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I. METODYKA 

 

BADANIA PROWADZONO 

 w Katedrze Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW - na polu doświadczalnym z 

certyfikatem ekologicznym i w laboratoriach badawczych 

 we współpracy z Katedrą Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności SGGW (ocena 

mikrobiologiczna surowców) 

 we współpracy z Katedrą Fitopatologii i Katedrze Entomologii Stosowanej SGGW  

 we współpracy z Jednostką Certyfikującą „Ekogwarancja PTRE” 

 

STANOWISKO POD DOŚWIADCZENIE 

Doświadczenia polowe założone zostało na ekologicznym, certyfikowanym polu 

doświadczalnym Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych w Wilanowie na madzie 

rzecznej. W roku 2012 na polu, na którym założone było doświadczenie 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. 

 

WARIANTY DOŚWIADCZENIA 

A - gatunek roślin 

 bazylia wonna (Ocimum basilicum L.) 

 cząber ogrodowy (Satureja hortensis L.) 

 szałwia lekarska (Salvia officinalis L.) 

 tymianek właściwy (Thymus vulgaris L.) 

 

B - rodzaj osłon pod którymi uprawiano rośliny (Fot. 3-6): 

 kontrola (pole bez osłony) 

 tunel przykryty gęstą, białą siatką (wariant opisywany w wynikach jako „siatka”) 

 tunel foliowy (wariant opisywany w wynikach jako „folia”) 
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PRZEBIEG DOŚWIADCZENIA 

Przygotowanie rozsady w Doświadczalnym Ośrodku Szklarniowym SGGW. 

Rozsada 4 gatunków roślin (bazylii wonnej, cząbru ogrodowego, szałwii lekarskiej i tymianku 

właściwego) przygotowana została w Doświadczalnym Ośrodku Szklarniowym SGGW. 

Wysiewy tymianku i szałwii przeprowadzone zostały na przełomie lutego i marca, a bazylii i 

cząbru 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. 

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

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

multiplatach (wielodoniczkach) o średnicy „oczek” 3 cm (Fot. 1 i 2). Rozsada po 

zahartowaniu wysadzona została w pole. 

 

  

Fot. 1. Siewki bazylii wonnej – przed pikowaniem Fot. 2. Rozsada cząbru ogrodowego (bezpośrednio po 
wypikowaniu) 
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Zakładanie doświadczeń polowych 

Namioty z siatką i folią rozłożono na polu w pierwszym tygodniu maja. Doświadczenia 

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 wysadzone zostały na polu - bez osłon (Kontrola), w tunelu przykrytym 

gęstą, białą siatką (Siatka) i w tunelu przykrytym folią (Folia). W każdym z ww. wariantów 

rozsada 4. badanych gatunków roślin (bazylii wonnej, cząbru ogrodowego, szałwii lekarskiej, 

tymianku właściwego) wysadzana została na poletkach o powierzchni 10 m
2
 w 3 

powtórzeniach w rozstawie 40 x 20 cm. Po wysadzeniu rozsady rozłożone zostały linie 

kroplujące, umożliwiające regularne podlewanie roślin. 

 

  

Fot. 3. Ogólny widok doświadczenia polowego Fot. 4. Kontrola – rośliny rosnące bez osłon 

  

Fot. 5. Rośliny rosnące w tunelu z siatki Fot. 6. Rośliny rosnące w tunelu foliowym 
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OBSERWACJE CECH MORFOLOGICZNYCH 

Bezpośrednio przed zbiorem ziela oceniono:  

1. długość pędów, 

2. liczba okółków liści na pędzie, 

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

 

POMIAR NATĘŻENIA NAPROMIENIOWANIA 

Bezpośrednio przed zbiorem ziela we wszystkich wariantach uprawy (kontrola, tunele 

przykryte siatką, tunele foliowe) przy pomocy fitofotometru RF-100 (Fot. 7) wykonano 

pomiary natężenia napromieniowania w zakresie fotosyntetycznie czynnej radiacji (PAR) 

(Tab. 1). 

 

Tabela. 1. Pomiar natężenia napromieniowania w zależności od warunków uprawy roślin  
(µmol fotonów/m-2 s-1). 

 Kontrola Siatka Folia 

Niebo bezchmurne 2480 2200 1600 

Niebo zachmurzone 910 760 680 

 

 

Fot. 7. Radiometr/fotometr RF-100 
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OCENA KONDYCJI ROŚLIN 

Na rosnących roślinach przy użyciu aparatu Scientific Dualex 4 firmy Force-A dokonano 

pomiaru zawartości chlorofili, flawonoli oraz wskaźnika NBI (Fot. 8). Pomiary 

przeprowadzono na 30 liściach (na 10 roślinach, na najmłodszych w pełni rozwiniętych 

liściach) w 3 powtórzeniach. 

 zawartość chlorofilu (Chl) – wyrażona w jednostce względnej, którą po uprzedniej 

kalibracji urządzenia można przeliczyć na µg/cm
2
; zawartość ta wyznaczana jest wg. 

wzoru Chl = (transmitancja podczerwieni - transmitancja czerwieni) / transmitancja 

czerwieni; 

 zawartość flawonoli (Flav) – wyznaczana na podstawie intensywności fluorescencji w 

podczerwieni po wzbudzeniu chlorofilu błyskiem UV-A; wyrażana w podobnej 

jednostce co zawartość chlorofilu; 

 NBI – Nitrogen Balance Index, opatentowany wskaźnik, który stanowi iloraz 

Chl/Flav; związany jest on ze stosunkiem zawartości azotu do węgla w badanej 

tkance. 

 

Fot. 8. Pomiar wykonywany na roślinach przy użyciu aparatu Scientific Dualex 4 



 

8 

 

TERMINY I SPOSÓB ZBIORU ZIELA 

 Bazylia wonna: 24 lipca (początek kwitnienia roślin) 

 Cząber ogrodowy: 29 lipca (pełnia kwitnienia roślin) 

 Szałwia lekarska: 5 sierpnia (faza wegetatywna – gatunek kwitnie dopiero w 2. roku 

wegetacji) 

 Tymianek właściwy: 12 sierpnia (faza wegetatywna – gatunek kwitnie dopiero w 2. roku 

wegetacji) 

Ziele ścinano sekatorami na wysokości około 15-20 cm od powierzchni gleby. Po zbiorze 

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

powierzchni 10m
2
 w 3 powtórzeniach. 

 

OCENA STOPNIA PORAŻENIA ROŚLIN CHOROBAMI 

Bezpośrednio przed zbiorem ziela, dla poszczególnych gatunków, określano średnią liczbę 

liści na roślinie porażonych przez choroby i szkodniki. Obserwacje przeprowadzono na 10 

losowo wybranych roślinach w 3 powtórzeniach. 

Dodatkowo, w przypadku szałwii, na odrastającym zielu, wykonano ocenę porażenia tej 

rośliny przez mączniak rzekomy (Peronospora salviae-officinalis). Ocenę wykonano na 

podstawie trzech próbek zebranych dnia 19 września 2013 z uprawy gruntowej, tunelu 

siatkowego i tunelu foliowego. Każda próbka zawierała 400 liści zebranych losowo ze 

wszystkich poletek każdego rodzaju uprawy. Oceniano wizualnie ułamek powierzchni z 

widoczną nekrozą na górnej stronie liścia, na podstawie wcześniej sporządzonego wzorca 

graficznego. W przypadkach wątpliwych sprawdzano pod binokularem obecność trzonków i 

zarodników konidialnych organizmu chorobotwórczego na dolnej stronie liścia. Obliczenia 

wiarygodności różnic pominięto ze względu na znaczne odbieganie uzyskanych wartości 

pomiarowych od rozkładów normalnych przyjętych w obliczeniach statystycznych. Ułamki 

przeliczono na procenty. 
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OCENA SENSORYCZNA 

Analiza profilowa zapachu i smaku świeżych ziół (bazylii wonnej, cząbru ogrodowego, 

szałwii lekarskiej i tymianku właściwego). 

 

Próbki ziół z doświadczeń polowych (po 9 prób dla każdego gatunku, oznaczonych jako: 

światło 1, 2, 3; siatka 1, 2, 3 i folia 1, 2,3) podzielono losowo na dwie grupy;  

1 grupa – światło 1, światło 3, siatka 2, folia 1, folia 3 

2 grupa – światło 2, siatka 1, siatka 3, folia 2. 

W związku z powyższym ocena sensoryczna prowadzona była w przeciągu 2 dni dla jednego 

gatunku. 

 

Przygotowanie próbek: 

 do oceny zapachu 

Ziele rozdrabniano (krojono) i umieszczano w ilości po ½ łyżeczki w zakodowanych, 

plastikowych kieliszkach o pojemności 40 ml. Przykrywano je szalkami Petrie’go i podawano 

do oceny (Fot. 9 i 10). 

