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I. WSTĘP 

Jakość żywności wytwarzanej przemysłowo dość często nie spełnia oczekiwań coraz bardziej 

wymagających konsumentów w rozwiniętych krajach. Jedną z najbardziej skutecznych metod 

podnoszenia tej jakości jest wzbogacanie produktów spożywczych dodatkami roślinnymi o 

wyraźnych walorach prozdrowotnych. Dodatki te w wielu przypadkach wyróżniają się 

wysoką zawartością korzystnych dla zdrowia związków biologicznie aktywnych m.in. 

olejków eterycznych, steroli, związków fenolowych, w tym flawonoidów i kwasów 

fenolowych oraz związków siarkowych. Z sensorycznego punktu widzenia niezwykle 

atrakcyjnymi dodatkami są surowce charakteryzujące się wyraźnym smakiem i zapachem. 

Surowce te określane są często mianem surowców aromatycznych.  

Aromatyczne rośliny przyprawowe wyraźnie poprawiają właściwości sensoryczne produktów 

spożywczych, a często nadają im zupełnie nowe właściwości, atrakcyjne dla konsumentów. 

Surowce pochodzące z tych roślin wykazują także działanie przeciwutleniające, a co za tym 

idzie konserwujące żywność. Najważniejszą ich właściwością, nie odczuwaną sensorycznie, 

jest jednak ich fizjologiczne działanie związane z wydzielaniem enzymów i soków 

trawiennych przyśpieszających i wzmagających procesy trawienia i przyswajania pokarmów.  

Wraz ze wzrostem kultury kulinarnej, w krajach zachodnich coraz baczniejszą uwagę zaczęto 

zwracać na prozdrowotne właściwości diety śródziemnomorskiej oraz diety społeczeństw 

wschodnio-azjatyckich, gdzie niezwykle istotną rolę w żywieniu, szczególnie przy 

podstawowych posiłkach dziennych, odgrywają świeże rośliny aromatyczne charakteryzujące 

się wysokimi walorami dietetycznymi, a także smakowo-zapachowymi. Jak wiadomo rośliny 

takie uprawiane są już w Polsce. Pochodzą one jednak z upraw konwencjonalnych, w tym 

hydroponicznych. Uprawy takie budzą poważne zastrzeżenia ze względu na pozostałości 

środków ochrony roślin oraz, może jeszcze bardziej niebezpiecznych, metabolitów 

związanych z nawożeniem mineralnym, w tym azotanów i azotynów.  

Badania podjęte w roku 2014 stanowiły rozwinięcie prac ubiegłorocznych, dotyczących 

określenia przydatności wybranych roślin aromatycznych z przeznaczeniem na świeże ziele, 

do uprawy pod osłonami w systemie produkcji ekologicznej. W pracy porównano wybrane do 

badań gatunki roślin aromatycznych uprawiane w polu i w namiocie foliowym. W roku 

bieżącym zrezygnowano z uprawy pod siatką ze względu na mało obiecujące rezultaty, jakie 

uzyskano przy tej uprawie w roku ubiegłym. 
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II. METODYKA 
1. BADANIA PROWADZONO 
 w Laboratorium Katedry 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, 

 we współpracy z Katedrą Entomologii Stosowanej SGGW, 

 we współpracy z Jednostką Certyfikującą „Ekogwarancja PTRE”. 

2. STANOWISKO POD DOŚWIADCZENIE 
Doświadczenia polowe założone zostały na ekologicznym, certyfikowanym polu 

doświadczalnym Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych w Wilanowie na madzie 

rzecznej. W listopadzie 2013 roku pole przeznaczone pod doświadczenie wynawożone 

zostało kompostem przygotowanym z obornika w ilości 30t/ha, a następnie zaorane w ostrą 

skibę. Wiosną 2014 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 nawadniane doglebowo 

(kropelkowo). 

3. WARIANTY DOŚWIADCZENIA 

A - rodzaj osłon 

 pole bez osłon (kontrola) 

 tunel foliowy 

B - gatunki roślin 

 szałwia lekarska (Salvia officinalis L. ‘Bona’) - rośliny 1-roczne i 2-letnie 

 tymianek właściwy (Thymus vulgaris L. ‘Standard Winter’) - rośliny 1-roczne i 2-letnie 

 pachnotka zwyczajna (Perilla frutescens var. crispa ‘Red Shiso’) - rośliny 1-roczne 

 bazylia wonna (Ocimum basilicum L. F1- Genoveser - hybrid Aroma 2) - rośliny 1-roczne 

 oregano (Origanum vulgare ssp. hirtum (heracleoticum), Pizza Oregano) - rośliny 1-roczne 

 kolendra siewna (Coriandrum sativum L. ‘Slowbolt’, foliage coriander, productive 

foliage selection) - rośliny 1-roczne 
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4. PRZEBIEG DOŚWIADCZENIA POLOWEGO 
Przygotowanie rozsady w Doświadczalnym Ośrodku Szklarniowym SGGW 

Nasiona (w jakości ekologicznej) szałwii lekarskiej, tymianku właściwego, pachnotki 

zwyczajnej, bazylii wonnej, oregano i kolendry siewnej, zakupione zostały w niemieckiej 

firmie nasiennej Jelitto. Rozsada wyżej wymienionych gatunków przygotowana została w 

Doświadczalnym Ośrodku Szklarniowym SGGW. Wysiewy przeprowadzono w marcu. 

Nasiona wysiewane były do substratu złożonego z ekologicznego kompostu, torfu wysokiego 

i piasku (3:1:1), a siewki przesadzane były do takiego samego substratu umieszczonego w 

multiplatach (wielodoniczkach) o średnicy „oczek” 3 cm. Rozsada po zahartowaniu użyta 

została do założenia doświadczeń polowych (Fot.1 - 4).  

W przypadku szałwii lekarskiej i tymianku właściwego badania prowadzono również na 

roślinach 2-letnich (kontynuacja prac zrealizowanych  w 2013 roku), z tym, że rośliny 

kontrolne (uprawiane bez osłon) w znacznym stopniu wymarzły zimą, mimo stosowanej 

ochrony, dlatego prace kontynuowano jedynie na roślinach uprawianych w tunelu foliowym. 

Część z tych roślin ścinana była w 2013 roku jednokrotnie (w pierwszej połowie sierpnia), 

natomiast dla pozostałych przeprowadzono dodatkowy zbiór (w drugiej połowie września). W 

roku bieżącym materiał badawczy pobierano zarówno z roślin ścinanych jednokrotnie jak i 

dwukrotnie.  

Fot. 1. Rozsada pachnotki zwyczajnej Fot. 2. Rozsada kolendry siewnej 

 
Fot. 3. Rozsada bazylii wonnej   Fot. 4. Rozsada oregano 
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Zakładanie doświadczeń polowych 

Doświadczenie polowe założono 20 maja br. Rośliny wysadzone zostały na polu - bez osłon 

(kontrola) oraz w tunelu przykrytym folią (Fot. 5 - 10). W każdym z ww. wariantów rozsada 

badanych gatunków roślin wysadzona została na poletkach o powierzchni 5m2 w 3 

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

kroplujące, umożliwiające regularne podlewanie roślin (Fot. 9 - 10). 

  
Fot. 5. Zakładanie doświadczenia - kontrola Fot. 6. Zakładanie doświadczenia – tunel foliowy 

  
Fot. 7. Badane rośliny na początku wegetacji Fot. 8. Badane rośliny na początku wegetacji 

  
Fot. 9. Badane rośliny w pełni wegetacji - kontrola Fot. 10. Badane rośliny w pełni wegetacji - tunel 
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Obserwacje cech morfologicznych  

Bezpośrednio przed zbiorem ziela oceniono (Fot.11 - 12):  

1. wysokość roślin, 

2. liczbę pędów na roślinie, 

3. liczbę okółków liści na pędzie, 

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

Terminy i sposób zbioru ziela 
 

Tabela 1. Terminy zbioru ziela badanych gatunków 

pokos 1 2 3 4 5 

rośliny 1-roczne 

szałwia lekarska 08 lipca 29 lipca 4 września - - 

tymianek właściwy 15 lipca 19 sierpnia 30 września - - 

pachnotka zwyczajna 30 czerwca 15 lipca 29 lipca 19 sierpnia 30 września 

bazylia wonna 08 lipca 29 lipca 4 września - - 

oregano 08 lipca 29 lipca 19 sierpnia 30 września - 

kolendra siewna 10 czerwca 24 czerwca 08 lipca 18 lipca - 

rośliny 2-letnie 

szałwia lekarska 
1xcięte w 
2013 r. 18 kwietnia 11 czerwca 18 lipca - - 

2xcięte w 
2013 r.  18 kwietnia 11 czerwca - - - 

tymianek właściwy 
1xcięte w 
2013 r. 18 kwietnia - 18 lipca - - 

2xcięte w 
2013 r.  18 kwietnia 11 czerwca 18 lipca - - 

 

Ziele badanych ścinano sekatorami na wysokości około 15-20 cm (a w przypadku tymianku 

na wysokości 5-8 cm) od powierzchni gleby. Określano świeżą i powietrznie suchą masę 

surowca (Fot. 13 - 16). Ziele ścinano z poletek o powierzchni 5m2 w 3 powtórzeniach, w 

terminach podanych w Tabeli 1. 

Podczas zbioru ziela roślin 2-letnich materiał badawczy pobierano z roślin ścinanych w 2013 

roku jedno- i dwukrotnie, przy czym w drugim pokosie ziele tymianku zebrano tylko z roślin 

ciętych dwukrotnie w roku ubiegłym, natomiast przy trzecim pokosie szałwii – jedynie z 

roślin ścinanych w ubiegłym roku jednokrotnie. 
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Fot. 11. Obserwacje cech morfologicznych Fot. 12. Pomiar wysokości roślin 

 
Fot. 13. Zbiór ziela Fot. 14. Zebrane ziele bazylii w skrzynce 

Fot. 15. Ziele w skrzynkach po zbiorze Fot. 16. Zbiór i transport ziela 
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5. OCENA KONDYCJI ROŚLIN W POLU 
Na rosnących roślinach, przy użyciu aparatu Scientific Dualex 4 firmy Force-A wykonane 

zostały pomiary zawartości chlorofili, flawonoli oraz wskaźnika NBI. Wskaźnik ten (Nitrogen 

Balance Index) stanowiący iloraz chlorofilu i flawonoli związany jest ze stosunkiem 

zawartości azotu do węgla w badanej tkance i pozwala na wnioskowanie o kondycji 

fizjologicznej rośliny. Pomiary przeprowadzono w trakcie wegetacji roślin, w dniu 13 

czerwca (Fot. 17, 18). Pomiary wykonano 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/cm2; 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. 

 

Fot. 17 i 18. Ogólny widok doświadczenia w trakcie wegetacji roślin 
Fot. 17 Fot. 18 
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CHARAKTERYSTYKA PARAMETRÓW KLIMATYCZNO-GLEBOWYCH W OKRESIE WZROSTU 
ROŚLIN 

 

Parametry klimatyczne i glebowe mierzone były w obu wariantach uprawy, przy czym w 

przypadku uprawy pod osłonami analizowano warunki zarówno dla tunelu, w którym rosły 

rośliny 1-roczne, jak i dla tunelu z roślinami 2-letnimi. 

Pomiar natężenia napromieniowania 

Pomiary natężenia napromieniowania w zakresie fotosyntetycznie czynnej radiacji (PAR) 

wykonano w obu wariantach uprawy, w dniu 10 czerwca, przy pomocy fitofotometru RF-100  

Pomiar temperatury 

Temperatura powietrza mierzona była w dniach 21-25 lipca, przy pomocy termometru 

rtęciowego. Pomiar wykonywano czterokrotnie w ciągu dnia: rano (godz. 9.00), w południe 

(godz. 12.00), po południu (godz.14.30) oraz wieczorem (godz.19.30) (Tab. 2) 

Analiza chemiczna gleby 

Analizę gleby uwzględniającą odczyn pH, zawartość składników przyswajalnych (azot, 

fosfor, potas i magnez) oraz zawartość substancji organicznych wykonano w Okręgowej 

Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie (Tab. 3). 

 

Tabela 2. Paramenty klimatyczne  

Warianty 
doświadczenia 

natężenie 
napromieniowania 

słonecznego  
(mE/m2 s) 

średnia temperatura (C°) 21-25 lipca 

godz.9.00 godz.12.00 godz.14.30 godz.19.30 

kontrola 2,61 16 25 27 22 
tunel  
(rośliny 1-roczne) 1,79 22 33 31 27 
tunel  
(rośliny 2-letnie) 1,76 22 32 31 28 

 
Tabela 3. Paramenty glebowe 

Warianty 
doświadczenia 

pH w 
KCl 

zawartość azotu (mg/l) zawartość składników przyswajalnych 
(mg/100g gleby) 

zawartość 
substancji 

organicznej 
(%) azot NO3 - azot NH4+ fosfor P2O5 potas K2O magnez Mg 

kontrola 5,60 26 9 17,7 22,0 17,3 2,60 
tunel  
(rośliny 1-roczne) 6,05 75 13 26,0 40,0 21,9 2,71 
tunel  
(rośliny 2-letnie) 5,87 80 17 33,0 46,0 15,3 3,53 
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6. OCENA JAKOŚCI SUROWCÓW 

Ocena sensoryczna 

Materiał badawczy stanowiło świeże ziele szałwii lekarskiej, tymianku właściwego, pachnotki 

zwyczajnej, bazylii wonnej, oregano i kolendry siewnej, pozyskane w drugim zbiorze.  

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. 

- 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 

(objętościowo – 1 łyżeczka) do zakodowanych szklanych szalek Petriego i podawano do 

oceny. 

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 I: Wytypowanie wyróżników zapachu i smaku prób ziela (dla poszczególnych gatunków 

osobno) i określenie ich definicji. 

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 
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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 

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 II: Ocena profilowa zapachu i smaku. 

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.  

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

mający wieloletnie doświadczenie w ocenach sensorycznych warzyw, owoców i ziół. 
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Zastosowany sposób prezentacji próbek, obejmujący kodowanie próbek i podawanie ich 

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

obiektywność ocen. 

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]. 

