arbuskularne grzyby mikoryzowe 

(%) (uprawa w Wilanowie). 

 

 

Wykres 50. Stopień kolonizacji korzeni 1-rocznej arniki łąkowej przez arbuskularne grzyby mikoryzowe 

(%) (uprawa w Korycinach). 
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Tablica 4. Obserwacje mikorskopowe korzeni bukwicy zwyczajnej, kontrolnych (zdjęcia nr 1 i 3) oraz 

korzeni zaprawianych szczepionką mikoryzową (zdjęcia nr 2 i 4) z doświadczeń zakładanych w 2012 r., 

w Wilanowie. 

Ar – arbuskule; V - wezikule 
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