  
Fot. 9. Próbki ziela bazylii przed oceną 
sensoryczną zapachu 

Fot. 10. Zestaw próbek ziela bazylii przed oceną 
sensoryczną zapachu 

 

 do oceny smaku 

Świeże ziele płukano pod bieżącą wodą, osuszano na bibule i rozdrabniano (krojono). 

Równocześnie przygotowywano puree ziemniaczane (marki Knorr) dodając do 

sproszkowanego produktu jedynie odpowiednią ilość wody, bez dodatku mleka i soli. Puree 

użyte zostało jako nośnik do podania właściwej próbki smakowej ziół. Zioła mieszano z puree 

(na podstawie wcześniej przeprowadzonych badań metodycznych ustalono, iż optymalna 

ilość świeżego ziela w podawanej próbie smakowej wynosi 4%), nakładano porcje próby 
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(objętościowo – 1 łyżeczka) do zakodowanych szklanych szalek Petriego i podawano do 

oceny (Fot. 11 i 12). 

  

Fot. 11. Próbki ziela bazylii przed oceną 
sensoryczną smaku 

Fot. 12. Zestaw próbek ziela bazylii przed oceną 
sensoryczną smaku 

 

Metodyka oceny: 

Analizę sensoryczną ziół przeprowadzono stosując metodę analizy opisowej (Quantitative 

Description Analysis, QDA), czyli profilowania sensorycznego, zgodnie z procedurą ujętą 

normą PN-ISO 11035 (Analiza sensoryczna – Identyfikacja i wybór deskryptorów do 

ustalenia profilu sensorycznego z użyciem metod wielowymiarowych). 

 

Ocenę przeprowadzono 2-etapowo: 

ETAP 1: Wytypowanie wyróżników zapachu i smaku prób ziela (dla poszczególnych 

gatunków osobno) i określenie ich definicji. 

ETAP 2: Ocena profilowa zapachu i smaku. 

 

ETAP 1: Wyboru wyróżników zapachu i smaku dla ziół oraz ustalenia ich definicji dokonano 

na kilku spotkaniach sensorycznego zespołu oceniającego (osobne spotkania przy omawianiu 

wyróżników dla poszczególnych ziół). Zespół liczył minimum 10 osób. Każdej osobie z 

zespołu podawano do oceny próbki ziół przygotowane jak opisano powyżej oraz karty oceny 

na których oceniający indywidualnie, nie kontaktując się z pozostałymi osobami z zespołu, 

opisywali swoje odczucia zapachowe i smakowe. Karty te po wykonaniu obserwacji 

przekazano osobie prowadzącej spotkanie, która następnie całemu zespołowi oceniającemu 

prezentowała zanotowane indywidualne określenia i skojarzenia zapachowe i smakowe. 

Następnie przeprowadzono dyskusję, wynikiem której było ustalenie listy najbardziej 

charakterystycznych dla danego surowca wyróżników zapachu i smaku. Zestawione listy 
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wyróżników omawiano, po czym każdy z nich dokładnie definiowano w taki sposób, aby 

wszyscy oceniający jednakowo rozumieli każdą notę zapachową i smakową. Ustalano 

jednocześnie kolejność not, zgodnie z tym, jak pojawiały się one w trakcie zapachowej i 

doustnej oceny.  

 

ETAP 2: Ocenę profilową zapachu i smaku przeprowadzono według ustalonych list 

wyróżników zapachu i smaku. Intensywność każdego wyróżnika oceniano na ciągłej skali 

graficznej, o długości 10 cm (odpowiadającej 0-10 jednostkom umownym, 10 j.u.), 

oznaczonej odpowiednimi określeniami brzegowymi. Dla wyróżników zapachowych i 

smakowych były to określenia - minimum skali: niewyczuwalny i maksimum skali: bardzo 

intensywny.  

Wszystkie oceny wykonano w dwóch niezależnych powtórzeniach. Próbki były 

indywidualnie kodowane i podawane oceniającym w losowej kolejności, innej dla każdego 

oceniającego. Podczas jednej oceny jedna osoba oceniała maksymalnie 5 prób badanych 

surowców. Do oceny zapachu podawano próbki w plastikowych kieliszkach o pojemności 40 

ml przykrytych szalką Petriego, a do oceny smaku - na szklanych szalkach Petriego. 

W celu zneutralizowania smaku pomiędzy testowaniem poszczególnych prób podawano 

pokrojoną bułkę oraz niesłodzoną herbatę. Oceniających proszono o robienie krótkich przerw 

między ocenami kolejnych próbek. 

 

Zespół oceniających i warunki oceny: 

Oceny profilowe przeprowadzono w laboratorium sensorycznym Katedry Roślin 

Warzywnych i Leczniczych SGGW, spełniającym wymagania określone normą PN-ISO 8589 

(Analiza sensoryczna - Ogólne wytyczne projektowania pracowni analizy sensorycznej), na 

indywidualnych stanowiskach oceny, przy użyciu skomputeryzowanego systemu 

ANALSENS do przygotowania testów, zapisu ocen indywidualnych oraz statystycznej 

obróbki wyników (Fot. 13 i 14). 

Oceny profilowe poszczególnych ziół przyprawowych wykonał zespół 10-12 osobowy, 

mający wieloletnie doświadczenie w ocenach sensorycznych warzyw, owoców i ziół. 

Zastosowany sposób prezentacji próbek, obejmujący kodowanie próbek i podawanie ich 

oceniającym w losowej kolejności, innej dla każdego oceniającego, zapewnił całkowitą 

obiektywność ocen. Zadaniem oceniających było oszacowanie poszczególnych wyróżników 
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zapachowych i wyróżników smakowych, wykrytych w podanych próbkach ziół i zaznaczenie 

swoich not na skalach. 

  

Fot. 13. Zespół oceniajacy podczas oceny Fot. 14. Ocena profilowa zapachu ziela bazylii 

 

OCENA MIKROBIOLOGICZNA 

Analiza mikrobiologiczna ziela roślin przyprawowych przeprowadzona została w Katedrze 

Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności SGGW w Warszawie. Ocenę tą wykonano 

pod kątem: 

 liczby bakterii mezofilnych tlenowych, 

 liczby bakterii mezofilnych tlenowych przetrwalnikujacych, 

 liczby drożdży i grzybów pleśniowych, 

 miano coli, 

 występowanie Escherichia coli w 1g, 

 występowanie pałeczek Salmonella w 25 g, 

 występowanie gronkowców koagulozadodatnich w 0,1 g 

 występowanie bakterii przetrwalnikującyh beztlenowych redukujących siarczyny w 

1g. 

Posiewy każdej z próbek wykonane zostały w trzech powtórzeniach. Liczba drobnoustrojów 

wyrażona została jako jednostka tworząca kolonie w 1 g badanej próbki [jtk/g]. 
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OCENA CHEMICZNA SUROWCÓW 

Uzyskane surowce ocenione zostały pod kątem zawartości istotnych z fizjologicznego 

(dietetycznego) i sensorycznego punktu widzenia związków biologicznie aktywnych jak: 

olejki eteryczne (wraz z ich składem chemicznym), flawonoidy, garbniki, kwasy fenolowe i 

chlorofile. Zawartość olejku eterycznego określona została przy użyciu aparatu Derynga. 

Analiza GC olejku przeprowadza była 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). Zastosowano następujące warunki rozdziału: 

początkowa temperatura pieca – 60
o 

C przez 2 min., następnie przyrost temperatury 4
o 

C/min., 

temperatura końcowa 220
o 

C przez 5 min. Jako gaz nośny użyty będzie hel, o przepływie 1,1 

ml/min. Temperatura komory nastrzykowej - 210°C, detektora - 260°C. Split 1:70. Na 

kolumnę chromatograficzną olejek wstrzykiwano ręcznie, w ilości 0,1 µl. W celu określenia 

udziału procentowego poszczególnych związków w olejku zastosowano metodę normalizacji. 

Ogólna zawartość flawonoidów, garbników, kwasów fenolowych i chlorofili oceniona została 

wg Farmakopei Polskiej VIII. 
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II. WYNIKI 
 

1. Wpływ metody uprawy na rozwój roślin, plonowanie i jakość ziela 

 

1.1 BAZYLIA WONNA (Ocimum basilicum L.) 

 

Bazylia wonna (Fot. 15) to roślina 1-roczna. Surowcem przyprawowym jest ziele złożone z 

dobrze ulistnionych pędów długości około 30 cm. Ścina się je przed kwitnieniem (na 

początku tworzenia się pędów kwiatostanowych). Surowiec ma przyjemny, aromatyczny 

zapach oraz słonawy, ostro-korzenny smak. Zawiera ono olejek eteryczny w ilości od 0,04 do 

0,70% (dominujące związki: linalol, metylochawikol, eugenol), flawonoidy i garbniki. Świeże 

ziele bazylii używane jest jako przyprawa do surówek oraz sałatek mięsno-warzywnych, do 

potraw mięsnych i rybnych, masła ziołowego, serów. Stanowi podstawę do produkcji pasty 

„pesto”. 