Ocena chemiczna 

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, 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 – 60o C przez 2 min., następnie przyrost temperatury 

4o C/min., temperatura końcowa 220o 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, kwasów fenolowych i chlorofili oceniona została wg Farmakopei Polskiej 

VIII. 
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III. WYNIKI 
Wpływ metody uprawy na rozwój roślin, plonowanie i jakość ziela 
 

1. SZAŁWIA LEKARSKA (Salvia officinalis L.) 
Szałwia lekarska to roślina wieloletnia (krzewinka) (Fot. 19). 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, 1,8 cyneol i kamfora, w mniejszej ilości 

występuje także borneol i octan bornylu. 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. Surowiec ten, ze względu na wysoką zawartość garbników 

stanowi leczniczy środek ściągający, a zawarty w nim olejek eteryczny warunkuje działanie 

odkażające. Ziele i liście szałwii wchodzą w skład mieszanek ziołowych przeznaczonych 

m.in. do płukania jamy ustnej.  

 
Fot. 19. Szałwia lekarska 
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1.1. Badania na 1-rocznych roślinach szałwii lekarskiej 
Tabela 4. Wybrane cechy morfologiczno-rozwojowe szałwii lekarskiej. 

termin obserwacji 

wysokość roślin (cm) liczba pędów na 
roślinie (szt.) 

liczba okółków na 
pędzie (szt.) 

kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel 

1 pokos (8 lipca) 19,10 29,39 5,00 5,33 6,27 8,53 

2 pokos (29 lipca) 20,93 24,87 4,33 4,34 4,87 4,93 

3 pokos (4 września) 18,73 22,6 9,05 9,13 3,73 7,07 
 

  
Fot. 20 i 21. Zmiany na liściach szałwii – zasychanie i chlorozy (tylko w trzecim pokosie) 
 

Tabela 5. Zawartość chlorofili i flawonoli w liściach szałwii lekarskiej. 

badane parametry kontrola tunel 

chlorofile 25,80 33,30 

flawonole 1,47 1,54 

współczynnik NBI 17,50 21,80 
 

Tabela 6. Świeża i powietrznie sucha masa ziela szałwii lekarskiej (g/5m2). 

termin zbioru 
świeża masa sucha masa 

kontrola tunel kontrola tunel 
1 pokos (8 lipca) 1044,15 2919,76 237,69 561,27 

2 pokos (29 lipca) 2057,14 2096,64 404,08 340,48 

3 pokos (4 września) 3168,62 5492,04 633,72 1138,75 

masa całkowita 6269,91 10508,44 1275,49 2040,50 
 

Fot. 20 Fot. 21 
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Fot. 22. Rośliny szałwii w kontroli Fot. 23. Rośliny szałwii pod tunelem foliowym 

  
Fot. 24. Szałwia - kontrola Fot. 25. Szałwia - tunel 
 



17 

 

Ocena chemiczna 
Tabela 7. Zawartość i skład chemiczny olejku eterycznego w świeżym zielu szałwii lekarskiej (%).  

Lp. 
zawartość olejku 

1 pokos (8 lipca) 2 pokos (29 lipca) 3 pokos (4 września) 

kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel 
0,21 0,28 0,23 0,22 0,26 0,18 

 skład chemiczny 
1 α-pinen 2,97 2,08 1,91 1,84 2,89 2,15 
2 kamfen 4,38 3,68 3,54 3,32 4,94 3,26 
3 β-pinen 4,29 3,31 2,54 2,17 4,75 2,55 
4 β-myrcen 1,10 1,02 0,68 0,54 0,79 0,68 
5 limonen 1,72 2,04 1,43 1,38 1,25 1,06 
6 1,8 cyneol 6,98 9,26 7,28 6,96 9,46 8,83 
7 α-tujon 24,69 22,12 24,43 22,99 20,68 21,85 
8 β-tujon 5,54 7,01 5,29 4,24 2,69 7,53 
9 kamfora 10,98 23,10 20,69 24,68 17,47 19,63 

10 octan bornylu 0,76 0,73 0,87 1,06 0,77 0,55 
11 β-kariofilen 9,93 4,60 6,18 3,91 6,35 6,81 
12 α-humulen 9,01 5,45 6,17 5,11 6,94 6,88 
13 borneol 3,07 3,62 7,02 6,08 8,80 5,60 
14 ledol 7,89 4,41 5,35 5,23 5,77 5,55 

 
Tabela 8. Zawartość i skład chemiczny olejku eterycznego w suchym zielu szałwii lekarskiej (%). 

Lp. 
zawartość olejku 

1 pokos (8 lipca) 2 pokos (29 lipca) 3 pokos (4 września) 

kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel 
1,24 1,26 2,36 2,22 1,30 1,54 

 skład chemiczny  
1 α pinen 2,87 2,93 3,00 3,37 2,65 2,66 
2 kamfen 4,17 4,39 4,68 4,96 4,32 3,70 
3 β pinen 3,74 3,62 2,95 2,91 3,19 4,00 
4 β myrcen 0,97 1,00 1,04 1,07 0,90 0,91 
5 limonen 1,23 1,38 1,56 1,85 1,22 0,99 
6 1,8 cyneol 10,32 8,85 8,76 8,76 8,07 8,95 
7 α tujon 22,83 24,50 21,02 17,16 22,90 26,14 
8 β tujon 6,61 7,47 8,40 6,93 5,53 8,79 
9 kamfora 17,68 19,85 22,32 23,30 16,17 17,68 

10 octan bornylu 0,80 1,10 1,16 1,48 1,55 1,96 
11 β kariofilen 6,53 5,66 5,70 4,96 6,33 5,67 
12 α humulen 6,15 5,71 4,84 5,08 6,77 6,28 
13 borneol 5,48 3,86 5,39 5,11 6,57 4,11 
14 ledol 4,50 3,95 4,11 3,76 4,77 4,74 
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Rysunek 1. Przykładowy chromatogram rozdziału chromatograficznego olejku szałwiowego 
*zaznaczone na czerwono numery na chromatogramie odpowiadają numerom związków w Tab. 7,8,16,17. 
 
Tabela 9. Zawartość wybranych związków fenolowych i chlorofili w zielu szałwii lekarskiej. 

termin zbioru 
kwasy fenolowe (%) flawonoidy (%) chlorofil a (μg/g) chlorofil b (μg/g) 

kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel 

1 pokos (8 lipca) 0,75 0,49 0,35 0,31 2,42 1,98 0,74 0,62 

2 pokos (29 lipca) 0,58 0,51 0,31 0,33 2,11 2,03 0,62 0,60 

3 pokos (4 września) 0,59 0,51 0,28 0,35 1,95 2,67 0,65 0,60 

średnia 0,64 0,50 0,31 0,33 2,16 2,23 0,67 0,61 
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Ocena sensoryczna 

Definicje wyróżników zapachu świeżego ziela szałwii lekarskiej 

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 

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”) 
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Tabela 10. 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 6,84b 3,84a 4,97a 5,73b 1,41a 3,10a 1,91a 2,73a 2,16a 
Tunel 6,49a 3,47a 4,37a 5,25a 1,47a 2,73a 1,95a 3,75a 2,33a 

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

 

Tabela 11. 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 5,61 a 4,06 a 4,80 a 3,95 ab 2,79a 2,85 a 1,45 a 1,83 b 
Tunel 5,76 a 3,45 a 4,68 a 3,51 b 2,80 a 2,73 a 1,30 a 1,03 a 
Wartości w kolumnach oznaczone tą samą literą nie różnią się między sobą istotnie na poziomie α=0,05 
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Ocena mikrobiologiczna 
Tabela 12. Wskaźniki czystości mikrobiologicznej ziela szałwii lekarskiej. 
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Kontrola 
nb w 
0,1 g 

nb w 
0,1 g 

0,1 2,00 x 102 0,1 nb w 0,1g 4,23 x 105 9,20 x 103 nb w 0,1 2,00 x 102 

Tunel nb w 0,1g nb w 0,1g  0,1 2,00 x 101 5,40 x 104 3,00 x 103 1,00 x 102 2,00 x 102 
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1.2.  Badania na 2-letnich roślinach szałwii lekarskiej 
Tabela 13. Wybrane cechy morfologiczno-rozwojowe szałwii lekarskiej. 

termin obserwacji 
wysokość roślin 

(cm) 
liczba pędów na 

roślinie (szt.) 
liczba okółków na 

pędzie (szt.) 
1xcięte 2xcięte 1xcięte 2xcięte 1xcięte 2xcięte 

1 pokos (18 kwietnia) 68,32 40,25 59,63 32,55 6,35 4,85 
2 pokos (11 czerwca) 55,16 42,75 56,60 21,15 6,32 5,63 
3 pokos (18 lipca) 26,33 - 50,80 - 3,50 - 
 
Tabela 14. Zawartość chlorofili i flawonoli w liściach szałwii lekarskiej. 
badane parametry 1xcięte 2xcięte 
chlorofile 27,90 26,40 
flawonole 1,38 1,33 
współczynnik NBI 20,10 19,80 
 
Tabela 15. Świeża i powietrznie sucha masa ziela 2-letnich roślin szałwii lekarskiej (g/5m2). 

termin zbioru 
świeża masa sucha masa 

1xcięte 2xcięte 1xcięte 2xcięte 
1 pokos (18 kwietnia) 20102,65 4508,07 4756,32 896,35 
2 pokos  (11 czerwca) 2285,26 847,55 438,23 183,52 
3 pokos (18 lipca) 2492,85 - 467,27 - 
masa całkowita 24880,76 5355,62 5661,82 1079,87 
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Ocena chemiczna 
Tabela 16. Zawartość i skład chemiczny olejku eterycznego w świeżym zielu szałwii lekarskiej (%).  

Lp. zawartość olejku 

1 pokos (18 kwietnia) 2 pokos (11 czerwca) 3 pokos (18 lipca) 
1xcięte 2xcięte 1xcięte 2xcięte 1xcięte 

0,15 0,30 0,26 0,42 0,40 
skład chemiczny 

1 α-pinen 2,29 4,78 0,92 2,60 2,29 
2 kamfen 1,92 5,56 1,17 4,82 1,92 
3 β-pinen 5,78 5,84 1,19 2,50 5,78 
4 β-myrcen 0,89 0,79 0,86 0,93 0,89 
5 limonen 0,97 1,38 0,95 1,58 0,97 
6 1,8 cyneol 8,45 9,57 7,96 9,13 8,45 
7 α-tujon 26,44 11,97 22,87 21,88 26,44 
8 β-tujon 9,25 3,52 3,72 4,69 9,25 
9 kamfora 12,62 10,19 16,91 25,23 12,62 
10 octan bornylu 1,05 1,07 1,18 2,10 1,05 
11 β-kariofilen 6,87 11,16 7,06 3,62 6,87 
12 α-humulen 8,82 5,19 6,16 3,17 8,82 
13 borneol 3,75 10,80 6,80 6,61 3,75 
14 ledol 6,07 6,05 5,72 3,81 6,07 

 

Tabela 17. Zawartość i skład chemiczny olejku eterycznego w suchym zielu szałwii lekarskiej (%).  

Lp. zawartość olejku 

1 pokos (18 kwietnia) 2 pokos (11 czerwca) 3 pokos (18 lipca) 
1xcięte 2xcięte 1xcięte 2xcięte 1xcięte 

1,62 2,30 1,28 2,00 1,60 
skład chemiczny 

1 α-pinen 4,01 3,87 1,85 3,77 3,21 
2 kamfen 2,65 4,74 2,24 4,69 5,67 
3 β-pinen 10,59 7,52 2,99 3,50 2,88 
4 β-myrcen 0,94 0,79 0,92 1,13 1,21 
5 limonen 0,95 1,27 1,56 1,47 1,82 
6 1,8 cyneol 15,28 10,60 5,42 9,71 7,98 
7 α-tujon 18,48 18,27 17,22 25,49 24,00 
8 β-tujon 5,09 3,08 3,58 4,82 4,99 
9 kamfora 3,91 12,43 16,54 15,79 21,74 
10 octan bornylu 0,43 1,08 1,31 1,62 2,27 
11 β-kariofilen 10,30 8,00 11,62 6,50 3,84 
12 α-humulen 5,07 8,04 6,28 7,57 3,84 
13 borneol 7,46 6,56 16,09 5,52 5,18 
14 ledol 6,31 4,70 8,71 3,36 3,88 

 
Tabela 18. Zawartość wybranych związków fenolowych i chlorofili w zielu szałwii lekarskiej. 

termin zbioru kwasy fenolowe (%) flawonoidy (%) chlorofil a (μg/g) chlorofil b (μg/g) 
1xcięte 2xcięte 1xcięte 2xcięte 1xcięte 2xcięte 1xcięte 2xcięte 

1 pokos (18 kwietnia) 1,72 1,84 0,42 0,49 1,97 1,33 0,83 0,59 
2 pokos  (11 czerwca) 1,58 1,91 0,40 0,38 1,64 1,89 0,57 0,65 
3 pokos (18 lipca) 1,62 - 0,42 - 1,63 - 0,43 - 
średnia 1,64 1,88 0,41 0,44 1,75 1,61 0,61 0,62 
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Warunki uprawy miały wyraźny wpływ zarówno na cechy morfologiczno-rozwojowe roślin 

szałwii lekarskiej, ich kondycję fizjologiczną, masę, jak i na jakość pozyskanych z nich 

surowców. 1-roczne rośliny szałwii rosnące pod tunelem foliowym były wyraźnie wyższe i 

charakteryzowały się większą liczbą pędów i okółków na pędzie w porównaniu do roślin 

rosnących w polu (Tab. 4, Fot. 22 - 25). Kondycja fizjologiczna roślin spod folii, wyrażona 

współczynnikiem NBI była także lepsza niż rośliny z kontroli (Tab. 5). Ponadto, rośliny 

osłonięte dały także znacznie wyższy plon (dwukrotnie wyższy w 1 i 3 pokosie) niż te 

uprawiane w polu (Tab. 6). Bujny wzrost roślin szałwii pod tunelem może być związany z 

korzystnymi warunkami klimatyczno-glebowymi w tym wariancie uprawy, a zwłaszcza z 

wyższą temperaturą oraz zawartością makroelementów takich jak azot, fosfor, potas i 

magnez. Wysoka zawartość makroelementów w podłożu pod tunelem może  wynikać z 

oszczędnego sposobu nawadniania roślin, które podlewane były w razie potrzeby, podczas 

gdy składniki te w glebie nie osłoniętej folią wypłukiwane były przez opady atmosferyczne. 