 

 

Fot. 15. Bazylia wonna 
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1.1.1. Wpływ metody uprawy na rozwój i zdrowotność roślin 

 

 

Tabela 2. Wybrane cechy morfologiczne bazylii wonnej. 

Badana cecha Kontrola Siatka Folia 

wysokość roślin (cm) 52,2 46,6 81,2 

liczba pędów (szt./roślinę) 4,0 3,0 3,0 

długość pędów (cm) 42,0 34,8 70,8 

liczba okółków liściowych 
(szt./pędzie) 

5,0 5,0 5,0 

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

11,2 3,2 5,3 

 

Warunki uprawy wpłynęły na budowę morfologiczną roślin. Rośliny spod folii były 

najwyższe natomiast liczba pędów głównych i liczba okółków liściowych na pędzie były 

podobne we wszystkich kombinacjach (Tab. 2). 
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Fot. 16. Fot. 17. 

  
Fot. 18. Fot. 19. 

Fot. 16-19. Zmiany na liściach bazylii wonnej spowodowane chorobami 

Liście bazylii wonnej widoczne na fot. 16. i 17. wykazywały brak oznak wskazujących na 

obecność grzybowych i bakteryjnych patogenów roślin. Widoczne objawy choroby mają 

cechy wskazujące na wirusy jako przyczynę choroby. Przebarwienia liścia na fot. 18. mogą 

być również skutkiem zaburzeń fizjologicznych. Objawy i widoczne na fot. 19. oraz widoczne 

w naturze zarodnikowanie pozwala oznaczyć chorobę jako szara pleśń, której sprawcą jest 

grzyb Botrytis cinerea. Ochrona przed szarą pleśnią polega na utrzymywaniu niskiej 

wilgotności powietrza i zapobieganiu utrzymywania się wody na powierzchni roślin. 
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Fot. 20. Acronicta rumicis Fot. 21. Błyszczka jarzynówka  

 
Fot. 22. Hyles galii 

 

W uprawie bazylii wonnej najczęściej pojawiajacymi się szkodnikami były gąsienice: 

Acronicta rumicis, Hyles galii oraz błyszczka jarzynówka (Fot. 20-22). Pojawiały się one 

najczęściej w uprawie bez osłon (Tab. 2). 
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1.1.2. Wpływ metody uprawy na wybrane parametry fizjologiczne roślin i plon ziela 

 

Tabela 3. Zawartość chlorofili i flawonoli w żywej roślinie. 

 Kontrola Siatka Folia 

Chlorofile 26,9 20,7 27,5 

Flawonole 1,8 1,7 0,9 

Współczynnik 
NBI 

15,4 11,9 32,2 

 

 

Wykres 1. Świeża masa ziela bazylii wonnej (kg/10m2). 

 

Wykres 2. Powietrznie sucha masa ziela i masa otartego ziela bazylii wonnej (kg/10m2). 



 

19 

 

Najwyższą masę, zarówno świeżego jak i suchego ziela uzyskano z roślin uprawianych pod 

folią, nieco niższą z roślin nie osłoniętych. Wzrost roślin pod siatką był wyraźnie słabszy, a 

ich masa kilka razy niższa w porównaniu z roślinami nie osłoniętymi i spod folii (Wyk. 1 i 2; 

Fot. 23-25). Zahamowanie wzrostu roślin w tym wariancie uprawy wynika prawdopodobnie z 

niekorzystnych warunków świetlnych wyrażających się niższymi wartościami dotyczącymi 

zawartości chlorofilu w liściach oraz współczynnika NBI, a także wyraźnie wyższą 

zawartością związków fenolowych gromadzonych u roślin w warunkach stresu (Tab. 3). 

 

Fot. 23. Rośliny uprawiane w tunelu z siatki 
(bezpośrednio przed zbiorem) 

Fot. 24. Rośliny uprawiane w tunelu foliowym 
(bezpośrednio przed zbiorem) 

 
Fot. 25. Rośliny uprawiane bez osłon – kontrola (w czasie zbioru) 
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1.1.3. Wpływ metody uprawy na jakość świeżego ziela 

 

OCENA CHEMICZNA 

 

Tabela 4. Zawartość olejku eterycznego w świeżym zielu bazylii wonnej i procentowe udziały związków 

chemicznych w tym olejku. 

 Kontrola Siatka Folia 

olejek eteryczny (%) 0,13 0,13 0,11 

 

Składniki olejku 
   

1,8 cyneol 6,45 5,92 5,92 

γ terpinen 0,86 0,64 1,37 

linalol 55,09 48,55 46,70 

terpinen 4-ol 2,64 3,56 3,24 

metylochawikol 0,66 0,60 0,64 

γ terpineol 0,85 0,80 0,95 

eugenol 19,27 23,42 25,33 

pochodna eugenolu 2,39 3,01 4,06 

 

Zawartość olejku eterycznego w świeżym zielu bazylii wonnej była podobna we wszystkich 

wariantach uprawy, natomiast zawartość eugenolu w olejku, decydująca o jakości 

sensorycznej ziela, była wyraźnie wyższa w olejku pochodzącym z roślin uprawianych pod 

folią (Tab. 4). 
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OCENA SENSORYCZNA 

 

Poniżej przedstawiono wyróżniki zapachu i smaku ziela bazylii wytypowane przez zespół oceniający 

oraz definicje tych wyróżników. 

 

Definicje wyróżników zapachu świeżego ziela bazylii: 

ogólna intensywność zapachu kompleks zapachów (aromatów) wyczuwany po 

uchyleniu wieczka 

 

bazyliowy  zapach charakterystyczny dla świeżego ziela bazylii 

świeży, orzeźwiający  wrażenie orzeźwiające z nutą cytrynową, kojarzące się z zapachem 

skórki cytrynowej lub limonki 

”trawiasty” zapach charakterystyczny dla świeżo skoszonej trawy, świeżo 

posiekanych zielonych części roślin 

przyprawowy zapach charakterystyczny dla przypraw egzotycznych; pieprzu 

czarnego, ziela angielskiego 

ziołowy zapach mieszanki ziół (nie przypraw) skrzypu, dziurawca, zapach z 

charakterystyczną „gorzką” nutą 

kwaśny (marynaty) zapach kojarzony z zapachem zaprawy do marynowania ogórków lub 

warzyw 

grzybowy zapach charakterystyczny dla grzybów suszonych, kojarzący się z 

zapachem mokrej ściółki leśnej 

anyżowy  zapach charakterystyczny dla owoców anyżu i kopru włoskiego 

słodki   zapach typu nektarowego (miodowego), przypraw korzennych 

kwiatowy zapach kojarzący się z zapachem kwiatów łąkowych typu rumianek, 

stokrotka 

inny (jaki?) zapach inny niż wymienione powyżej, na kartce określ jaki to zapach 

(np. ”apteczny”, ”balsamiczny”) 
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Definicje wyróżników smaku świeżego ziela bazylii: 

bazyliowy  smak charakterystyczny dla świeżego ziela bazylii 

ziołowy smak charakterystyczny dla świeżych aromatycznych przypraw 

ziołowych (np. tymianku) 

miętowy, „chłodzący” wrażenie smakowo-zapachowe odczuwane podczas próbowania 

próbki, uczucie orzeźwiające 

anyżowy wrażenie smakowo-zapachowe odczuwane w czasie próbowania, 

kojarzone ze smakiem owoców anyżu, kopru włoskiego 

słodki   smak podstawowy, nie wymaga wyjaśnień  

słony   smak podstawowy, nie wymaga wyjaśnień 

kwaśny  smak podstawowy, nie wymaga wyjaśnień 

ostry, piekący  wrażenie smakowe odczuwane w jamie ustnej podczas próbowania 

próbki 

cierpki, ściągający” wrażenie drapania (cierpkości, wrażenie „ściągające”) w jamie ustnej 

lub przełyku, podobne do wrażenia odczuwanego przy próbowaniu 

mocnej, cierpkiej herbaty 

„trawiasty” wrażenie smakowo-zapachowe odczuwane w czasie próbowania, 

kojarzone zjedzeniem zielonych części roślin lub nie przyprawionego 

szpinaku 

gorzki   smak podstawowy, nie wymaga wyjaśnień 

inny (jaki?) smak nie wymieniony powyżej, w przypadku odczuwania proszę 

zaznaczyć na skali jego intensywność a na kartce określić jego 

charakter (np. s. chemiczny, s. metaliczny, s. grzybowy, s. ziemisty) 
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Tabela 5. Wpływ metody uprawy na jakość sensoryczną zapachu świeżego ziela bazylii wonnej. 

Metoda uprawy 

ogólna 

intensywność 

zapachu 

Wyróżniki zapachu 

bazyliowy 
świeży, 

orzeźwiający 
„trawiasty” przyprawowy ziołowy 

kwaśny 

(marynaty) 
grzybowy anyżowy słodki kwiatowy 

Kontrola 6,12 a 3,55 a 2,92 a 2,74 b 2,29 a 2,95 a 1,67 a 1,65 a 0,82 a 2,22 a 1,70 a 

Siatka 6,48 a 3,85 a 3,33 ab 1,68 a 2,99 b 3,04 a 1,83 a 1,68 a 1,40 a 2,51 ab 2,26 a 

Folia 6,63 a 4,09 a 3,68 b 1,56 a 3,15 b 2,84 a 1,59 a 1,33 a 2,47 b 2,81 b 2,06 a 

Wartości w kolumnach oznaczone tą samą literą nie różnią się między sobą istotnie na poziomie α=0,05 

Tabela 6. Wpływ metody uprawy na jakość sensoryczną smaku świeżego ziela bazylii wonnej. 

Metoda uprawy 

Wyróżniki smaku 

bazyliowy ziołowy 
miętowy, 

„chłodzący” 
anyżowy słodki słony kwaśny 

ostry, 

piekący 

cierpki, 

„ściągający” 
„trawiasty” gorzki 

Kontrola 5,27 a 3,31 a 1,92 a 1,30 a 1,04 a 0,85 a 1,15 a 1,68 a 2,64 a 1,83 a 1,52 a 

Siatka 5,61 a 4,19 b 2,60 b 1,21 a 1,04 a 0,75 a 1,07 a 1,59 a 3,33 b 1,87 a 2,28 b 

Folia 5,02 a 3,73 ab 2,50 b 3,10 b 1,04 a 0,94 a 1,22 a 1,91 a 2,86 ab 1,49 a 1,94 ab 

Wartości w kolumnach oznaczone tą samą literą nie różnią się między sobą istotnie na poziomie α=0,05 

 

Sposób uprawy bazylii wonnej zróżnicował aromat uzyskanych surowców tj. ich zapach i smak. Należy zaznaczyć iż na ogólne doznanie 

sensoryczne określane aromatem znacznie większy wpływ ma zapach surowca niż jego smak. Biorąc pod uwagę wyróżniki, które pozytywnie 

kojarzą się z jakością przyprawową bazylii takie jak: ogólna intensywność zapachu, zapach bazyliowy, orzeźwiający, przyprawowy i słodki to 

wyraźnie najlepszy surowiec uzyskano z uprawy pod folią (Tab. 5 i 6).  
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OCENA MIKROBIOLOGICZNA 

 

Tabela 7. Wskaźniki czystości mikrobiologicznej ziela bazylii wonnej. 
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(VL) 

Red. 
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(WB) 
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Ogólna liczba 

(PCA) 
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(Waksman) 
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 0
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>
0,

1 
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 0
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0,1 

10 
5,45 

x104 
1,85 x103 2,70 x102 2,05 x103 

Siatka 
nb w 

0,1g 

7,19 

x104 
1,16 x104 9,02 x102 5,00 x102 

Folia 10 
2,34 

x105 
1,10 x104 7,14 x102 3,30 x103 

nb. – nie obecne 

 

Zanieczyszczenie mikrobiologiczne ziela bazylii w żadnym z zastosowanych wariantów 

doświadczenia nie przekraczało dopuszczalnych norm. Wśród mikroflory przeważały bakterie 

przetrwalnikujące tlenowe, mezofile o właściwościach amylolitycznych oraz grzyby. 

Mikroorganizmy te występują na ziołach w postaci przetrwalników bakteryjnych i 

zarodników pleśniowych i stanowią ich naturalną mikroflorę (Tab. 7). 
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1.1.4. Wpływ metody uprawy na jakość suchego ziela 

 

Tabela 8. Zawartość związków biologicznie aktywnych w otartym zielu bazylii wonnej. 

 Kontrola Siatka Folia 

flawonoidy (%) 0,30 0,38 0,29 

fenolokwasy (%)  0,88 1,11 0,54 

garbniki (%) 1,88 2,70 1,65 

chlorofil a 1,67 1,58 2,24 

chlorofil b 0,72 0,67 0,85 

 

 

Tabela 9. Zawartość olejku eterycznego w suchym zielu bazylii wonnej i procentowe udziały związków 

chemicznych w tym olejku. 

 Kontrola Siatka Folia 

olejek eteryczny (%) 1,10 1,07 1,00 

 
Składniki olejku 

   

1,8 cyneol 9,56 9,78 11,79 

γ terpinen 0,30 0,41 0,43 

linalol 59,05 60,98 61,33 

terpinen 4-ol 4,27 5,43 4,78 

metylochawikol 0,95 0,61 0,80 

γ terpineol 1,04 0,90 1,15 

eugenol 6,01 7,79 8,71 

pochodna eugenolu 2,92 3,49 3,85 
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Rysunek 1. Przykładowy chromatogram rozdziału chromatograficznego olejku bazyliowego 

 

Zawartość związków fenolowych tj. flawonoidów, fenolokwasów i garbników była wyraźnie 

najwyższa w suchym zielu uzyskanym z uprawy pod siatką natomiast zawartość chlorofili w 

tym wariancie doświadczenia była najniższa. Wyniki te wyraźnie korespondują z tymi, które 

uzyskano przy pomiarach prowadzonych na rosnących roślinach oraz w dużym stopniu 

wyjaśniają niskie plony surowca uzyskane w tym wariancie doświadczenia (Tab. 9 i 10). 

Zawartość olejku w suchym zielu była nieco niższa w zielu pochodzącym spod folii. Olejek 

ten charakteryzował się wyższą zawartością eugenolu i jego pochodnej, związków 

decydujących o intensywności zapachu bazylii (Tab. 9; Rys. 1). 
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1.2. CZĄBER OGRODOWY (Satureja hortensis L., Lamiaceae) 

 

Cząber ogrodowy (Fot. 26) to roślina 1-roczna. Surowcem jest ziele zbierane w okresie 

ukazywania się pierwszych kwiatów. Składa się on z pędów, drobnych liści i niewielkiej 

ilości kwiatów. Ma przyjemny charakterystyczny zapach i ostry, lekko pieprzowy smak 

(namiastka pieprzu). Dominującą grupę związków chemicznych w zielu cząbru jest olejek 

eteryczny, którego zawartość wynosi około 0,2-0,3%, a jego głównym składnikiem jest 

karwakrol. W surowcu obecne są również flawonoidy i kwasy fenolowe. Świeże ziele cząbru 

stosuje się jako przyprawę głównie do ciężkostrawnych potraw z nasion roślin strączkowych, 

do potraw mięsnych i rybnych, wędlin, serów, do potraw na bazie grzybów oraz do marynat. 

 

 
Fot. 26. Cząber ogrodowy 
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1.2.1. Wpływ metody uprawy na rozwój i zdrowotność roślin 

 

Tabela 10. Wybrane cechy morfologiczne cząbru ogrodowego. 

Badana cecha Kontrola Siatka Folia 

wysokość roślin (cm) 
35,3 31,7 38,3 

liczba pędów (szt./roślinę) 
2 2 2 

długość pędów (cm) 
32,6 29,2 36,6 

liczba okółków liściowych 
(szt./pędzie) 

6 5 6 

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

0 0 0 

 

Rośliny uprawiane w tunelu foliowym były wyższe, posiadały również dłuższe ulistnione 

pędy (część rośliny użytkowana jako przyprawa na świeże spożycie) w porównaniu z 

roślinami kontrolnymi i uprawianymi pod siatką. Liczba pędów na roślinie oraz liczba 

okółków liściowych były podobne przy każdym sposobie uprawy. Na roślinach niezależnie 

od sposobu uprawy nie obserwowano objawów chorób i rzerowania szkodników (Tab. 10). 
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1.2.2. Wpływ metody uprawy na wybrane parametry fizjologiczne roślin i plon ziela 

 

Tabela 11. Zawartość chlorofili i flawonoli w żywej roślinie. 

 Kontrola Siatka Folia 

Chlorofile 22,2 17,9 23,3 

Flawonole 0,7 0,7 0,5 

Współczynnik  
NBI 

32,2 23,0 49,2 

 

 
Wykres 3. Świeża masa ziela cząbru ogrodowego (kg/10m2). 

 
Wykres 4. Sucha masa ziela i otartego ziela cząbru ogrodowego (kg/10m2). 
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Podobnie jak u bazylii wonnej zarówno masa świeżego jak i suchego ziela była zbliżona u 

roslin kontrolnych i rosnacych pod folią, a około 3-krotnie niższa w uprawie pod siatką  

(Wyk. 3 i 4; Fot. 27-29). Analogicznie do bazylii kształtowały się fizjologiczne wskaźniki 

wzrostu tj. zawartość chlorofili i flawonoli w liściach żywych roślin oraz ściśle związany z 

nimi współczynnik NBI (Tab. 11). 