Na uwagę zasługuje fakt, że na liściach roślin rosnących w polu stwierdzono więcej zmian 

typu chlorozy i zasychanie, które mogły być spowodowane niedoborem tych składników (Fot. 

20,21). Korzystne warunki uprawy roślin szałwii pod tunelem determinowały jakość ziela. 

Rośliny te cechowały się niższą zawartością kwasów fenolowych, które produkowane są w 

odpowiedzi na stres. Zawartość flawonoidów i chlorofili kształtowała się podobnie w zielu 

szałwii pozyskanym spod tunelu i z kontroli (Tab. 9). Zaobserwowano, że zawartość olejku 

eterycznego w świeżym i suchym zielu roślin uprawianych bez osłony wzrastała przy 

kolejnych zbiorach, podczas gdy w zielu roślin spod tunelu zawartość olejku zmniejszała się. 

W olejku ziela szałwii rosnącej pod tunelem stwierdzono wyższą zawartość kamfory, 

odpowiedzialnej za orzeźwiający, terpenowy zapach surowca (Tab. 7,8, Rys. 1). W ocenie 

sensorycznej (Tab. 10,11) ziele to charakteryzowało się bardziej miętowym zapachem. 

Zanieczyszczenie mikrobiologiczne ziela szałwii nie przekraczało dopuszczalnych norm. 

Dominowały tu bakterie przetrwalnikujące tlenowe o właściwościach amylolitycznych i 

pleśnie. Stwierdzono też niewielkie zanieczyszczenie bakteriami beztlenowymi, 

pochodzącymi przeważnie z gleby. Mikroorganizmy te występują głównie w postaci 

przetrwalników bakteryjnych i zarodników pleśniowych i stanowią naturalna mikroflorę ziół 

(Tab. 12).  

Szałwia lekarska jest wieloletnią krzewinką, jednak intensywne ścinanie ziela w 1 roku 

uprawy znacznie osłabiło wzrost roślin, w związku z czym rośliny rosnące w polu nie 

przetrwały zimy, podczas gdy te osłonięte tunelem foliowym odrosły i dały zadowalające 



25 

 

plony w 2. roku uprawy, zwłaszcza w pierwszym, wiosennym pokosie (Fot. 26). Wyraźnie 

widać, ze rośliny, których ziele cięte było w 1. roku uprawy jednokrotnie były zdecydowanie 

wyższe, w lepszej kondycji fizjologicznej i dały kilkukrotnie wyższą masę niż rośliny cięte 

dwa razy (Tab. 13-15). Ziele szałwii pozyskane z roślin ciętych dwukrotnie charakteryzowało 

się wyższą zawartością olejku eterycznego, kwasów fenolowych i flawonoidów niż ziele 

roślin ścinanych 1-krotnie (Tab. 16-18). Zarówno olejek eteryczny jak i wymienione związki 

fenolowe stanowią naturalną ochronę chemiczną roślin i mogą być wskaźnikami stresu. 
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2.  TYMIANEK WŁASCIWY (Thymus vulgaris L.) 
 
Tymianek właściwy to wieloletnia krzewinka (Fot. 27,30,31). 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 (do 2,5%), z tymolem i karwakrolem jako dominantami. W 

surowcu obecne są również związki fenolowe: garbniki, flawonoidy (głównie apigenina, 

luteolina, kemferol i naryngenina) oraz kwasy fenolowe (kwas rozmarynowy, kawowy, 

ferulowy i in). Ziele tymianku stosowane jest jako przyprawa do mięs, serów i pieczywa, 

aromatyzowanych octów, olejów i alkoholi. W lecznictwie, wyciągi z ziela tymianku, 

wykazujące działanie wykrztuśne, odkażające i rozkurczające znajdują zastosowanie głównie 

w schorzeniach górnych dróg oddechowych.  

 
Fot. 27. Tymianek własciwy  
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2.1. Badania na 1-rocznych roślinach tymianku właściwego 
 
Tabela 19. Wybrane cechy morfologiczno-rozwojowe tymianku właściwego. 

termin obserwacji 

wysokość roślin 
(cm) 

liczba pędów na 
roślinie (szt.) 

liczba okółków na 
pędzie (szt.) 

liczba pędów bocznych 
na pędzie głównym 

(szt.) 
kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel 

1 pokos (15 lipca) 15,10 22,53 7,07 7,00 7,07 7,53 14,80 15,07 

2 pokos (19 sierpnia) 17,30 21,87 13,30 8,08 5,40 4,07 9,73 10,13 

3 pokos (30 września) 9,97 13,67 6,60 4,73 8,07 7,87 14,13 13,73 
 

Tabela 20. Zawartość chlorofili i flawonoli w liściach tymianku właściwego. 
badane parametry kontrola tunel 

chlorofile 26,40 25,80 
flawonole 0,95 1,00 
współczynnik NBI 27,70 26,70 
 

Tabela 21. Świeża i powietrznie sucha masa ziela tymianku własciwego (g/5m2). 

termin zbioru 
świeża masa sucha masa 

kontrola tunel kontrola tunel 

1 pokos (15 lipca) 596,47 1217,85 189,95 338,40 

2 pokos (19 sierpnia) 1906,89 3430,50 460,49 757,11 

3 pokos (30 września) 998,84 1894,38 223,98 368,59 

masa całkowita 3502,20 6542,73 874,42 1464,10 
 

Fot. 28. Rośliny tymianku w kontroli Fot. 29. Rośliny tymianku pod tunelem 
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Ocena chemiczna 
Tabela 22. Zawartość i skład chemiczny olejku eterycznego w świeżym zielu tymianku właściwego (%).  

Lp. 

zawartość olejku 

1 pokos (15 lipca) 2 pokos (19 sierpnia) 3 pokos (30 września) 

kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel 
0,52 0,72 0,50 0,50 0,45 0,28 

 skład chemiczny 
1 α-pinen 1,59 1,26 1,81 1,92 1,38 1,20 
2 β-myrcen 1,91 1,65 2,07 2,17 1,94 1,80 
3 α-terpinen 2,05 1,98 2,05 2,31 1,82 1,62 
4 γ-terpinen 19,79 18,15 18,04 17,68 20,29 17,23 
5 p-cymen 6,31 5,13 7,64 8,09 8,27 11,8 
6 linalol 1,50 1,55 1,56 1,97 1,51 1,87 
7 terpinen-4-ol 2,31 2,37 2,36 2,47 2,99 2,52 
8 tymol 53,77 57,00 53,26 52,41 50,56 51,39 
9 karwakrol 2,52 2,63 2,60 2,48 2,14 2,23 

 
Tabela 23. Zawartość i skład chemiczny olejku eterycznego w suchym zielu tymianku właściwego (%). 

Lp. 

zawartość olejku 

1 pokos (15 lipca) 2 pokos (19 sierpnia) 3 pokos (30 września) 

kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel 
1,90 3,00 2,20 2,10 2,10 1,20 

 skład chemiczny  

1 α-pinen 1,89 1,94 1,82 2,62 1,44 1,48 
2 β-myrcen 2,11 2,22 2,14 2,28 1,87 1,88 
3 α-terpinen 2,31 2,46 2,12 2,20 2,07 2,11 
4 γ-terpinen 21,47 20,29 18,63 18,86 20,84 20,79 
5 p-cymen 6,96 6,41 7,33 9,26 6,69 7,83 
6 linalol 1,34 1,50 1,59 1,56 1,48 1,47 
7 terpinen-4-ol 2,06 2,02 2,01 2,42 2,09 2,10 

8 tymol 46,89 52,87 53,50 51,20 53,28 51,43 
9 karwakrol 2,23 2,59 2,71 2,73 2,57 2,29 
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Rysunek 2. Przykładowy chromatogram rozdziału chromatograficznego olejku tymiankowego 
*zaznaczone na czerwono numery na chromatogramie odpowiadają numerom związków w Tab. 22,23,31,32.  
 
Tabela 24. Zawartość wybranych związków fenolowych i chlorofili w zielu tymianku właściwego. 

termin zbioru 
kwasy fenolowe (%) flawonoidy (%) chlorofil a (μg/g) chlorofil b (μg/g) 

kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel 
1 pokos (15 lipca) 0,53 0,31 0,25 0,26 3,43 2,30 1,05 0,61 
2 pokos (19 sierpnia) 0,54 0,47 0,38 0,39 3,74 5,66 1,11 1,98 
3 pokos (30 września) 0,65 0,59 0,18 0,51 1,61 4,26 0,19 0,18 
średnia 0,57 0,46 0,27 0,39 2,93 4,07 0,78 0,92 
 

  
Fot. 30. Rośliny tymianku  Fot. 31. Rośliny tymianku na poletku 
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Ocena sensoryczna 
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 kopru włoskiego 

owocowy   zapach dojrzałych owoców np. jabłek  

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  
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Tabela 25. 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 5,83 a 2,95 a 5,17 a 3,62 b 2,94 a 2,84 a 2,71 a 0,30a 1,56 a 1,12 a 1,71 a 
Tunel 6,11 a 3,21 a 5,18 a  3,45 ab 2,78 a 2,99 a 3,33 a 0,33 a 1,98 b 1,28 b 1,96 a 
Wartości w kolumnach oznaczone tą samą literą nie różnią się między sobą istotnie na poziomie α=0,05 

 

Tabela 26. 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 5,90 a 4,17 a 4,84 a 2,45 a 0,53 a 4,00 a 5,88 a 4,77 a  1,85 a 

Tunel 5,45 a 4,33 a 5,04 a 2,14 a 0,60 a 3,46 a 5,51 a 4,54 a 1,88 a 
Wartości w kolumnach oznaczone tą samą literą nie różnią się między sobą istotnie na poziomie α=0,05 
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Ocena mikrobiologiczna 
Tabela 27. Wskaźniki czystości mikrobiologicznej ziela tymianku właściwego. 
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OLD 
(PCA) 
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przetrwalnikujące 
tlenowce grzyby 

miano 
(VL) 

red. 
siarczyny 

(WB) 
[jtk/g] 

ogólna 
liczba 
(PCA) 
[jtk/g] 

amylolity 
(Waksman) 

[jtk/g] 
Sabourand) 

[jtk/g] 

Kontrola 
nb w 
0,1 g 

nb w 
0,1 g 

0,1 1,00 x 102 0,1 8,00 x 101 1,41 x 106 1,14 x 104 7,42 x 103 4,12 x 104 

Tunel nb w 0,1g nb w 0,1g 0,1 1,50 x 101 2,49 x 106 8,15  x 104 3,00 x 103 2,61 x 104 
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2.2.  Badania na 2-letnich roślinach tymianku właściwego 
 
Tabela 28. Wybrane cechy morfologiczno-rozwojowe tymianku właściwego. 

termin obserwacji 
wysokość roślin 

(cm) 
liczba pędów na 

roślinie (szt.) 
liczba okółków na 

pędzie (szt.) 

1xcięte 2xcięte 1xcięte 2xcięte 1xcięte 2xcięte 
1 pokos (18 kwietnia) 32,85 23,15 29,36 25,63 9,25 8,12 
2 pokos  (11 czerwca) - 19,25 - 20,55 - 7,45 
3 pokos (18 lipca) 25,33 21,34 29,17 19,67 8,00 5,67 
 
Tabela 29. Zawartość chlorofili i flawonoli w liściach tymianku właściwego. 

badane parametry 1xcięte 2xcięte 
chlorofile 23,90 28,80 
flawonole 0,60 0,80 
współczynnik NBI 40,30 38,80 

 
Tabela 30. Świeża i powietrznie sucha masa ziela tymianku właściwego (g/5m2). 

termin zbioru 
świeża masa sucha masa 

1xcięte 2xcięte 1xcięte 2xcięte 

1 pokos (18 kwietnia) 13730,40 6686,25 3355,6 1115,23 

2 pokos  (11 czerwca) - 4470,36 - 896,35 

3 pokos (18 lipca) 2539,77 2400,90 756,49 495,90 

masa całkowita 16270,17 13557,51 4112,09 2507,48 
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Ocena chemiczna 
Tabela 31. Zawartość i skład chemiczny olejku eterycznego w świeżym zielu tymianku właściwego (%).  

Lp. 

zawartość olejku 

1 pokos (18 kwietnia) 2 pokos (11 czerwca) 3 pokos (18 lipca) 

1xcięte 2xcięte 1xcięte 2xcięte 1xcięte 2xcięte 
0,55 0,76 - 0,30 0,75 0,50 

 skład chemiczny 
1 α-pinen 1,29 1,31 - 2,22 2,69 2,58 
2 β-myrcen 1,69 1,84 - 2,32 2,27 1,97 
3 α-terpinen 1,75 2,12 - 2,09 2,65 2,05 
4 γ-terpinen 15,51 24,04 - 16,1 21,66 15,12 
5 p-cymen 6,13 5,91 - 12,97 6,63 11,52 
6 linalol 1,23 1,65 - 1,67 1,41 2,12 
7 terpinen-4-ol 3,67 2,32 - 2,43 2,09 2,21 
8 tymol 59,61 51,27 - 47,41 50,08 51,57 
9 karwakrol 2,85 2,27 - 2,26 2,18 2,61 

 
Tabela 32. Zawartość i skład chemiczny olejku eterycznego w suchym zielu tymianku właściwego (%).  