 

 
Fot. 27. Rośliny uprawiane w tunelu z siatki 

(bezpośrednio przed zbiorem) 

 Fot. 28. Rośliny uprawiane w tunelu foliowym 

(bezpośrednio przed zbiorem) 

 
Fot. 29. Rośliny uprawiane bez osłon – kontrola (bezpośrednio przed zbiorem ziela) 
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1.2.3. Wpływ metody uprawy na jakość świeżego ziela 

 

OCENA CHEMICZNA 

 

Tabela 12. Zawartość olejku eterycznego w świeżym zielu cząbru ogrodowego i procentowe udziały 

związków chemicznych w tym olejku. 

 Kontrola Siatka Folia 

olejek eteryczny (%) 0,55 0,65 0,52 

 

Składniki olejku 
   

α pinen 1,91 2,11 1,54 

β myrcen 2,06 2,05 2,06 

α terpinen 3,14 3,33 2,89 

γ terpinen 33,10 33,01 31,74 

p cymen 3,18 2,83 3,75 

β kariofilen 0,36 0,43 0,55 

karwakrol 53,45 53,53 51,81 

 

Zawartość olejku w świeżym zielu cząbru ogrodowego była najniższa przy uprawie pod folią. 

W olejku tym stwierdzono także najniższą zawartość karwakrolu i γ terpinenu (Tab. 12). 
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OCENA SENSORYCZNA 

 

Poniżej przedstawiono wyróżniki zapachu i smaku ziela cząbru ogrodowego wytypowane 

przez zespół oceniający oraz definicje tych wyróżników. 

 

Definicje wyróżników zapachu świeżego ziela cząbru: 

ogólna intensywność zapachu kompleks zapachów (aromatów) wyczuwany po 

uchyleniu wieczka 

 

ostry, (drażniący) nota dająca drażniące wrażenie przy wąchaniu 

zapach terpenowy charakterystyczny dla przyprawy; gałki muszkatołowej 

„igliwia” kojarzący się z zapachem igliwia 

cząbru  zapach charakterystyczny dla świeżo posiekanego ziela cząbru 

tymiankowy zapach charakterystyczny dla roztartego ziela tymianku 

przyprawowy zapach kojarzący się z zapachem mieszanki przyprawowej np. pieprzu 

ziołowego, ziół prowansalskich 

słodki”(kwiatowy) zapach kojarzący się z zapachem kwiatów, miodu, lukrecji 

miętowy  zapach charakterystyczny dla roztartego ziela mięty 

ziołowy(gorzki) zapach mieszanki ziół nie przypraw z charakterystyczną „gorzką” nutą , 

zapach kojarzący z mieszanką ziół do płukania gardła „Septosan” 

„trawiasty”  zapach świeżo rozdrobnionych części roślin 

grzybowy zapach charakterystyczny dla świeżych, mokrych  grzybów, mokrego 

mchu, ściółki leśnej 

inny( jaki?) zapach inny niż wymienione powyżej, jeśli go wyczuwasz zaznacz na 

skali jego intensywność a na kartce określ jaki to zapach (np. z. 

„wędzony”, z. chemiczny, z. ziemisty) 
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Definicje wyróżników smaku świeżego ziela cząbru: 

ostry, piekący  wrażenie drażniące, wywołujące uczucie pieczenia na języku i śluzówce jamy 

ustnej, podobne jak podczas próbowania zmielonego pieprzu 

„igliwia”  wrażenie smakowo - zapachowe kojarzone z igliwiem, ściółką leśną 

ziołowo-przyprawowy smak charakterystyczny dla mieszanki ziół przyprawowych; tymianku, 

cząbru 

cierpki, ściągający  wrażenie cierpkości („ściągające”) podobne do wrażenia odczuwanego 

przy próbowaniu mocnej herbaty 

kwaśny  smak podstawowy, nie wymaga wyjaśnień 

gorzki   smak podstawowy, nie wymaga wyjaśnień 

grzybowy  smak charakterystyczny dla grzybów 

inny (jaki?)  smak inny niż wymienione powyżej, jeśli go wyczuwasz zaznacz na skali jego 

intensywność a na kartce określ jaki to smak (s. chemiczny, s. metaliczny,  

s. ziemisty) 
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Tabela 13. Wpływ metody uprawy na jakość sensoryczną zapachu świeżego ziela cząbru ogrodowego. 

Metoda 

uprawy 

ogólna 

intensywność 

zapachu 

Wyróżniki zapachu 

ostry 

(drażniący) 
„igliwia” cząbru tymiankowy przyprawowy 

„słodki 

(kwiatowy) 
miętowy 

ziołowy 

(gorzki) 
„trawiasty” grzybowy 

Kontrola 5,78 a 3,80 a 3,40 a 4,98 a 3,25 a 3,29 a 2,09 a 1,73 a 3,26 a 1,77 a 1,50 a 

Siatka 5,86 a 3,85 a 3,36 a 4,58 a 3,52 ab 3,21 a 2,36 a 1,93 a 3,60 a 1,83 a 1,29 a 

Folia 6,10 a 4,21 a 3,41 a 5,02 a 3,88 b 3,53 a 2,03 a 1,93 a 3,45 a 1,69 a 1,50 a 

Wartości w kolumnach oznaczone tą samą literą nie różnią się między sobą istotnie na poziomie α=0,05 

 

Tabela 14. Wpływ metody uprawy na jakość sensoryczną smaku świeżego ziela cząbru ogrodowego. 

Metoda 

uprawy 

Wyróżniki smaku 

ostry, piekący „igliwia” ziołowo-przyprawowy cierpki, ściągający kwaśny gorzki grzybowy 

Kontrola 5,31 a 4,57 a 5,29 a 5,71 a 1,87 a 4,78 a 1,56 a 

Siatka 5,43 a 4,46 a 5,36 a 5,94 a 2,26 ab 4,85 a 1,46 a 

Folia 5,27 a 4,62 a 5,36 a 6,09 a 2,40 b 4,96 a 1,31 a 

Wartości w kolumnach oznaczone tą samą literą nie różnią się między sobą istotnie na poziomie α=0,05 

Jakość sensoryczna cząbru ogrodowego wyrażona charakterystycznymi wyróżnikami aromatu tej rośliny, decydującymi o wartości 

przyprawowej świeżego ziela, wskazuje że podobnie jak w przypadku bazylii najlepszej jakości surowiec uzyskano w uprawie roślin pod folią. 

Zdecydowały o tym przede wszystkim wyróżniki zapachu takie jak: ogólna intensywność zapachu oraz zapachy: ostry, cząbru, przyprawowy i 

tymiankowy (Tab. 13 i 14). 
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OCENA MIKROBIOLOGICZNA 

 

Tabela 15. Wskaźniki czystości mikrobiologicznej ziela cząbru ogrodowego. 
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0,01 
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0,1g 

2,21 

x105 
8,20 x102 3,40 x102 1,30 x103 

Siatka 5 
2,99 

x106 
1,29 x104 7,32 x103 8,00 x102 

Folia 50 
1,91 

x105 
1,16 x103 2,31 x102 3,80 x103 

nb. – nie obecne 

 

Podobnie jak u bazylii wszystkie zebrane surowce cząbru ogrodowego spełniały normy 

mikrobiologiczne z tym, że próba pochodząca z roślin uprawianych bez osłon (kontrola) była 

nieco bardziej zanieczyszczona. Wśród mikroflory przeważały bakterie przetrwalnikujące 

tlenowe, mezofile o właściwościach amylolitycznych oraz grzyby. Mikroorganizmy te 

stanowią naturalną mikroflorę ziół (Tab. 15). 
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1.2.4. Wpływ metody uprawy na jakość suchego ziela 

 

Tabela 16. Zawartość zwiazków biologicznie aktywnych w otartym zielu cząbru ogrodowego. 

 Kontrola Siatka Folia 

flawonoidy (%) 0,38 0,48 0,40 

fenolokwasy (%)  0,55 0,57 0,43 

garbniki (%) 1,11 1,62 1,17 

chlorofil a 2,03 1,92 2,23 

chlorofil b 0,80 0,73 0,88 

 

Tabela 17. Zawartość olejku eterycznego w suchym zielu cząbru ogrodowego i procentowe udziały 

związków chemicznych w tym olejku. 