Lp. 

zawartość olejku 

1 pokos (18 kwietnia) 2 pokos (11 czerwca) 3 pokos (18 lipca) 

1xcięte 2xcięte 1xcięte 2xcięte 1xcięte 2xcięte 
1,70 2,40 - 1,42 2,43 1,50 

 skład chemiczny 
1 α-pinen 1,38 1,24 - 1,80 1,88 2,28 

2 β-myrcen 1,71 1,61 - 2,00 2,09 2,20 

3 α-terpinen 1,90 1,88 - 2,06 2,42 2,38 

4 γ-terpinen 16,72 15,99 - 15,11 18,98 17,42 

5 p-cymen 13,71 8,40 - 11,18 5,74 11,98 

6 linalol 1,73 1,65 - 1,56 1,42 1,72 

7 terpinen-4-ol 2,16 2,48 - 2,43 2,53 2,19 

8 tymol 48,85 55,89 - 51,87 53,69 47,69 

9 karwakrol 2,32 2,42 - 2,70 2,57 2,46 

 
Tabela 33. Zawartość wybranych związków fenolowych i chlorofili w zielu tymianku właściwego. 

termin zbioru 
kwasy fenolowe (%) flawonoidy (%) chlorofil a (μg/g) chlorofil b (μg/g) 

1xcięte 2xcięte 1xcięte 2xcięte 1xcięte 2xcięte 1xcięte 2xcięte 

1 pokos (18 kwietnia) 2,06 2,61 0,58 0,54 3,56 2,56 1,42 1,31 

2 pokos  (11 czerwca) - 1,82 - 0,56 - 5,22 - 1,91 

3 pokos (18 lipca) 1,94 1,70 0,51 0,70 2,78 2,47 0,80 0,68 

średnia 2,00 2,04 0,55 0,60 3,17 3,42 1,11 1,30 
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Fot. 32 i 33. 2-letnie rośliny tymianku  
 

Podobnie jak w przypadku szałwii lekarskiej, warunki uprawy miały wyraźny wpływ na 

plonowanie tymianku właściwego oraz na jakość pozyskiwanego ziela. 1-roczne rośliny 

tymianku rosnące pod tunelem foliowym cechowały się intensywniejszym wzrostem, były 

wyższe i dały dwukrotnie wyższą masę niż rośliny rosnące w polu (Fot. 28,29, Tab. 19,21). 

Wartość wskaźnika NBI, skorelowanego z kondycją fizjologiczną roślin była podobna w obu 

wariantach uprawy (Tab. 20), a na liściach obserwowanych roślin nie stwierdzono objawów 

chorób i żerowania szkodników. Ziele tymianku spod tunelu pozyskane w 1. pokosie 

charakteryzowało się wyższą zawartością olejku eterycznego niż ziele zebrane z roślin 

rosnących w polu, przy czym w olejku tym stwierdzono więcej tymolu, warunkującego 

przyprawowy i ziołowy zapach surowca. W 3. pokosie, zarówno zawartość olejku jak i 

obecnego w nim tymolu była wyższa w zielu roślin z kontroli (Tab. 22,23, Rys. 2). Ziele 

tymianku zebrane z roślin osłoniętych zawierało nieco mniej kwasów fenolowych oraz więcej 

flawonoidów i chlorofili niż ziele roślin rosnących w polu (Tab. 24). Wysoka zawartość 

flawonoidów, związków o silnych właściwościach przeciwutleniających podnosi wartość 

leczniczą tego surowca, a znaczna ilość chlorofili – jego jakość wizualną (ziele jest bardziej 

zielone). W ocenie sensorycznej (Tab. 25,26) nie stwierdzono wyraźnych różnic pomiędzy 

zielem tymianku pozyskanym spod tunelu i z kontroli, jednak ziele roślin osłoniętych 

cechowało się nieco intensywniejszym zapachem o ziołowej i przyprawowej nucie. Podobnie 

jak u szałwii lekarskiej ziele tymianku z obu wariantów uprawy spełniało wymagania norm 

mikrobiologicznych dla ziół (Tab. 27). 

Tymianek właściwy jest rośliną wieloletnią i, analogicznie do szałwii, rośliny uprawiane w 

pierwszym roku bez osłon wymarzły, podczas gdy te uprawiane pod tunelem odrosły (Fot. 

Fot. 32 Fot. 33 
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32,33). Dwukrotne ścinanie ziela tymianku w pierwszym roku uprawy znacznie osłabiło 

rośliny, czego efektem był zdecydowanie niższy plon ziela w pierwszym pokosie drugiego 

roku (Tab. 30). Rośliny cięte tylko jeden raz były wyższe, o większej liczbie pędów, a ich 

kondycja fizjologiczna było nieco lepsza niż roślin ciętych dwa razy (Tab. 28,29). Nie 

stwierdzono wyraźnego związku pomiędzy częstotliwością pokosów w pierwszym roku 

uprawy, a zawartością badanych związków biologicznie czynnych zielu roślin 2-letnich (Tab. 

31-33).  
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3.  PACHNOTKA ZWYCZAJNA (Perilla frutescens L.) 
 
Pachnotka zwyczajna to roślina jednoroczna (Fot. 34), a pozyskiwanymi z niej surowcami 

przyprawowymi są liście oraz ziele, zbierane przed kwitnieniem. Ziele pachnotki, 

charakteryzujące się swoistym, miętowo - anyżkowym aromatem bogate jest w olejek 

eteryczny o wysokiej zawartości cytralu, limonenu i mirystycyny. Surowiec ten zawiera 

ponadto flawonoidy, miedzy innymi kwercetynę i apigeninę, oraz w znacznej ilości witaminę 

C. Przyprawa ta, od wieków stosowana w kuchni Dalekiego Wschodu pod nazwą „shiso” 

wykorzystywana jest głownie do poprawiania smaku potraw warzywnych, ryżu, ryb (sushi) i 

zup. Ze względu na właściwości lecznicze tej rośliny (działanie odkażające, moczopędne, 

usprawniające trawienie i rozgrzewające) może być ona wykorzystywana nie tylko przez 

przemysł spożywczy, ale także farmaceutyczny, jako środek tonizujący stosowany w 

przeziębieniu i grypie. Ponadto, świeże liście, pączki i kwiaty pachnotki mają walory 

dekoracyjne i mogą służyć jako ozdoba deserów, a olejek eteryczny wykorzystywany jest do 

aromatyzowania cukierków. Z pachnotki pozyskuje się także nasiona, bogate w olej o wysokiej 

zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych.  

Fot. 34. Pachnotka zwyczajna 
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Fot. 35. Rośliny pachnotki w kontroli Fot. Rośliny pachnotki pod tunelem 
 

Fot. 36. Rośliny pachnotki pod tunelem 

  
Fot. 37. Pachnotka - kontrola Fot. 38. Pachnotka - tunel 
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Tabela 34. Wybrane cechy morfologiczno-rozwojowe pachnotki zwyczajnej. 

termin obserwacji 

wysokość roślin 
(cm) 

liczba pędów na 
roślinie (szt.) 

liczba okółków na 
pędzie (szt.) 

liczba pędów 
bocznych na pędzie 

głównym (szt.) 

liczba liści ze zmianami 
spowodowanymi przez choroby b 

lub szkodniki (szt.) 

kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel 

1 pokos (30 czerwca) 24,13 30,46 1,18 1,14 6,40 5,90 10,80 10,60 0,60 0,86 

2 pokos (15 lipca) 23,13 32,73 4,06 5,20 4,66 4,90 8,62 8,51 0,26 0,29 

3 pokos (29 lipca) 28,00 25,66 8,33 6,00 5,46 5,13 9,15 9,05 0,33 0,36 

4 pokos (19 sierpnia) 36,06 43,40 17,66 17,53 4,26 4,00 8,59 7,96 7,06 6,20 

5 pokos (30 września) 45,86 51,46 19,33 15,46 5,53 5,63 9,06 9,07 6,86 6,59 

 

 
Fot. 38 - 41. Zmiany na liściach pachnotki spowodowane żerowaniem szkodników (tylko w czwartym 
pokosie) 
 
Tabela 35. Zawartość chlorofili i flawonoli w liściach pachnotki zwyczajnej. 

badane parametry kontrola tunel 
chlorofile 25,50 28,70 
flawonole 1,01 0,92 
współczynnik NBI 25,80 31,40 
 

Tabela 36. Świeża i powietrznie sucha masa ziela pachnotki zwyczajnej (g/5m2). 

termin zbioru 
świeża masa sucha masa 

kontrola tunel kontrola tunel 
1 pokos (30 czerwca) 3429,16 3258,22 607,07 511,55 
2 pokos (15 lipca) 1385,18 2280,00 138,34 331,48 
3 pokos (29 lipca) 2244,57 1452,00 283,19 164,5 
4 pokos (19 sierpnia) 4125,00 4044,57 533,16 572,34 
5 pokos (30 września) 8855,42 10966,26 1717,57 2747,37 
masa całkowita 20039,33 22001,05 3279,33 4327,24 

Fot. 39 Fot. 40 Fot. 41 
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Ocena chemiczna 
Tabela 37. Zawartość i skład chemiczny olejku eterycznego w świeżym zielu pachnotki zwyczajnej (%). 

Lp. 

zawartość olejku 

1 pokos (30 czerwca) 2 pokos (15 lipca) 3 pokos (29 lipca) 4 pokos (19 sierpnia) 5 pokos (30 września) 

kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel 

0,02 0,02 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05 0,03 0,02 0,03 
 skład chemiczny  

1 limonen 1,46 2,18 3,34 3,77 2,48 2,30 1,47 4,95 1,19 3,63 

2 tlenek limonenu 2,15 1,95 0,62 0,88 2,43 2,34 3,06 1,59 4,60 2,49 

3 kamfora 1,10 0,93 0,82 0,75 0,92 0,98 0,70 0,46 2,78 1,59 

4 linalol 0,73 0,62 1,30 0,99 0,86 0,90 0,54 0,99 0,77 0,53 

5 terpinen-4-ol 3,84 7,20 6,00 3,22 6,23 5,21 6,59 7,15 8,20 7,33 

6 związek o RT 21.0 0,62 0,63 0,57 0,56 0,52 0,50 tr 0,09 0,58 1,16 

7 octan α-terpineolu 0,16 0,18 0,40 0,48 tr 0,46 tr 0,24 0,06 0,67 

8 związek o RT* 22.1 0,37 0,39 0,43 0,36 tr 0,46 tr 0,24 0,97 tr 

9 geranial 8,61 9,12 7,59 6,37 5,20 4,74 5,25 6,13 9,97 8,78 

10 akohol perillowy 52,76 47,08 52,58 61,73 44,42 56,35 57,65 55,82 49,28 45,85 

11 verbenon 11,55 10,60 6,58 7,98 5,61 7,16 12,84 8,28 9,07 8,61 

12 metyleugenol 2,14 2,02 3,84 4,99 1,94 1,90 2,33 5,08 3,28 2,92 
*RT – czas retencji 

 

Tabela 38. Zawartość i skład chemiczny olejku eterycznego w suchym zielu pachnotki zwyczajnej (%). 

Lp. 

zawartość olejku 

1 pokos (30 czerwca) 2 pokos (15 lipca) 3 pokos (29 lipca) 4 pokos (19 sierpnia) 5 pokos (30 września) 

kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel 

0,22 0,17 0,33 0,37 0,35 0,34 0,28 0,24 0,22 0,24 

 skład chemiczny  

1 limonen 12,61 8,82 15,15 9,75 19,04 16,29 16,54 14,71 14,09 15,02 

2 tlenek limonenu 0,91 1,00 1,11 0,50 0,44 0,27 1,06 0,99 0,44 0,74 

3 kamfora 1,67 2,95 1,76 1,64 1,55 1,43 4,12 3,39 9,39 7,56 

4 linalol 0,66 0,71 0,68 0,65 0,77 0,64 0,80 0,64 0,59 0,62 

5 terpinen-4-ol 5,38 2,84 3,57 6,00 3,56 4,59 4,32 4,33 5,38 4,59 

6 związek o RT 21.0 0,47 0,25 0,51 0,59 0,32 0,40 0,45 0,35 0,41 0,37 

7 octan α-terpineolu 0,14 0,61 0,49 0,64 0,51 0,46 0,46 0,49 0,52 0,30 

8 związek o RT 22.1 0,30 0,14 0,27 0,36 0,12 0,16 tr 0,20 tr 0,50 

9 geranial 7,06 2,57 3,38 6,86 3,01 4,02 4,74 4,89 6,33 4,72 

10 alkohol perillowy 41,11 67,88 58,82 60,85 58,08 57,52 57,19 57,46 47,71 48,65 

11 verbenon 5,27 7,06 5,08 5,39 4,68 5,10 5,76 5,58 6,41 6,80 

12 metyleugenol 0,78 0,64 0,41 0,64 0,45 0,53 0,73 0,69 0,83 0,70 

* RT – czas retencji 
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Rysunek 3. Przykładowy chromatogram rozdziału chromatograficznego olejku pachnotki. 
*zaznaczone na czerwono numery na chromatogramie odpowiadają numerom związków w Tab.37,38. 
 

Tabela 39. Zawartość wybranych związków fenolowych i chlorofili w zielu pachnotki zwyczajnej. 

termin zbioru 
kwasy fenolowe (%) flawonoidy (%) chlorofil a (μg/g) chlorofil b (μg/g) 

kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel 
1 pokos (30 czerwca) 0,96 0,99 0,47 0,97 3,66 5,56 1,35 2,33 

2 pokos (15 lipca) 0,80 0,90 0,50 0,46 4,27 5,74 1,78 2,49 

3 pokos (29 lipca) 0,62 0,66 0,34 0,48 5,42 5,45 2,22 2,21 

4 pokos (19 sierpnia) 0,95 1,06 0,55 0,69 5,50 5,70 2,19 2,67 

5 pokos (30 września) 0,88 0,82 0,67 0,94 5,69 5,76 2,27 2,75 

średnia 0,84 0,88 0,50 0,71 4,90 5,64 1,96 2,49 
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Ocena sensoryczna 

 

Definicje wyróżników zapachu świeżego ziela pachnotki zwyczajnej 

ogólna intensywność zapachu kompleks zapachów (aromatów) wyczuwany po uchyleniu 

wieczka 

”trawiasty” zapach kojarzący się z zapachem posiekanego zielska, pociętej 

sałaty, pokrojonych liści szczawiu 

kwaśny    zapach kwaśnych owoców 

cytrynowy wrażenie orzeźwiające z nutą cytrynową, kojarzące się z 

zapachem skórki cytrynowej lub limonki, z zapachem świeżego 

ziela melisy 

owocowy zapach owoców jabłek, śliwek, moreli, egzotycznych owoców  

słodki zapach typu nektarowego (miodowego), przypraw korzennych np. 

goździków 

”sztuczny”, perfumowany zapach duszący, kojarzący się z zapachem kosmetyków  

kwiatowy   zapach kojarzący się z zapachem kwiatów np. geranium 

zielonej trawy  zapach charakterystyczny dla świeżo skoszonej trawy, 

zapach świeżych, zielonych strąków fasoli szparagowej  

mydlany   zapach kojarzący się z zapachem nie aromatyzowanego 

    mydła, kredek świecowych  

miętowy   zapach charakterystyczny dla świeżego ziela mięty 

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

orzechowy   zapach charakterystyczny dla orzechów włoskich 

przyprawowy   zapach charakterystyczny dla przypraw egzotycznych; 

    np. kardamonu, imbir 

grzybowy zapach charakterystyczny dla świeżych, mokrych grzybów, 

mokrego mchu, ściółki leśnej  
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Definicje wyróżników smaku świeżego ziela pachnotki zwyczajnej: 
 

„lekarski” wrażenie smakowo - zapachowe odczuwane w czasie 

próbowania, kojarzone z lekami ziołowymi typu „Septosan” 

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

leśną,  

słodki     smak podstawowy, nie wymaga wyjaśnień 

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

ustnej lub przełyku, podobne do wrażenia odczuwanego przy 

próbowaniu mocnej, cierpkiej herbaty 

kwaśny   smak podstawowy, nie wymaga wyjaśnień 

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

kojarzone z jedzeniem zielonych części roślin, zielonych strąków 

fasoli, nie przyprawionego szpinaku 

gorzki    smak podstawowy, nie wymaga wyjaśnień 

ostry, piekący wrażenie smakowe odczuwane w jamie ustnej podczas 

próbowania próbki  

mydlany wrażenie smakowo-zapachowe odczuwane w czasie próbowania, 

kojarzone z mydłem  

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

zbliżone do  wrażeń  przy próbowaniu produktów/ kosmetyków  

sztucznie aromatyzowanych 

cytrynowy wrażenie smakowo-zapachowe odczuwane podczas próbowania 

próbki uczucie orzeźwiające 

anyżowy   smak charakterystyczny dla owoców anyżu lub kopru włoskiego 

przyprawowy smak charakterystyczny dla przypraw egzotycznych np. kminu 

rzymskiego, kardamonu, imbiru 

orzechowy   smak charakterystyczny dla orzechów włoskich  

grzybowy   smak charakterystyczny dla grzybów suszonych   

słony    smak podstawowy, nie wymaga wyjaśnień 
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Tabela 40. Wpływ metody uprawy na jakość sensoryczną zapachu świeżego ziela pachnotki zwyczajnej. 

Metoda 
uprawy 

ogólna 
intensy
wność 

zapachu 

Wyróżniki zapachu 

trawiasty kwaśny cytrynowy owocowy słodki perfumowany kwiatowy zielonej trawy mydlany miętowy ziołowy orzechowy przyprawowy grzybowy 

Kontrola 6,81a 3,52a 2,69a 2,25a 4,02a 2,25a 1,78a 2,96a 4,29a 1,48a 0,79a 1,47a 1,33a 0,78a 0,53a 

Tunel 6,45a 2,81a 2,09a 1,66a 3,52a 2,20a 2,14a 2,61a 3,62a 1,56a 0,65a 1,23a 1,18a 0,72a 0,70a 

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

 

Tabela 41. Wpływ metody uprawy na jakość sensoryczną smaku świeżego ziela pachnotki zwyczajnej. 

Metoda 
uprawy 

Wyróżniki smaku 

słodki cierpki kwaśny trawiasty gorzki ostry, piekący mydlany perfumowany cytrynowy anyżowy przyprawowy orzechowy grzybowy słony 

Kontrola 2,13a 3,94a 2,22a 3,66a 2,22b 2,12a 2,45a 2,13a 1,36a 0,39a 1,38a 1,33a 0,97a 0,90a 

Tunel 2,22a 3,70a 2,18a 3,88a 1,26a 1,66a 2,22a 2,13a 1,27a 0,36a 1,07a 1,36a 0,72a 0,52a 

Wartości w kolumnach oznaczone tą samą literą nie różnią się między sobą istotnie na poziomie α=0,05 
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Ocena mikrobiologiczna 
Tabela 42. Wskaźniki czystości mikrobiologicznej ziela pachnotki zwyczajnej. 
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beztlenowce 

OLD 
(PCA) 
[jtk/g] 

przetrwalnikujące 
tlenowce grzyby 

miano 
(VL) 

red. 
siarczyny 

(WB) 
[jtk/g] 

ogólna 
liczba 
(PCA) 
[jtk/g] 

amylolity 
(Waksman) 

[jtk/g] 
Sabourand) 

[jtk/g] 

Kontrola 
nb w 
0,1 g 

nb w 
0,1 g 

nb w 0,1g nb w 0,1g 0,1 2,10  x 102 9,72 x 105 6,32 x 104 4,25 x 103 2,23 x 104 

Tunel nb w 0,1g nb w 0,1g 0,1 nb w 0,1g 7,50 x 104 4,50 x 103 6,00 x 102 3,90 x 104 

 

Pachnotka zwyczajna to roślina przyprawowa uprawiana i stosowana głównie we wschodniej 

Azji. W przedstawionych badaniach podjęto próbę wprowadzenia jej do uprawy w warunkach 

klimatycznych Polski, w dwóch wariantach – pod tunelem foliowym i w polu bez osłon. 

Roślina ta charakteryzowała się bardzo intensywnym wzrostem, czego efektem było aż 5 

zbiorów ziela, w okresie od końca czerwca do końca września. Rośliny pachnotki uprawiane 

pod folią były nieco wyższe niż te z kontroli, natomiast pozostałe cechy morfologiczno- 

rozwojowe roślin kształtowały się na podobnym poziomie w obu wariantach uprawy (Tab. 

34, Fot. 35-38). Nie stwierdzono wyraźnej zależności pomiędzy wariantem uprawy, a plonem 

ziela, który był nieco wyższy dla roślin spod tunelu jedynie w 2. i 5. pokosie (Tab. 36). 

Rośliny rosnące pod folią były w nieco lepszej kondycji fizjologicznej (Tab. 35), co mogło 

być uwarunkowane korzystniejszymi warunkami klimatyczno-glebowymi. W związku z 

częstym zbiorem ziela na liściach obserwowanych roślin nie stwierdzono objawów zmian 

chorobowych, dopiero w 4 i 5 pokosie wystąpiły nieliczne ślady żerowania szkodników (Fot. 

39-41). Zawartość olejku eterycznego w świeżym i suchym zielu pachnotki była niewielka i 

kształtowała się podobnie w obu wariantach uprawy. W olejku tym dominował alkohol 

perillowy odpowiedzialny za przyjemny, cytrynowy zapach surowca, przy czym zawartość 

tego związku w suchym zielu była nieco wyższa u roślin uprawianych pod tunelem (Tab. 

37,38, Rys. 3). Ziele spod folii charakteryzowało się ponadto wyższą zawartością 

flawonoidów i chlorofili w porównaniu do ziela z roślin kontrolnych (Tab. 39). Wysoka 

zawartość flawonoidów warunkuje właściwości prozdrowotne tego surowca, a dużo chlorofili 

nadaje mu ponadto bardziej wyrazistą barwę, ważną z punktu widzenia konsumenta. Sposób 

uprawy pachnotki zróżnicował aromat ziela (jego zapach i smak). W ocenie sensorycznej 



46 

 

pachnotki zwyczajnej wykazano, ze nieco przyjemniejszy zapach mają rośliny uprawiane w 

polu bez osłon – charakteryzują się one nieco silniejszym zapachem cytrynowym, kwiatowym 

i owocowym (Tab. 40,41). Niezależnie od sposobu uprawy roślin, ziele pachnotki spełniało 

wymagania norm mikrobiologicznych dla surowców zielarskich, przy czym ziele spod tunelu 

było wyjątkowo czyste mikrobiologicznie (Tab. 42). 
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4.  BAZYLIA WONNA (Ocimum basilicum L.) 
 
Bazylia wonna to roślina 1-roczna (Fot. 42). Surowcem przyprawowym jest ziele złożone z 

dobrze ulistnionych pędów długości około 60 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, a także w mniejszej ilości  

o-cymen i 1,8 cyneol), flawonoidy (pochodne kemferolu i kwercetyny) 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”. Wyciągi z ziela bazylii działają słabo rozkurczająco, stosowane są w zaburzeniach 

trawienia. Surowiec ten, ze względu na atrakcyjny, orzeźwiający zapach wykorzystywany jest 

w także przemyśle kosmetycznym i perfumeryjnym. 

 

 
Fot. 42. Bazylia wonna 
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Fot. 43. Rośliny bazylii w kontroli Fot. 44. Rośliny bazylii pod tunelem 

  
Fot. 45. Bazylia  - kontrola Fot. 46. Bazylia - tunel 
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Tabela 43. Wybrane cechy morfologiczno-rozwojowe bazylii wonnej. 

termin obserwacji 

wysokość roślin 
(cm) 

liczba pędów na 
roślinie (szt.) 

liczba okółków na 
pędzie (szt.) 

liczba pędów 
bocznych na pędzie 

głównym (szt.) 
kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel 

1 pokos (24 czerwca) 25,20 50,66 1,00 1,00 6,00 6,90 10,06 12,73 

2 pokos (15 lipca) 31,26 44,06 3,00 4,46 5,20 5,40 8,40 7,77 

3 pokos (29 lipca) 34,86 43,46 3,40 4,86 4,40 5,60 9,15 8,26 

4 pokos (19 sierpnia) 40,46 46,20 9,40 11,66 4,20 4,60 7,85 8,16 

 

 
Fot. 47 - 49. Zmiany na liściach bazylii (tylko w czwartym pokosie).  

 
Tabela 44. Zawartość chlorofili i flawonoli w liściach bazylii wonnej. 

badane parametry kontrola tunel 

chlorofile 19,70 29,40 
flawonole 1,05 1,19 
współczynnik NBI 18,76 24,71 
 

Tabela 45. Świeża i powietrznie sucha masa ziela bazylii wonnej (g/5m2). 
 
termin zbioru 

świeża masa sucha masa 

kontrola tunel kontrola tunel 
1 pokos (24 czerwca) 1116,66 5707,50 166,52 746,00 
2 pokos (15 lipca) 3056,75 4783,78 250,55 458,87 
3 pokos (29 lipca) 2171,42 4898,70 253,67 500,30 
4 pokos (19 sierpnia) 6060,71 6991,46 787,41 884,63 
masa całkowita 12405,54 22381,44 1458,15 2589,80 
 

Fot. 48 Fot. 47 Fot. 49 
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Ocena chemiczna 
Tabela 46. Zawartość i skład chemiczny olejku eterycznego w świeżym zielu bazylii wonnej (%).  

Lp. 

zawartość olejku 

1 pokos (24 czerwca) 2 pokos (15 lipca) 3 pokos (29 lipca) 4 pokos (19 sierpnia) 

kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel 

0,02 0,06 0,11 0,16 0,12 0,15 0,14 0,17 
 skład chemiczny  

1 1,8 cyneol 8,2 1,92 7,68 7,19 1,49 11,71 8,06 11,58 

2 γ-terpinen 1,31 0,08 0,83 0,96 0,82 1,54 1,06 2,03 

3 linalol 56,52 48,5 55,24 54,01 57,18 52,00 59,5 52,68 

4 terpinen-4-ol 4,52 1,1 2,06 0,82 3,44 2,15 1,46 1,53 

5 metylochawikol 1,09 1,45 0,98 1,22 4,54 1,38 1,09 1,19 

6 α-terpineol 3,75 1,73 2,72 2,42 2,51 2,96 2,56 2,94 

7 germakren D 3,24 3,94 2,18 1,8 10,76 3,23 2,34 2,55 

8 eugenol 12,39 13,37 11,02 18,08 17,23 16,5 9,22 10,5 

9 pochodna 
eugenolu 5,09 3,08 3,88 2,47 7,83 5,27 3,18 3,33 

 
Tabela 47. Zawartość i skład chemiczny olejku eterycznego w suchym zielu bazylii wonnej (%).  

Lp. 

zawartość olejku 

1 pokos (24 czerwca) 2 pokos (15 lipca) 3 pokos (29 lipca) 4 pokos (19 sierpnia) 

kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel 

0,21 0,30 0,42 0,69 0,57 1,10 0,72 1,16 
 skład chemiczny  

1 1,8 cyneol 5,28 11,29 9,78 12,29 9,76 12,39 9,69 11,59 

2 γ-terpinen 0,50 1,16 0,76 0,77 0,61 0,83 0,93 1,2 

3 linalol 53,24 49,35 53,77 48,12 54,47 47,74 50,26 46,18 

4 terpinen-4-ol 1,75 1,18 2,24 1,06 2,38 1,05 0,86 0,93 

5 metylochawikol 1,39 1,12 0,91 1,20 0,99 1,24 0,97 1,15 

6 α-terpineol 3,95 3,37 3,02 2,83 3,16 2,64 2,63 2,26 

7 germakren D 3,13 2,58 2,57 2,51 2,92 2,58 2,53 2,27 

8 eugenol 13,32 15,01 6,83 9,66 6,46 10,22 14,55 17,77 

9 pochodna eugenolu 4,33 3,35 3,6 3,43 4,71 3,48 3,78 3,11 
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Rysunek 4. Przykładowy chromatogram rozdziału chromatograficznego olejku bazyliowego. 
*zaznaczone na czerwono numery na chromatogramie odpowiadają numerom związków w Tab. 46,47. 
 