 
Kontrola Siatka Folia 

olejek eteryczny (%) 2,26 2,34 2,19 

 
Składniki olejku 

   

α pinen 1,36 0,92 1,60 

β myrcen 1,91 2,03 2,21 

α terpinen 2,50 3,16 2,73 

γ terpinen 32,12 30,20 29,84 

p cymen 4,09 2,69 4,25 

β kariofilen 0,36 0,68 0,53 

karwakrol 57,72 55,41 53,96 
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Rysunek 2. Przykładowy chromatogram rozdziału chromatograficznego olejku cząbrowego 

 

Podobnie jak w świeżym surowcu wyraźnie więcej związków fenolowych stwierdzono w 

zielu roślin rosnących pod siatką, w porównaniu z tymi, które uprawiane były pod folią i bez 

osłon. Surowce pochodzące z roślin uprawianych pod siatką charakteryzowały się także 

najniższą zawartością chlorofili (Tab. 16). Zawartość olejku była najniższa przy uprawie pod 

folią. Olejek ten odznaczał się również najniższą zawartością jego dwóch najważniejszych 

składników tj. karwakrolu i γ terpinenu (Tab.17; Rys. 2). 
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1.3. SZAŁWIA LEKARSKA (Salvia officinalis L., Lamiaceae) 

 

Szałwia lekarska (Fot. 30) to roślina wieloletnia (krzewinka). Surowcem jest ziele zbierane w 

pierwszym roku wegetacji roślin i złożone z ulistnionych, niezdrewniałych pędów o długości 

około 30 cm. Zapach surowca jest silnie aromatyczny, smak korzenny, lekko piekący i 

ściągający. Świeże ziele szałwii zawiera do 0,5% olejku eterycznego, garbniki i kwasy 

fenolowe. Dominujące składniki olejku to: tujon, cyneol i kamfora. Ziele szałwii stosowane 

jest jako przyprawa do potraw mięsnych: dziczyzny, drobiu i wędlin, do zup rybnych i potraw 

na bazie roślin strączkowych oraz do serów. 

 

 

Fot. 30. Szałwia lekarska 
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1.3.1. Wpływ metody uprawy na rozwój i zdrowotność roślin 

 

Tabela 18. Wybrane cechy morfologiczne szałwii lekarskiej. 

Badana cecha Kontrola Siatka Folia 

wysokość roślin (cm) 
30,6 22,9 58,4 

liczba pędów (szt./roślinę) 
15 8 17 

długość pędów (cm) 
24 13 40 

liczba okółków liściowych 
(szt./pędzie) 

6 5 7 

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

10 5 5 

 

Tabela 19. Porażenie liści szałwii lekarskiej przez mączniak rzekomy (Peronospora salviae-officinalis). 

Metoda uprawy Średni procent znekrotyzowanej 

powierzchni liścia (%) 

Kontrola 7,79 

Siatka 0,14 

Folia 0,15 

 

Przedstawione wyżej wyniki wykazały kilkudziesięciokrotnie większe porażenie liści szałwii 

lekarskiej rosnącej w gruncie w porównaniu z roślinami uprawianymi pod osłonami (Tab. 19; 

Fot. 31). 

Uprawa szałwii lekarskiej w gruncie stwarza odpowiednie warunki do rozprzestrzeniania oraz 

kiełkowania zarodników i infekcji liści przez lęgniowca Peronospora salviae-officinalis.  

W tunelu foliowym zwilżanie liści jest bardzo ograniczone w związku z tym ograniczone jest 

rozprzestrzenianie się i kiełkowanie zarodników na tych liściach. Na liściach szałwii 

uprawianej bez osłon okres zwilżania liści może być bardzo długi, a rozprzestrzenianie się 

zarodników wraz z rozpryskującymi się z dużą energią i rozwiewanymi małymi kroplami 

deszczu jest swobodne. Osłonięcie roślin drobną siatką, prowadzące do znacznego 

zmniejszenia energii kropel deszczu i wiatru, okazało się wystarczającą barierą dla 

zarodników patogena wytwarzanych obficie w odległości kilku metrów na roślinach 

rosnących w gruncie.  
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Fot. 31. Znekrotyzowane liście szałwii lekarskiej 
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1.3.2. Wpływ metody uprawy na wybrane parametry fizjologiczne roślin i plon ziela 

 

Tabela 20. Zawartość chlorofili i flawonoli w żywej roślinie. 

 Kontrola Siatka Folia 

Chlorofile 32,8 26,3 32,7 

Flawonole 1,8 1,8 1,5 

Współczynnik 
NBI 

18,0 14,4 21,4 

 

 

 
Wykres 5. Świeża masa ziela szałwii lekarskiej (kg/10m2). 

 

 
Wykres 6. Sucha masa ziela i otartego ziela szałwii lekarskiej (kg/10m2). 
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Analogicznie do bazylii wonnej i cząbru ogrodowego najwyższy plon świeżego ziela u 

szałwii uzyskano przy uprawie pod folią (Wyk. 5 i 6; Fot. 32-34). Plon ten w dużym stopniu 

był wypadkową liczby pędów wykształconych na roślinie i ich długości (Tab. 18). Niskie 

plony roślin cieniowanych siatką, podobnie ja u bazylii i cząbru skorelowane są także z 

niskimi wartościami oznaczonych fizjologicznych parametrów tj. chlorofili oraz NBI  

(Tab. 20). 

  
Fot. 32. Rośliny uprawiane w tunelu z siatki 
(bezpośrednio przed zbiorem) 

Fot. 33. Rośliny uprawiane w tunelu foliowym 
(bezpośrednio przed zbiorem) 

Fot. 34. Rośliny uprawiane bez osłon – kontrola (bezpośrednio przed zbiorem ziela) 
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1.3.3. Wpływ metody uprawy na jakość świeżego ziela 

 

OCENA CHEMICZNA 

 

Tabela 21. Zawartość olejku eterycznego i procentowe udziały związków w olejku eterycznym. 

 Kontrola Siatka Folia 

olejek eteryczny (%) 0,47 0,51 0,40 

 

Składniki olejku 
   

α pinen 2,34 3,22 2,56 

kamfen 4,47 5,80 4,83 

β pinen 2,32 2,62 2,10 

β myrcen 1,01 1,15 1,07 

limonen 1,54 1,86 1,79 

1,8 cyneol 9,78 8,65 7,99 

α tujon 27,11 27,87 24,13 

β tujon 4,84 3,95 4,49 

kamfora 25,29 27,60 30,38 

octan bornylu 1,07 1,14 1,95 

β kariofilen 3,94 3,13 2,65 

α humulen 2,91 2,06 2,06 

borneol 4,04 2,98 4,74 

ledol 5,45 3,78 2,77 

 

Zawartość olejku eterycznego w świeżym zielu była najniższa w surowcu pochodzącym spod 

folii. W olejku tym obserwowano również najniższą zawartość szkodliwego dla zdrowia  

α-tujonu (Tab. 21). 
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OCENA SENSORYCZNA 

 

Poniżej przedstawiono wyróżniki zapachu i smaku ziela szałwii lekarskiej wytypowane przez 

zespół oceniający oraz definicje tych wyróżników. 

 

Definicje wyróżników zapachu świeżego ziela szałwii 

ogólna intensywność zapachu kompleks zapachów (aromatów) wyczuwany po 

uchyleniu wieczka 

 

ostry, (drażniący) nota dająca drażniące wrażenie przy wąchaniu 

ziołowy (gorzki) zapach „gorzki”, 'ściągający”, kojarzący z mieszanką ziół do płukania 

gardła „Septosan” 

szałwiowy  zapach charakterystyczny dla świeżego ziela szałwii 

pieprzowy   zapach kojarzący się z zapachem zmielonego czarnego pieprzu 

„igliwia”  zapach terpenowy, kojarzący się z zapachem igliwia, ściółki leśnej 

„trawiasty”  zapach świeżo rozdrobnionych części roślin, trawy 

miętowy zapach orzeźwiająco – chłodzący, mentolowy, kojarzący się z miętą lub 

produktami zawierającymi mentol 

„słodki”(kwiatowy) zapach miodu, kojarzący się z zapachem rumianku 

inny (jaki?) zapach inny niż wymienione powyżej, jeśli go wyczuwasz zaznacz na 

skali jego intensywność a na kartce określ jaki to zapach  

(np. z. chemiczny, z. ziemisty, z. stęchły) 
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Definicje wyróżników smaku świeżego ziela szałwii: 

ziołowy  smak kojarzony z mieszanką ziół do płukania gardła „Septosan” 

„igliwia” wrażenie smakowo - zapachowe kojarzone z igliwiem, ściółką leśną,  

(z zapachem kamforowym, sosnowym, terpenowym) 

cierpki, ściągający wrażenie cierpkości („ściągające”) podobne do wrażenia odczuwanego 

przy próbowaniu mocnej herbaty 

gorzki   smak podstawowy, nie wymaga wyjaśnień 

ostry, piekący wrażenie drażniące, wywołujące uczucie pieczenia na języku i 

śluzówce jamy ustnej, podobne jak podczas próbowania zmielonego 

pieprzu 

miętowy wrażenie smakowo - zapachowe kojarzone z próbowaniem produktów 

zawierających mentol 

słodki   smak podstawowy, nie wymaga wyjaśnień 

„sianowy”  wrażenie smakowo - zapachowe kojarzone z próbowaniem lekkiej, 

    słabej herbaty („sianowej”) 

inny (jaki?)  smak inny niż wymienione powyżej, jeśli go wyczuwasz zaznacz na 

skali jego intensywność, a na kartce określ jaki to smak (s. chemiczny, 

s. metaliczny, s. stęchły, s. grzybowy) 
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Tabela 22. Wpływ metody uprawy na jakość sensoryczną zapachu świeżego ziela szałwii lekarskiej. 