Tabela 48. Zawartość wybranych związków fenolowych i chlorofili w zielu bazylii wonnej. 

termin zbioru 
kwasy fenolowe (%) flawonoidy (%) chlorofil a (μg/g) chlorofil b (μg/g) 

kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel 

1 pokos (24 czerwca) 0,71 0,95 0,15 0,28 1,36 2,06 0,38 0,65 

2 pokos (15 lipca) 0,46 0,65 0,29 0,24 2,74 3,76 0,75 1,19 

3 pokos (29 lipca) 0,28 0,55 0,32 0,26 3,97 4,54 1,05 1,25 

4 pokos (19 sierpnia) 0,90 0,98 0,39 0,64 4,80 4,95 1,53 1,63 

średnia 0,59 0,78 0,29 0,36 3,22 3,83 0,93 1,18 



52 

 

Ocena sensoryczna 
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 

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 

miętowy  zapach charakterystyczny dla świeżego ziela mięty 

kwaśny zapach kwaśnych owoców 

”trawiasty” zapach charakterystyczny dla świeżo skoszonej trawy, świeżo 

posiekanych zielonych części roślin 

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

charakterystyczną „gorzką” nutą, kojarzony z zapachem chryzantemy, 

łodyg słonecznika 

terpenowy zapach charakterystyczny dla igliwia, mchu, „chemiczny, „pasta do 

butów” 

przyprawowy zapach charakterystyczny dla przypraw egzotycznych; pieprzu 

czarnego, ziela angielskiego 
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Definicje wyróżników smaku świeżego ziela bazylii: 
bazyliowy  smak charakterystyczny dla świeżego ziela bazylii 

ostry, piekący  wrażenie smakowe odczuwane w jamie ustnej podczas próbowania 

próbki 

słony   smak podstawowy, nie wymaga wyjaśnień 

przyprawowy rosołowy („tłusty” ), wrażenie smakowo-zapachowe odczuwane 
podczas próbowania próbki, podobne do próbowania aromatycznego 
rosołu  

 

ziołowy smak charakterystyczny dla świeżych aromatycznych przypraw 

ziołowych (np. tymianku) 

anyżowy wrażenie smakowo-zapachowe odczuwane w czasie próbowania, 

kojarzone ze smakiem owoców anyżu, kopru włoskiego 

słodki   smak podstawowy, nie wymaga wyjaśnień  

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

próbki, uczucie orzeźwiające 

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

lub przełyku, podobne do wrażenia odczuwanego przy próbowaniu 

mocnej, cierpkiej herbaty 

gorzki   smak podstawowy, nie wymaga wyjaśnień 

cytrusowy wrażenie smakowo zapachowe kojarzone z orzeźwiającą nutą 

cytrynową lub limonkową 

kwaśny  smak podstawowy, nie wymaga wyjaśnień 

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

kojarzone zjedzeniem zielonych części roślin lub nie przyprawionego 

szpinaku 

korzenny wrażenie smakowo-zapachowe odczuwane w czasie próbowania, 
kojarzone z próbowaniem przypraw korzennych np. goździków, 
kardamonu
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Tabela 49. Wpływ metody uprawy na jakość sensoryczną zapachu świeżego ziela bazylii wonnej. 

Metoda 
uprawy 

ogólna 
intensywność 

zapachu 

Wyróżniki zapachu   

bazyliowy świeży anyżowy słodki kwiatowy miętowy kwaśny trawiasty ziołowy terpenowy przyprawowy 
 

Kontrola 6,37a 4,36a 4,07a 0,37a 2,29a 2,52a 0,69a 1,95a 3,32a 2,76a 0,39a 1,78a  
Tunel 6,36a 4,53a 3,66a 1,09b 2,09a 2,13a 0,85a 1,59a 2,68a 2,42a 0,76a 1,98a  
Wartości w kolumnach oznaczone tą samą literą nie różnią się między sobą istotnie na poziomie α=0,05 

 

Tabela 50. Wpływ metody uprawy na jakość sensoryczną smaku świeżego ziela bazylii wonnej. 

Metoda 
uprawy 

Wyróżniki smaku      

bazyliowy ostry słony przyprawowy ziołowy anyżowy słodki miętowy cierpki gorzki cytrusowy kwaśny trawiasty korzenny 

Kontrola 4,92a 2,18a 1,22a 2,78a 3,05a 0,25a 0,79a 1,48a 3,10a 1,08a 0,68a 0,91a 2,10a 1,54a 

Tunel 5,23a 2,07a 1,40a 3,99b 3,39a 0,26a 0,63a 1,65a 3,59a 1,23a 0,84a 0,97a 2,08a 1,67a 

Wartości w kolumnach oznaczone tą samą literą nie różnią się między sobą istotnie na poziomie α=0,05
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Ocena mikrobiologiczna 
Tabela 51. Wskaźniki czystości mikrobiologicznej ziela bazylii wonnej. 
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red. 
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liczba 
(PCA) 
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amylolity 
(Waksman) 
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Sabourand) 
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Kontrola 
nb w 
0,1 g 

nb w 
0,1 g 

0,1 9,00 x 101 0,1 6,50 x 101 1,29 x 106 2,36 x 104 1,23 x 104 2,81 x 104 

Tunel 0,1 9,00 x 101 0,1 3,50 x 101 1,33 x 105 7,52 x 104 2,90 x 103 1,50 x 104 

 

Rośliny bazylii wonnej uprawiane pod tunelem były zdecydowanie wyższe i miały więcej 

pędów w porównaniu do roślin z kontroli (Fot. 43-46, Tab. 43). Ich kondycja fizjologiczna 

była również lepsza, czego efektem był prawie dwukrotnie wyższy plon ziela w uprawie pod 

folią w porównaniu do uprawy w polu bez osłon (Tab. 44,45). Ponadto, na roślinach bazylii 

rosnących pod tunelem zaobserwowano mniej zmian na liściach, spowodowanych przez 

choroby i szkodniki (białe plamki, wygryzienia) niż w roślinach kontrolnych (Fot. 47-49). 

Biorąc pod uwagę, ze bazylia jest rośliną ciepłolubną, wrażliwą na chłody, wysokie plony 

ziela pod folią mogły być uwarunkowane wyższą temperaturą w tym wariancie uprawy, a 

także większą zawartością składników pokarmowych w glebie. Sposób uprawy bazylii miał 

także wpływ na jakość surowca. Rośliny spod folii zawierały wyraźnie więcej kwasów 

fenolowych, flawonoidów, chlorofili oraz olejku eterycznego niż rośliny kontrolne (Tab.46-

48). W olejku tym w największej ilości występowały linalol i eugenol, związku 

odpowiedzialne za świeży przyjemny aromat ziela bazylii, przy czym w zielu spod osłon  

było więcej eugenolu, a w zielu z kontroli – linalolu (Tab. 46,47, Rys.4). W ocenie 

sensorycznej nie stwierdzono wyraźnej zależności między wariantem uprawy a zapachem 

ziela, jednak ziele roślin rosnących pod tunelem cechowało się silniejszym smakiem 

przyprawowym niż ziele roślin z pola (Tab. 49,50). Zanieczyszczenie mikrobiologiczne w 

żadnym wariancie uprawy nie przekroczyło dopuszczalnych norm, a w znaczącej ilości 

występowała tu jedynie naturalna mikroflora (Tab. 51).  
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5. OREGANO (Origanum vulgare ssp. hirtum L.) 
 
Oregano to wieloletnia roślina, której surowcem są ulistnione szczyty pędów, zbierane w 

początkowej fazie kwitnienia roślin (Fot.50). Ziele oregano charakteryzuje się specyficznym, 

przyjemnym, przyprawowym zapachem i korzennym, nieco gorzkawym smakiem. Bogate 

jest w olejek eteryczny (ok. 1%), o wysokiej zawartości karwakrolu i tymolu – substancji 

odpowiadających za aromat przyprawowy oraz octanu geranylu, który warunkuje przyjemny, 

kwiatowy zapach tego surowca. W surowcu występują także związki fenolowe: kwasy 

fenolowe, garbniki (katechina) oraz flawonoidy. Zarówno świeże jak i suche ziele oregano 

stanowi przyprawę stosowaną do surówek, mięs, makaronów, różnych dań kuchni włoskiej, 

jest też głównym składnikiem popularnej przyprawy „zioła prowansalskie”. Olejek eteryczny 

z ziela oregano wykorzystywany jest w przemyśle perfumeryjnym. W lecznictwie – wyciągi z 

tego surowca, charakteryzujące się działaniem żółciopędnym, odkażającym i wykrztuśnym 

stosowane są w między innymi zaburzeniach trawienia oraz w stanach zapalnych górnych 

dróg oddechowych.  

 

 
Fot. 50. Roślina oregano 
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Fot. 51. Rośliny oregano w kontroli Fot. 52. Rośliny oregano pod tunelem 

Fot. 53. Oregano - kontrola Fot. 54. Oregano - tunel 
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Tabela 52. Wybrane cechy morfologiczno-rozwojowe oregano. 

termin obserwacji 

wysokość roślin 
(cm) 

liczba pędów na 
roślinie (szt.) 

liczba okółków na 
pędzie (szt.) 

liczba pędów 
bocznych na pędzie 

głównym (szt.) 
kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel 

1 pokos (8 lipca) 19,80 33,13 6,00 7,27 9,53 9,40 17,20 17,47 

2 pokos (29 lipca) 24,27 26,93 17,47 16,40 7,60 8,07 13,20 14,30 

3 pokos (19 sierpnia) 14,60 26,80 31,27 41,07 5,67 5,00 12,63 12,96 

4 pokos (30 września) 8,00 10,20 62,12 69,80 7,20 7,40 12,40 13,20 

 

Fot. 55 i 56. Zmiany na liściach oregano – białe plamy, zasychanie i chlorozy  (tylko przy czwartym pokosie) 
 
Tabela 53. Zawartość chlorofili i flawonoli w liściach oregano. 

badane parametry kontrola tunel 

chlorofile 32,4 34,0 
flawonole 1,76 1,56 
współczynnik NBI 19,1 21,9 

 
Tabela 54. Świeża i powietrznie sucha masa ziela oregano (g/5m2). 

termin zbioru 
świeża masa sucha masa 

kontrola tunel kontrola tunel 
1 pokos (8 lipca) 709,71 1185,58 169,80 289,35 
2 pokos (29 lipca) 1478,28 1828,97 341,67 381,87 
3 pokos (19 sierpnia) 2024,48 2597,19 507,94 609,00 
4 pokos (30 września) 1533,33 3930,00 567,71 1105,24 
masa całkowita 5745,80 9541,74 1587,12 2385,46 

Fot. 55 Fot. 56 
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Ocena chemiczna 
Tabela 55. Zawartość i skład chemiczny olejku eterycznego w świeżym zielu oregano (%).  

Lp. 

zawartość olejku 

1 pokos (8 lipca) 2 pokos (29 lipca) 3 pokos (19 sierpnia) 4 pokos (30 września) 

kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel 

0,70 0,49 0,70 0,70 0,46 0,56 0,19 0,23 
 skład chemiczny  

1 α-pinen 1,62 1,93 1,58 1,79 2,12 1,72 1,26 1,39 

2 β-myrcen 2,01 1,90 1,56 1,62 1,99 2,18 1,80 1,55 

3 α-terpinen 1,30 1,20 0,95 1,07 1,43 1,58 0,89 0,58 

4 γ-terpinen 10,46 11,65 6,37 6,90 9,75 12,08 10,79 5,83 

5 p-cymen 3,59 4,51 7,12 6,56 2,61 3,17 4,45 7,27 

6 linalol 0,22 0,29 0,31 0,32 0,25 0,27 0,31 0,24 

7 octan bornylu 1,61 1,31 1,61 1,57 1,40 1,48 2,52 1,80 

8 geranial 0,90 0,76 0,87 0,78 0,94 0,91 1,03 1,80 

9 tymol 5,26 1,40 1,81 1,68 1,37 1,15 6,16 0,54 

10 karwakrol 66,53 69,85 72,51 72,84 69,22  72,47 59,96 74,00 

 
Tabela 56. Zawartość i skład chemiczny olejku eterycznego w suchym zielu oregano (%).  

Lp. 

zawartość olejku 

1 pokos (8 lipca) 2 pokos (29 lipca) 3 pokos (19 sierpnia) 4 pokos (30 września) 

kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel 

2,30 2,83 3,40 3,60 2,19 2,99 1,34 1,40 
 skład chemiczny  

1 α-pinen 1,82 1,91 2,72 2,44 1,71 1,78 1,43 1,38 

2 β-myrcen 2,22 2,21 2,52 2,28 2,12 2,19 2,07 2,13 

3 α-terpinen 1,76 1,48 2,06 1,88 1,72 1,79 1,37 1,34 

4 γ-terpinen 12,18 8,72 12,83 11,86 13,18 12,1 10,81 9,71 

5 p-cymen 3,42 3,08 3,40 3,10 3,23 2,83 4,62 3,08 

6 linalol 0,2 0,22 0,26 0,27 0,26 0,21 0,26 0,22 

7 octan bornylu 1,61 1,51 1,41 1,44 1,51 1,48 1,61 1,39 

8 geranial 0,87 0,79 0,69 0,73 0,95 1,01 1,40 1,10 

9 tymol 4,42 0,74 2,94 3,10 2,07 2,41 2,50 0,59 

10 karwakrol 64,44 73,85 66,45 68,38 67,14 68,4 66,76 71,90 
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Rysunek  5. Przykładowy chromatogram rozdziału chromatograficznego olejku oregano. 
*zaznaczone na czerwono numery na chromatogramie odpowiadają numerom związków w Tab. 55,56. 
 

Tabela 57. Zawartość wybranych związków fenolowych i chlorofili w zielu oregano. 

termin zbioru 

kwasy fenolowe (%) flawonoidy (%) chlorofil a (μg/g) chlorofil b (μg/g) 

kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel 

1 pokos (8 lipca) 1,95 1,56 0,33 0,61 1,65 2,18 0,56 0,68 

2 pokos (29 lipca) 1,41 0,76 0,23 0,31 2,15 4,20 0,65 1,38 

3 pokos (19 sierpnia) 1,36 1,09 0,24 0,34 2,27 3,63 0,64 1,01 

4 pokos (30 września) 1,39 1,14 0,24 0,19 3,65 3,63 1,26 1,67 

średnia 1,53 1,14 0,26 0,36 2,43 3,41 0,78 1,19 
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Ocena sensoryczna 
Definicje wyróżników zapachu świeżego ziela oregano: 

ogólna intensywność zapachu kompleks zapachów (aromatów) wyczuwany po 

uchyleniu wieczka 

miętowy wrażenie orzeźwiająco-chłodzące, zapach orzeźwiający, 

charakterystyczny dla świeżo roztartego ziela mięty 

„leśny” zapach kojarzący się z zapachem mokrej ściółki leśnej, igliwia, 

grzybów 

terpenowy  zapach ostry, „drażniący”, kojarzący  się z zapachem pasty do podłogi  

ziołowy (gorzki)zapach mieszanki ziół np. szałwi, dziurawca, z 

charakterystyczną „gorzką” nutą zapachową, 

lebiodkowy  zapach charakterystyczny dla przyprawy „oregano”, roztartego 

świeżego ziela lebiodki, kojarzący się z zapachem mieszanki  ziół 

prowalsalskich 

majerankowy  zapach charakterystyczny dla suszonego, świeżo roztartego ziela 

majeranku 

słodki  zapach słodki, owocowy, zapach suszu warzywnego z dodatkiem 

marchwi  

„korzenny”  zapach charakterystyczny dla świeżo roztartych przypraw korzennych,   

kwiatowy  zapach kojarzący się z zapachem kwiatów: chryzantemy, rumianku, 

macierzanki,  

olejowy  zapach „ciężki”, olejowy , wrażenie „tłustości” 

„lekarski”  „zapach kojarzący się z lekami ziołowymi, z zapachem mieszanek 

ziołowych typu Septosan 
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Definicje wyróżników smaku świeżego ziela oregano: 

ostry, piekący  wrażenie smakowe odczuwane w jamie ustnej podczas próbowania próbki 

słony   smak podstawowy, nie wymaga wyjaśnień 

gorzki   smak podstawowy, nie wymaga wyjaśnień 

ostry, piekący  wrażenie smakowe odczuwane w jamie ustnej podczas próbowania próbki  

”igliwia”( terpenowy) wrażenie smakowo-zapachowe porównywane do próbowania igieł 

sosnowych  

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

lub przełyku, podobne do wrażenia odczuwanego przy próbowaniu 

mocnej , cierpkiej herbaty 

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

próbki, uczucie orzeźwiające 

ziołowy  smak charakterystyczny dla ziół przyprawowych takich jak, szałwia, 

cząber, macierzanka, kojarzący się z smakiem mieszanki do płukania 

gardła  Septosan  

przyprawowy  smak charakterystyczny dla świeżego ziela lebiodki, cząbru, majeranku, 

przyprawy „oregano”,  

„trawiasty”  wrażenie smakowo-zapachowe porównywane do próbowania trawy, 

posiekanej zieleniny 

kwaśny   smak podstawowy, nie wymaga wyjaśnień 

słodki    smak podstawowy, nie wymaga wyjaśnień 

słony    smak podstawowy, nie wymaga wyjaśnień 
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Tabela 58. Wpływ metody uprawy na jakość sensoryczną zapachu świeżego ziela oregano. 

Metoda 
uprawy 

ogólna 
intensywność 

zapachu 

Wyróżniki zapachu  

miętowy  "leśny" "terpenowy" ziołowy  lebiodkowy  majerankowy "słodki" "korzenny" kwiatowy olejowy lekarski 

Kontrola 6,37a 4,36a 4,07a 0,37a 2,29a 2,52a 0,69a 1,95a 3,32a 2,76a 0,39a 1,78a 

Tunel 6,36a 4,53a 3,66a 1,09b 2,09a 2,13a 0,85a 1,59a 2,68a 2,42a 0,76a 1,98a 
Wartości w kolumnach oznaczone tą samą literą nie różnią się między sobą istotnie na poziomie α=0,05 

 

Tabela 59. Wpływ metody uprawy na jakość sensoryczną smaku świeżego ziela oregano. 

Metoda 
uprawy 

Wyróżniki smaku   

gorzki ostry "igliwia" cierpki miętowy ziołowy przyprawowy "trawiasty" kwaśny słodki słony 

Kontrola 4,92a 2,18a 1,22a 2,78a 3,05a 0,25a 0,79a 1,48a 3,10a 1,08a 0,68a 

Tunel 5,23a 2,07a 1,40a 3,99b 3,39a 0,26a 0,63a 1,65a 3,59a 1,23a 0,84a 

Wartości w kolumnach oznaczone tą samą literą nie różnią się między sobą istotnie na poziomie α=0,05 
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Ocena mikrobiologiczna 
Tabela 60. Wskaźniki czystości mikrobiologicznej ziela oregano. 
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Kontrola 
nb w 
0,1 g 

nb w 
0,1 g 

nb w 0,1g nb w 0,1g 0,1 3,00  x 102 2,34  x 106 1,15  x 105 4,01 x 104 7,85  x 104 

Tunel 0,1 2,00 x 102 0,1 1,20  x 102 2,40  x 106 1,02  x 105 2,02 x 103 4,43 x 103 

 

Sposób uprawy miał wyraźny wpływ zarówno na cechy morfologiczno-rozwojowe roślin oregano, ich 

plony oraz jakość surowców. Rośliny rosnące pod tunelem foliowym były wyższe od tych 

uprawianych w polu bez osłon. Przy kolejnych zbiorach ziela zaobserwowano, ze zarówno pod 

tunelem jak i w kontroli rośliny silnie się rozkrzewiały, nie przyrastając na wysokość, w ostatnim 

pokosie przyjmując prawie postać płożącą (Tab. 52, Fot. 51-54). Podobnie jak w przypadku innych 

badanych gatunków, zdecydowanie wyższą masą ziela, a także lepszą kondycją fizjologiczną 

charakteryzowały się rośliny rosnące pod folią (Tab. 53,54), co spowodowane było korzystniejszymi 

warunkami środowiskowymi. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że zmiany na liściach oregano (białe 

plamy, zasychanie, chlorozy) były obecne w podobnym stopniu na roślinach z obu wariantów uprawy 

(Fot. 55,56). Podobnie jak u pachnotki, bazylii i tymianku, rośliny oregano spod osłon zawierały 

więcej flawonoidów i chlorofili, a także (w suchym zielu) olejku eterycznego (Tab. 56,57). Zawartość 

olejku eterycznego w zielu oregano wyraźnie malała w kolejnych pokosach, co mogło wpłynąć na 

wartość sensoryczną tego surowca – ziele o niższej zawartości olejku może charakteryzować się 

łagodniejszym i delikatniejszym smakiem. W olejku dominował karwakrol, związek nadający zielu 

oregano przyprawowy, gorzkawy aromat. Obecność dużej ilości karwakrolu w olejku jest cechą 

odróżniającej badany podgatunek Oregano vulgare spp. hirtum od Oragano vulgare spp. vulgare, 

czyli lebiodki pospolitej, w której ten związek występuje jedynie w śladowej ilości. Wyższą zawartość 

tej substancji stwierdzono w olejku pozyskanym z ziela oregano spod folii, natomiast w olejek z ziela 

roślin kontrolnych zawierał więcej tymolu, związku o silnych właściwościach bakteriobójczych (Tab. 

55,56, Rys.5). W ocenie sensorycznej wykazano, że ziele spod folii cechuje się bardziej 

terpentynowym zapachem oraz cierpkim smakiem niż ziele z kontroli (Tab. 58,59). Badane surowce 

były czyste mikrobiologicznie, a występujące na nich mikroorganizmy obecne były w niewielkiej 

ilości, nie przekraczającej obowiązujących norm (Tab. 60).  
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6. KOLENDRA SIEWNA (Coriandrum sativum L.) 
 
Kolendra siewna to jednoroczna roślina (Fot. 57), z której, jako surowce przyprawowe 

pozyskiwane są owoce oraz ziele. Surowce te zawierają olejek eteryczny, przy czym w olejku 

z owoców dominują linalol i geraniol, nadające im cytrynowy zapach, natomiast za swoisty i 

wyraźny aromat ziela odpowiada głównie trans-tridecenal. Zarówno owoce jak i ziele 

kolendry siewnej zawierają także związki fenolowe i kumarynowe. Owoce wykorzystywane 

są do przyprawiana wędlin i mięs, do wyrobu pieprzy ziołowego, wódek i likierów, a w celu 

poprawiania smaku i zapachu mieszanek ziołowych. Ziele stosowane jest zazwyczaj w 

postaci świeżej, powszechnie w krajach Bliskiego i Dalekiego Wschodu jako przyprawa do 

zup, zwłaszcza rosołów, mięs, past twarogowych, surówek, sałatek i marynat. Oba surowce 

wykazują działanie rozkurczające i stosowane są w lecznictwie jako środki poprawiające 

trawienie oraz przeciwskurczowe.  

 
Fot. 57. Kolendra siewna 
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Fot. 58. Rośliny kolendry w kontroli Fot. 59. Rośliny kolendry pod tunelem 

  
Fot. 60. Kolendra - kontrola Fot. 61. Kolendra - tunel 
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Tabela 61. Wybrane cechy morfologiczno-rozwojowe kolendry siewnej. 

termin obserwacji 

wysokość roślin (cm) liczba pędów na 
roślinie (szt.) 

kontrola tunel kontrola tunel 

1 pokos (10 czerwca) 23,93 35,73 3,00 3,13 

2 pokos (24 czerwca) 37,66 47,80 5,80 5,80 

3 pokos (8 lipca) 55,13 55,73 5,33 3,13 

4 pokos (18 lipca) 55,86 49,93 7,20 4,86 

 

 
Fot. 62 i 63. Liście kolendry  
 
Tabela 62. Zawartość chlorofili i flawonoli w liściach kolendry siewnej. 
badane parametry kontrola tunel 
chlorofile 19,40 18,0 
flawonole 0,81 0,71 
współczynnik NBI 24,20 26,70 
 
Tabela 63. Świeża i powietrznie sucha masa ziela kolendry siewnej (g/poletko). 

termin zbioru 
świeża masa sucha masa 

kontrola tunel kontrola tunel 
1 pokos (10 czerwca) 705,45 1198,29 80,80 131,10 
2 pokos (24 czerwca) 1453,44 1576,66 178,16 173,39 
3 pokos (8 lipca) 1467,79 1313,33 259,38 231,98 
4 pokos (18 lipca) 1875,00 575,60 327,62 100,03 
masa całkowita 5501,68 4663,88 845,96 636,50 
 

Fot. 62 Fot. 63 



68 

 

Ocena chemiczna 
Tabela 64. Zawartość i skład chemiczny olejku eterycznego w świeżym zielu kolendry siewnej (%).  

  1 pokos (10 czerwca) 2 pokos (24 czerwca) 3 pokos (8 lipca) 4 pokos (18 lipca) 
kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel 

zawartość olejku 0,02 0,05 0,05 0,06 0,13 0,17 0,23 0,41 
 skład chemiczny  

1 p-cymen 1,17 0,77 0,99 0,46 1,19 0,85 1,18 0,97 
2 dekanal 9,99 10,87 8,92 7,41 18,22 16,80 12,70 10,65 
3 linalol 0,19 0,51 0,49 0,28 0,18 0,18 0,62 0,95 
4 undecylic aldehyd 1,53 1,85 2,17 2,36 3,58 3,38 2,35 1,95 
5 trans-2-decenal 21,13 14,70 11,94 9,57 26,59 29,85 41,27 45,79 
6 związek o RT 22.1 1,93 2,75 1,34 1,41 1,94 1,82 1,22 1,18 
7 związek o RT 23.1 2,84 2,52 2,70 2,62 5,00 5,47 4,43 4,75 
8 1-dekanol 11,80 18,48 32,45 33,88 9,44 7,78 5,57 4,24 
9 związek o RT 24.5 0,35 0,77 0,32 0,25 tr tr tr tr 
10 trans-2-decen-1-ol 14,58 9,12 15,36 14,44 13,32 13,18 14,41 11,98 
11 trans-2-dodecenal 5,11 4,45 4,23 4,56 5,79 6,55 5,86 0,25 
12 związek o RT 27.5 1,66 1,01 3,68 4,07 1,87 1,73 1,22 0,98 
13 związek o RT 27.8 0,24 0,47 tr tr 0,28 0,29 0,15 0,07 
14 związek o RT 28.2 0,38 0,71 0,28 0,20 0,56 0,60 tr tr 
15 związek o RT 28.5 0,58 0,42 0,46 0,71 0,25 0,23 0,41 0,49 
16 związek o RT 30.0 1,84 1,59 3,28 4,41 1,51 1,45 1,08 0,98 
17 związek o RT 31.3 3,78 3,17 2,02 2,44 3,16 3,65 2,99 3,34 
18 związek o RT 33.4 1,43 1,69 0,28 0,34 0,06 0,55 0,32 0,33 
19 związek o RT 34.0 0,73 0,40 0,55 0,95 0,53 0,37 0,20 0,23 
 

Tabela 65. Zawartość i skład chemiczny olejku eterycznego w suchym zielu kolendry siewnej (%).  
  

1 pokos (10 czerwca) 2 pokos (24 czerwca) 3 pokos (8 lipca) 4 pokos (18 lipca) 
kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel 

zawartość olejku tr tr tr 0,07 tr 0,07 0,10 0,09 
 skład chemiczny  
1 p-cymen 2,15 0,82 0,78 0,35 0,32 0,83 tr 0,76 
2 dekanal 17,32 10,16 9,34 2,04 3,86 5,36 1,60 17,04 
3 linalol 3,85 tr 0,51 0,90 0,43 0,80 0,29 1,57 
4 undecylic aldehyd 4,04 3,80 5,58 4,23 6,39 9,01 6,58 8,47 
5 trans-2-decenal 8,21 11,26 9,29 11,07 7,83 8,45 1,59 3,70 
6 związek o RT 22.1 3,36 3,37 3,17 0,70 0,97 1,70 0,69 1,82 
7 związek o RT 23.1 1,01 1,90 1,58 0,35 0,28 0,77 0,43 1,88 
8 1-dekanol 7,26 14,45 11,95 14,44 19,24 5,92 25,36 6,54 
9 związek o RT 24.5 2,02 1,93 1,66 0,35 tr 7,04 tr 2,54 

10 trans-2-decen-1-ol 5,83 6,91 4,39 4,30 19,08 5,16 20,63 7,89 
11 trans-2-dodecenal 1,34 5,07 8,03 9,29 4,55 1,49 3,17 2,22 
12 związek o RT 27.5 1,12 2,22 2,41 3,88 4,19 1,65 5,43 1,57 
13 związek o RT 27.8 3,27 tr 1,95 3,93 3,45 1,38 0,91 tr 
14 związek o RT 28.2 1,51 1,54 1,00 tr tr 5,42 tr 1,80 
15 związek o RT 28.5 2,54 2,66 1,65 2,01 1,46 2,51 0,98 2,81 
16 związek o RT 30.0 0,76 2,76 2,63 5,40 3,44 1,43 2,83 0,84 
17 związek o RT 31.3 2,23 2,18 0,83 0,63 0,26 tr 0,28 0,93 
18 związek o RT 33.4 0,71 tr 1,88 4,95 3,68 2,02 2,24 0,95 
19 związek o RT 34.0 0,63 1,21 0,63 1,12 0,68 7,35 0,48 3,25 
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Rysunek 6. Przykładowy chromatogram rozdziału chromatograficznego olejku kolendrowego. 
*zaznaczone na czerwono numery na chromatogramie odpowiadają numerom związków w Tab. 64,65. 
 