Metoda uprawy 

ogólna 

intensywność 

zapachu 

Wyróżniki zapachu 

ostry 
(drażniący) 

ziołowy 
(gorzki) 

szałwiowy pieprzowy „igliwia” „trawiasty” miętowy „słodki” 
(kwiatowy) 

Kontrola 6,94b 3,84a 4,77a 5,73b 1,46a 3,10a 1,84a 2,73a 2,06a 

Siatka 6,75ab 3,82a 4,76a 5,68b 1,46a 3,10a 1,70a 2,70a 2,23a 

Folia 6,51a 3,46a 4,47a 5,26a 1,37a 2,73a 1,95a 3,85a 2,33a 

Wartości w kolumnach oznaczone tą samą literą nie różnią się między sobą istotnie na poziomie α=0,05 

 

Tabela 23. Wpływ metody uprawy na jakość sensoryczną smaku świeżego ziela szałwii lekarskiej. 

Metoda uprawy 

Wyróżniki smaku 

ziołowy „igliwia” cierpki, ściągający gorzki ostry, piekący miętowy słodki „sianowy” 

Kontrola 5,60 a 4,06 a 4,90 a 3,95 ab 2,82 a 2,85 a 1,43 a 1,83 b 

Siatka 5,39 a 4,05 a 4,96 a 4,52 a 2,78 a 2,77 a 1,42 a 1,31 a 

Folia 5,77 a 3,35 a 4,68 a 3,50 b 2,82 a 2,73 a 1,31 a 1,00 a 

Wartości w kolumnach oznaczone tą samą literą nie różnią się między sobą istotnie na poziomie α=0,05 

 

Szałwia jest rośliną przyprawową silnie aromatyczną, dlatego też stosuje się ją ostrożnie, z umiarem. Uzyskane wyniki oceny sensorycznej 

wskazują że lepszy surowiec, łagodniejszy w zapachu, mniej drażniący i mniej gorzki otrzymać można z uprawy pod folią. Również smak tego 

surowca jest korzystniejszy tj. mniej „leśny”, cierpki, gorzki i „sianowy” (Tab. 22 i 23). 
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OCENA MIKROBIOLOGICZNA 

 

Tabela 24. Wskaźniki czystości mikrobiologicznej ziela szałwii lekarskiej. 
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Siatka 0,01 nb. w 0,1g 2,35 x104 nb. w 0,1g nb. w 0,1g 4,05 x103 

Folia 0,01 5 1,21 x104 10 nb. w 0,1g 3,41 x102 

nb. – nie obecne 

 

Surowce uzyskane we wszystkich wariantach doświadczenia spełniały wymagania norm 

mikrobiologicznych dla ziół. Wśród zidentyfikowanej mikroflory przeważały bakterie 

przetrwalnikujące tlenowe, mezofile o właściwościach amylolitycznych oraz grzyby. 

Mikroorganizmy te występują na ziołach w postaci przetrwalników bakteryjnych i 

zarodników pleśniowych i stanowią naturalną mikroflorę ziół (Tab. 24). 
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1.3.4. Wpływ metody uprawy na jakość suchego ziela 

 

Tabela 25. Zawartość związków biologicznie aktywnych w otartym zielu szałwii lekarskiej. 

 Kontrola Siatka Folia 

flawonoidy (%) 0,48 0,56 0,51 

fenolokwasy (%)  1,15 1,28 0,75 

garbniki (%) 2,11 2,36 1,51 

chlorofil a 1,42 1,34 1,92 

chlorofil b 0,50 0,40 0,89 

 

Tabela 26. Zawartość olejku eterycznego w suchym zielu szałwii lekarskiej i procentowe udziały 

związków chemicznych w tym olejku. 

 
Kontrola Siatka Folia 

olejek eteryczny (%) 2,31 2,40 2,19 

 
Składniki olejku 

   

α pinen 3,70 3,77 2,99 

kamfen 5,78 6,95 6,43 

β pinen 2,47 2,96 2,22 

β myrcen 1,09 1,60 1,12 

limonen 1,74 1,14 1,98 

1,8 cyneol 10,19 10,60 9,13 

α tujon 23,00 26,78 21,18 

β tujon 5,49 6,98 6,02 

kamfora 26,71 34,58 32,44 

octan bornylu 10,04 2,16 1,96 
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Rysunek 3. Przykładowy chromatogram rozdziału chromatograficznego olejku szałwiowego 

 

Ogólna zawartość zidentyfikowanych związków fenolowych oraz olejku podobnie jak u wcześniej 

omawianych gatunków była najwyższa w surowcu z roślin uprawianych pod siatką, natomiast 

chlorofili pod folią (Tab. 25). Surowiec zebrany z roślin uprawianych pod folią charakteryzował się 

najniższą zawartością olejku oraz podobnie jak w świeżym zielu najniższym procentowym udziałem 

szkodliwego α-tujonu w olejku (Tab. 26; Rys. 3). 
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1.4. TYMIANEK WŁAŚCIWY (Thymus vulgaris L., Lamiaceae) 

 

Tymianek właściwy (Fot. 35) to roślina wieloletnia (krzewinka). Surowcem są ulistnione 

pędy zbierane w momencie ukazywania się pierwszych kwiatów, długości około 20 cm. 

Zapach jest charakterystyczny, smak silny, lekko gorzkawy. Dominującą grupa związków w 

zielu tymianku jest olejek eteryczny, z tymolem i karwakrolem jako głównymi związkami. W 

surowcu obecne są również garbniki i flawonoidy Ziele tymianku stosowane jest jako 

przyprawa do mięs, serów i pieczywa, aromatyzowanych octów, olejów i alkoholi. 

 

 

Fot. 35. Tymianek właściwy 
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1.4.1. Wpływ metody uprawy na rozwój i zdrowotność roślin 

 

Tabela 27. Wybrane cechy morfologiczne tymianku właściwego. 

Badana cecha Kontrola Siatka Folia 

wysokość roślin (cm) 
19,1 19 33,2 

liczba pędów (szt./roślinę) 
8 5 9 

długość pędów (cm) 
19 17 31 

liczba okółków liściowych 
(szt./pędzie) 

5 4 22 

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

0 0 0 

 

Na roślinach czabru niezależnie od sposobu uprawy nie obserwowano objawów chorób i 

rzerowania szkodników (Tab. 27). 

 

1.4.2. Wpływ metody uprawy na wybrane parametry fizjologiczne roślin i plon ziela 

 

Tabela 28. Zawartość chlorofili i flawonoli w żywej roślinie. 

 Kontrola Siatka Folia 

Chlorofile 23,3 18,3 25,3 

Flawonole 0,9 1,0 0,5 

Współczynnik 
NBI 

25,8 18,8 52,0 
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Wykres 7. Świeża masa tymianku właściwego (kg/10m2). 

 

 
Wykres 8. Sucha masa ziela i otartego ziela tymianku właściwego (kg/10m2). 

 

Podobnie jak w przypadku roślin wcześnie omawianych najwyższy plon ziela tymianku 

uzyskano w uprawie spod folii (Wyk. 7 i 8; Fot. 36-38). Wynikało to wyraźnie z większej 

liczby pędów na roślinie, większej liczby okółków liściowych na tych pędach i co się z tym 

wiąże większej długości tych pędów (Tab. 27). Również zawartość chlorofili w liściach i 

współczynnik NBI były wyższe u roślin spod folii (Tab. 28) 
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Fot. 36. Rośliny uprawiane w tunelu z siatki 
(bezpośrednio przed zbiorem) 

Fot. 37. Rośliny uprawiane w tunelu foliowym 
(bezpośrednio przed zbiorem) 

 

Fot. 38. Rośliny uprawiane bez osłon – kontrola 

(bezpośrednio przed zbiorem ziela) 
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1.4.3. Wpływ metody uprawy na jakość świeżego ziela 

 

OCENA CHEMICZNA 

 

Tabela 29. Zawartość olejku eterycznego  w swiezym zielu tymianku właściwego i procentowe udziały 

związków chemicznych w tym olejku. 

 Kontrola Siatka Folia 

olejek eteryczny (%) 0,59 0,61 0,56 

 

Składniki olejku 
   

α pinen 2,21 2,43 2,56 

β myrcen 2,22 2,22 2,19 

α terpinen 2,54 2,48 2,36 

γ terpinen 23,07 24,05 21,99 

p cymen 8,34 8,13 9,38 

linalol 1,93 1,66 1,75 

terpinen 4-ol 1,99 1,84 1,83 

tymol 48,95 46,69 44,88 

karwakrol 2,30 2,22 2,17 

 

Zawartość olejku eterycznego w świeżym zielu tymianku była najniższa u roślin uprawianych 

pod folią, a najwyższa pod siatką. Olejek pochodzący z roślin uprawianych pod folią 

charakteryzował się nieznacznie niższą zawartością występujących w nim tymolu i γ terpinen, 

dominujących w olejku tymiankowym (Tab. 29). 
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OCENA SENSORYCZNA 

 

Poniżej przedstawiono wyróżniki zapachu i smaku ziela tymianku właściwego wytypowane 

przez zespół oceniający oraz definicje tych wyróżników. 