Tabela 66. Zawartość wybranych związków fenolowych i chlorofili w zielu kolendry siewnej. 

termin zbioru 
kwasy fenolowe (%) flawonoidy (%) chlorofil a (μg/g) chlorofil b (μg/g) 

kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel kontrola tunel 

1 pokos (10 czerwca) 0,34 0,43 0,46 0,54 3,96 3,76 1,48 1,27 

2 pokos (24 czerwca) 0,40 0,53 0,36 0,39 2,35 3,95 0,86 1,54 

3 pokos (8 lipca) 0,47 0,46 0,29 0,30 2,64 1,43 0,80 0,46 

4 pokos (18 lipca) 0,27 0,27 0,23 0,34 1,42 2,96 0,42 0,91 

średnia 0,37 0,42 0,33 0,39 2,59 3,03 0,89 1,05 
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Ocena sensoryczna 
Definicje wyróżników zapachu świeżego ziela kolendry siewnej: 

ogólna intensywność zapachu kompleks zapachów (aromatów) po uchyleniu wieczka 

ostry, drażniący   zapach dający uczucie drażniące przy wąchaniu 

„mydlany” zapach „duszący”, „mdły”, kojarzący się z  zapachem mydła, 

piany 

cytrynowy     zapach świeży, orzeźwiający, świeżo startej skórki c 

     cytrynowej, kojarzony z zapachem ziela melisy 

kwaśny zapach owocowy np. jabłek, sałatki owocowo-warzywnej 

zielonej trawy    zapach charakterystyczny dla świeżo skoszonej trawy 

selerowy zapach charakterystyczny dla warzyw z rodziny selerowatych 

(selera naciowego, świeżo posiekanej naci pietruszki) 

„słodki” zapach słodkich owoców, zapach warzyw korzeniowych: 

selera, marchwi 

„gorzki” wrażenie zapachowe odczuwane podczas wąchania ziół, 

zawierających duże ilości garbników, zapach „ściągający” 

 

Definicje wyróżników smaku świeżego ziela kolendry siewnej: 

„mydlany” wrażenie zapachowo - smakowo kojarzące się z mdłym 

smakiem, z próbowaniem mydła 

cytrusowy nota smakowo – zapachowa charakterystyczna dla owoców 

cytrusowych takich jak cytryna, limonka, pomarańcza 

„perfumowany”   smak chemiczny, kojarzony z posmakiem perfum, mydła  

selerowy smak charakterystyczny dla warzyw z rodziny selerowatych 

(selera naciowego, świeżo posiekanej naci pietruszki) 

koprowy     smak kojarzony ze świeżymi liśćmi kopru 

”trawiasty” wrażenie smakowo zapachowe zbliżone  do próbowania 

zielonych części roślin  

kwaśny     smak podstawowy, nie wymaga wyjaśnień 

słodki      smak podstawowy, nie wymaga wyjaśnień 

słony      smak podstawowy, nie wymaga wyjaśnień 

gorzki      smak podstawowy, nie wymaga wyjaśnień 

tłuszczowy      wrażenie powlekania jamy ustnej tłuszczem,  

ostry, ściągający  smak dający uczucie drażniące przy próbowaniu, występujący 

z pewnym opóźnieniem 
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Tabela 67. Wpływ metody uprawy na jakość sensoryczną zapachu świeżego ziela kolendry siewnej. 

Metoda 
uprawy 

ogólna 
intensywność 

zapachu 

Wyróżniki zapachu 

ostry mydlany cytrynowy kwaśny 
zielonej 
trawy selerowy słodki gorzki inny (jaki) 

 Kontrola 6,23a 1,71a 4,25a 2,54a 2,31a 3,00b 1,85a 2,92a 0,79a 0,19a  
Tunel 7,07b 2,27a 4,88a 2,62a 2,36a 2,22a 1,94a 2,85a 1,36b 0,13a  
Wartości w kolumnach oznaczone tą samą literą nie różnią się między sobą istotnie na poziomie α=0,05 

 

Tabela 68. Wpływ metody uprawy na jakość sensoryczną smaku świeżego ziela kolendry siewnej. 

Metoda 
uprawy 

Wyróżniki smaku    
 

mydlany perfumowany cytrynowy selerowy koprowy cytrusowy kwaśny trawiasty słony gorzki tłusty ostry, 
ściągający inny (jaki 

Kontrola 5,03a 2,35a 4,61a 2,28a 0,83a 2,00a 1,53a 1,39a 0,79a 1,32a 2,51a 2,14a - 

Tunel 5,25a 2,70a 4,58a 2,04a 1,01a 2,19a 1,59a 1,54a 0,95a 1,39a 2,53a 2,37a - 

Wartości w kolumnach oznaczone tą samą literą nie różnią się między sobą istotnie na poziomie α=0,05 
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Ocena mikrobiologiczna 
Tabela 69. Wskaźniki czystości mikrobiologicznej ziela kolendry siewnej. 
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beztlenowce 

OLD 
(PCA) 
[jtk/g] 

przetrwalnikujące 
tlenowce grzyby 

miano 
(VL) 

red. 
siarczyny 

(WB) 
[jtk/g] 

ogólna 
liczba 
(PCA) 
[jtk/g] 

amylolity 
(Waksman) 

[jtk/g] 
Sabourand) 

[jtk/g] 

Kontrola 
nb w 
0,1 g 

nb w 
0,1 g 

0,1 2,00 x 102 0,1 nb w 0,1g 4,23 x 105 9,20 x 103 nb w 0,1 2,00 x 102 

Tunel nb w 0,1g nb w 0,1g  0,1 2,00 x 101 5,40 x 104 3,00 x 103 1,00 x 102 2,00 x 102 

 

Kolendra siewna jest rośliną jednoroczną, o niewielkich rozmiarach, charakteryzującą się 

intensywnym wzrostem. Odpowiednie ścinanie ziela kolendry, umożliwiające jego odrost 

pozwala uzyskać wysokie plony. W przedstawionych badaniach przeprowadzono 4 zbiory 

ziela kolendry. Przy pierwszych dwóch pokosach rośliny rosnące pod tunelem foliowym były 

nieco wyższe, o lepszej kondycji fizjologicznej, w wyniku czego dały wyższy plon niż rośliny 

z kontroli. Jednak przy 3 i 4 zbiorze zaobserwowano zahamowanie wzrostu roślin pod 

tunelem, czego efektem były zdecydowanie niższe plony z tego wariantu uprawy (Tab. 61-

63). Tego rodzaju osłabienie roślin kolendry mogło być związane z jej początkowo 

intensywnym wzrostem i być może nadmiernym wykorzystaniem składników pokarmowych 

z podłoża, zwłaszcza azotu, o czym świadczy zmniejszający się poziom chlorofili w zielu 

przy kolejnych pokosach (Tab. 66). Zawartość związków fenolowych (kwasów fenolowych i 

chlorofili) oraz olejku eterycznego była wyższa w roślinach uprawianych pod folią (Tab. 64-

66). Związki obecne w olejku w znaczącej ilości, decydujące o specyficznym aromacie ziela 

kolendry to: dekanal, trans-2-decenal, 1-dekanol, trans-2-decen-1-ol i trans-2-dodecenal. Nie 

wykazano wyraźnej zależności pomiędzy składem chemicznym olejku ziela kolendry, a 

sposobem uprawy (Tab. 65,66, Rys.6). W ocenie sensorycznej stwierdzono, że ziele spod 

osłon charakteryzuje się silniejszym zapachem o nucie ostrej, gorzkiej, mydlanej i cytrynowej 

(Tab. 67,68). Ziele kolendry zebrane z roślin spod tunelu i kontroli cechowało się najniższym 

zanieczyszczeniem mikrobiologicznym spośród wszystkich badanych surowców (Tab. 69). 

Na liściach kolendry nie zaobserwowano objawów chorób i szkodników (Fot. 62,63), jedynie 

w 3. i 4. pokosie – chlorozy, będące być może wynikiem krótkotrwałego niedoboru 

azotowego. 
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Badane gatunki roślin charakteryzują się dużym potencjałem regeneracyjnym związanym z 

szybkim uaktywnianiem się kątowych pąków znajdujących się przy dolnych liściach, czego 

efektem jest dynamiczny przyrost nowych pędów wykształconych z tych pąków. W 

warunkach prowadzonych badań, z 1-rocznych roślin uzyskano, w kolejnych pokosach, 

szczególnie w uprawie roślin pod folią, bardzo wysoki plon świeżego ziela 

charakteryzującego się dobrą jakością. Można przypuszczać, ze takie plony pozwolą rolnikom 

uprawiającym tą roślinę w systemie ekologicznym uzyskać wysokie przychody. 
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Metody uprawy warzyw i ziół pod osłonami lub w szklarniach 
 

Wytyczne dla rolników 
w zakresie ekologicznej uprawy ziół przyprawowych przeznaczonych na spożycie świeżego ziela  

 
Przygotowanie gleby (podłoża) do uprawy ziół aromatycznych z przeznaczeniem na świeże spożycie 
w gospodarstwach ekologicznych 

Miejsce uprawy:   stanowisko osłonięte od wiatru, nie zacienione 
 

Gleba:  w wysokiej kulturze o dużej zawartości frakcji próchniczej, głęboka warstwa orna, ale 
dobrze przepuszczalna 
 

pH gleby:  około 6,5, związane z wymogami większości roślin aromatycznych 

 w razie potrzeby (na podstawie analiz gleby) nawożenie ekologicznymi nawozami 
wapniowymi 
 

Nawożenie 
organiczne: 

 poprzedniego roku uprawa roślin na zielony nawóz; rośliny dobrze rozdrobnione i 
przyorane na głębokość około 25 cm, nie później niż w pierwszej połowie września 

 późną jesienią nawożenie rocznym lub dwuletnim ekologicznym kompostem (z 
obornika bydlęcego) w ilości 0,4-0,5t/ar 

 głęboka orka zimowa, możliwie w ostrą skibę 

 wczesną wiosną – uprawki do momentu wysadzania rozsady 

 przy tak wzbogaconej i przygotowanej glebie nie ma potrzeby nawożenia pogłównego 
 

Materiał do nasadzeń 

Materiał siewny  do zakładania plantacji bazylii wonnej, tymianku właściwego, oregano, kolendry 
siewnej, szałwii lekarskiej, pachnotki używane są nasiona 

 jeżeli jest to możliwe powinny być to nasiona w jakości ekologicznej 

 ważne jest również żeby były to nasiona odmian lub form specjalnie 
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wyselekcjonowanych do uprawy na świeże ziele; taki materiał jest dostępny w firmach 
nasiennych, również w jakości ekologicznej. 

Przygotowanie 
ekologicznej 
rozsady 

 w warunkach uprawy pod namiotami foliowymi, ażeby uzyskać szybko wysoki i 
powtarzający się w kolejnych pokosach plon ziela, plantacja powinna być zakładana z 
dobrze ukorzenionej rozsady wyprodukowanej w multiplatach o odpowiedniej 
wielkości oczek 

 substrat do wysiewu nasion: kompost ekologiczny (parowany), torf wysoki 
odkwaszony i piasek rzeczny w proporcji 3:1:1 

 liczba wysiewanych nasion do „oczka” multiplaty: 2-3 szt. na głębokość (w zależności 
od wielkości nasion) 3-8 mm 

 miejsce wysiewu: szklarnia lub namiot foliowy ogrzewany. 

 terminy wysiewu: w zależności od zapotrzebowania od wczesnej wiosny (luty-marzec) 
do lata (na jesienny zbiór ); przy jesiennej uprawie ze względu na wymagania 
klimatyczne roślin zalecane jest doświetlanie 

 wielkość rozsady: rośliny przed wysadzeniem powinny być krępe (krótkie 
międzywęźla), posiadać kilka liści właściwych, korzenie nie powinny zbyt intensywnie 
przerastać pojemników w których rośnie rozsada – przerośnięta nie nadaje się do 
wysadzenia 

 

Zakładanie i prowadzenie plantacji 

Uprawa 
zagonowa 
 

 rozstawa (w zależności od gatunku) 20-40 x 46-60cm 

Nawadnianie  wyłącznie doglebowe, kropelkowe lub drenami (nie deszczować ze względu na 
możliwość porażenia chorobami oraz wypłukanie związków biologicznie aktywnych, a 
przede wszystkim olejków eterycznych); a także ze względu na stres roślin wywołany 
różnicą temperatur pomiędzy tkanka roślinną, otoczeniem i wodą 

 zalecane podlewanie wodą ciepłą o temp. około 20°C 
 

Zabiegi 
pielęgnacyjne 

 zruszanie gleby 

 usuwanie z roślin, szczególnie z ich dolnych partii, oraz z powierzchni gleby 
uszkodzonych i chorych liści 
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 bezwzględne usuwanie chwastów z plantacji - niektóre chwasty pojawiające się w 
uprawie roślin zielarskich mogą zawierać bardzo szkodliwe dla zdrowia alkaloidy 
pirolizydynowe (np. starzec, ogórecznik, żmijowiec) 

Zbiór ekologicznego surowca 
Faza rozwojowa 
roślin 

 surowcem u bazylii wonnej, tymianku właściwego, oregano, kolendry siewnej, szałwii 
lekarskiej, pachnotki są ulistnione pędy, ścinane w fazie wegetatywnego wzrostu 
 

Termin 
pierwszego 
zbioru 

 pierwszy zbiór ziela nie powinien być wykonywany zbyt wcześnie; rośliny powinny 
mieć dobrze wykształcony system korzeniowy, być dostatecznie wyrośnięte, z dobrze 
wykształconymi dolnymi liśćmi, a przede wszystkim pąkami obecnymi w ich kątach – 
po ścięciu ziela z pąków tych wyrosną nowe pędy, przeznaczone do zbioru w 
następnych pokosach 
 

Sposób zbioru i 
przechowywanie 

 ziele, w zależności od gatunku, powinno być ścinane na wysokości od kilku - 5 (np. 
tymianek, oregano) do kilkunastu cm nad powierzchnią gleby – 10-15 (np. bazylia 
pachnotka, kolendra, szałwia), co umożliwia odrośnięcie ziela 

 ziele powinno być ścinane rano lub późnym wieczorem, kiedy rośliny są w pełnym 
turgorze  

 ziele należy ścinać ręcznie, najlepiej odpowiednio dobranymi norzycami ogrodniczymi 

 bezpośrednio po zbiorze i konfekcjonowaniu surowiec należy umieścić w chłodni w 
temp. 5-8°C 

 pęczki ziela należy przechowywać luźno w skrzynkach w pozycji pionowej, 
maksymalnie przez kilka dni 

 