 

Definicje wyróżników zapachu świeżego ziela tymianku: 

ogólna intensywność zapachu kompleks zapachów (aromatów) wyczuwany po 

uchyleniu wieczka 

 

ostry, (drażniący)  nota dająca drażniące wrażenie przy wąchaniu,  

tymiankowy   zapach charakterystyczny dla świeżego ziela tymianku, 

macierzankowy zapach charakterystyczny dla świeżego ziela macierzanki 

słodki”(kwiatowy) zapach kojarzący się z zapachem kwiatów rumianku, miodu, lukrecji 

„leśny”  zapach żywiczny, charakterystyczny dla igliwia, ściółki leśnej, 

ziołowy(gorzki) zapach mieszanki ziół nie przypraw z charakterystyczną „gorzką” nutą , 

kojarzący się z mieszanką ziół do płukania gardła „Septosan”, z 

cukierkami ziołowymi na gardło 

przyprawowy  zapach kojarzący się z zapachem mieszanki  przyprawowej np. pieprzu 

ziołowego, ziół prowansalskich, 

miętowy zapach świeży, orzeźwiający, charakterystyczny dla świeżego ziela 

mięty 

anyżowy  zapach charakterystyczny dla owoców anyżu lub kopruwłoskiego 

owocowy  zapach dojrzałych owoców np. jabłek  

inny(jaki?) zapach inny niż wymienione powyżej, jeśli go wyczuwasz zaznacz na 

skali jego intensywność a na kartce określ jaki to zapach (np. ”sztuczny, 

perfumowany”, z. chemiczny, z. ziemisty) 
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Definicje wyróżników smaku świeżego ziela tymianku: 

„lekarski” wrażenie smakowo - zapachowe odczuwane w czasie 

próbowania, kojarzone z lekami ziołowymi typu „Septosan” 

„igliwia” wrażenie smakowo - zapachowe kojarzone z igliwiem, ściółką 

leśną,  

ziołowo-przyprawowy smak charakterystyczny dla mieszanki ziół przyprawowych ; 

tymianku, oregano,  

kwaśny   smak podstawowy, nie wymaga wyjaśnień 

słodki    smak podstawowy, nie wymaga wyjaśnień 

ostry, piekący wrażenie drażniące, wywołujące uczucie pieczenia na języku i 

śluzówce jamy ustnej, podobne jak podczas próbowania 

zmielonego pieprzu 

cierpki, ściągający wrażenie cierpkości („ściągające”) podobne do wrażenia 

odczuwanego przy próbowaniu mocnej herbaty 

gorzki    smak podstawowy, nie wymaga wyjaśnień 

ziemisty wrażenie smakowo - zapachowe odczuwane w czasie 

próbowania, kojarzone z jedzeniem nie umytych warzyw 

korzeniowych np. buraków, marchwi  

inny (jaki?) smak inny niż wymienione powyżej, jeśli go wyczuwasz 

zaznacz na skali jego intensywność a na kartce określ jaki to. 

 



 

57 

 

Tabela 30. Wpływ metody uprawy na jakość sensoryczną zapachu świeżego ziela tymianku właściwego. 

Metoda uprawy 

ogólna 

intensywność 

zapachu 

Wyróżniki zapachu 

ostry 

(drażniący) 
tymiankowy macierzankowy 

„słodki” 

(kwiatowy) 
„leśny” 

ziołowy 

(gorzki) 
przyprawowy miętowy anyżowy owocowy 

Kontrola 5,74 a 2,95 a 5,07 a 3,52 b 2,94 a 2,84 a 2,74 a 0,29 a 1,57 a 1,02 a 1,61 a 

Siatka 6,00 a 3,12 a 5,03 a 3,02 a 3,25 a 2,52 a 2,87 a 0,36 a 1,62 ab 1,02 a 1,73 a 

Folia 6,10 a 3,22 a 5,10 a  3,45 ab 2,88 a 2,99 a 3,23 a 0,32 a 1,95 b 1,29 b 1,97 a 

Wartości w kolumnach oznaczone tą samą literą nie różnią się między sobą istotnie na poziomie α=0,05 

 

Tabela 31. Wpływ metody uprawy na jakość sensoryczną smaku świeżego ziela tymianku właściwego. 

Metoda uprawy Wyróżniki smaku 

"lekarski" "igliwia" ziołowo-przyprawowy kwaśny słodki ostry, piekący cierpki, ściągający gorzki ziemisty 

Kontrola 5,93 a 4,27 a 4,74 a 2,45 a 0,63 a 3,99 a 5,58 a 4,79 a  1,85 a 

Siatka 5,65 a 4,77 a 4,72 a 2,11 a 0,90 a 3,45 a 5,08 a 4,37 a 1,63 a 

Folia 5,48 a 4,33 a 5,04 a 2,04 a 0,80 a 3,46 a 5,31 a 4,54 a 1,84 a 

Wartości w kolumnach oznaczone tą samą literą nie różnią się między sobą istotnie na poziomie α=0,05 

 

Przeprowadzona ocena sensoryczna świeżego ziela tymianku nie wykazała wyraźnej zależności pomiędzy czynnikami doświadczenia a 

wyznaczonymi dla tej rośliny wyróżnikami zapachu i smaku (Tab. 30 i 31). 
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OCENA MIKROBIOLOGICZNA 

 

Tabela 32. Wskaźniki czystości mikrobiologicznej ziela tymianku właściwego. 
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(VL) 

Red. 
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(WB) 

[jtk/g] 

Ogólna liczba 

(PCA) 

[jtk/g] 

Amylolity 

(Waksman) 

[jtk/g] 

(Sabourand) 

[jtk/g] 

Kontrola 

nb
. w

 2
5g

 

nb
. w

 0
,1

g 

>
0,

1 

nb
. w

 0
,1

 

0,1 55 
1,19 

x106 
1,14 x104 6,50 x103 2,45x102 

Siatka 
0,1 

25 
8,15 

x105 
4,75 x103 7,30 x102 3,66 x102 

Folia 
0,01 

10 
5,00 

x104 
2,75 x103 3,40 x102 1,27 x103 

nb. – nie obecne 

 

Wszystkie surowce uzyskane w doświadczeniu, niezależnie od sposobu uprawy roślin, 

spełniały wymagania norm mikrobiologicznych dla surowców zielarskich. Nie występowały 

na nich bakterie chorobotwórcze, a liczba grzybów była mniejsza niż w normie (może być do 

wartości 10
4
 jtk/g). Próba pochodząca z roślin uprawianych pod siatą charakteryzowała się 

nieco większym zanieczyszczeniem mikrobiologicznym. Wśród mikroflory, podobnie jak u 

wcześniej omawianych gatunków, przeważały bakterie przetrwalnikujące tlenowe, mezofile o 

właściwościach amylolitycznych oraz grzyby. Mikroorganizmy te stanowią naturalną 

mikroflorę ziół (Tab. 32). 



 

59 

 

1.4.4. Wpływ metody uprawy na jakość suchego ziela 

 

Tabela 33. Zawartość związków biologicznie aktywnych w otartym zielu tymianku włąsciwego. 

 Kontrola Siatka Folia 

flawonoidy (%) 0,26 0,40 0,26 

fenolokwasy (%)  0,64 0,77 0,68 

garbniki (%) 1,25 1,53 1,40 

chlorofil a 1,51 1,46 1,79 

chlorofil b 0,49 0,36 0,55 

 

Tabela 34. Zawartość olejku eterycznego w suchym zielu tymianku właściwego i procentowe udziały 

związków chemicznych w tym olejku. 

 Kontrola Siatka Folia 

olejek eteryczny (%) 3,52 3,57 3,38 

 
Składniki olejku 

   

α pinen 1,64 1,59 1,94 

β myrcen 2,07 2,00 2,26 

α terpinen 2,34 2,22 2,84 

γ terpinen 20,81 19,08 21,65 

p cymen 7,84 7,86 8,50 

linalol 1,6 1,83 2,09 

terpinen 4 ol 1,18 1,24 1,70 

tymol 50,77 53,04 47,66 

karwakrol 2,99 2,80 2,92 
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Rysunek 4. Przykładowy chromatogram rozdziału chromatograficznego olejku tymiankowego 

 

Zawartość wszystkich oznaczonych związków fenolowych (flawonoidów, fenolokwasów i 

garbników) oraz olejku eterycznego była najwyższa, podobnie jak u innych badanych 

gatunków, w roślinach uprawianych pod siatką, a zawartość chlorofili najniższa (Tab. 33). 

Olejek eteryczny pochodzący z roslin uprawianych pod folią charakteryzował się wyraźnie 

nizszą zawartością tymolu w porównaniu z olejkami z roślin kontrolnych i uprawianych pod 

siatką (Tab. 34; Rys. 4). 
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