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1. WSTĘP 
 

Jednym z najważniejszych problemów w rolnictwie ekologicznym, decydującym o 

sukcesie tego systemu produkcji żywności, jest obniżenie kosztów uprawy roślin i 

utrzymanie wysokiej jakości uzyskanych w ten sposób surowców. Bardzo obiecujące 

wydaje się tu wykorzystanie naturalnych produktów pochodzenia roślinnego, 

zawierających wtórne metabolity roślin wyższych. Metabolity te mogą być wykorzystane 

zarówno w ochronie roślin uprawnych przed agrofagami (chwasty, choroby i szkodniki), 

jak i do poprawiania jakości otrzymywanych z nich surowców ekologicznych. Mogą one 

wpływać także na procesy kiełkowania nasion i na rozwoju roślin. 

Celem przeprowadzonych badań było wykorzystanie wtórnych metabolitów roślinnych, o 

różnej proweniencji chemicznej, w uprawie rumianku pospolitego. Do wielokierunkowych 

badań użyte zostały cztery ekstrakty roślinne. Różniły się one istotnie pod względem 

występujących w nich związków biologicznie aktywnych. Były to dwa ekstrakty olejkowe 

(jeden zawierający lotne związki terpenowe, a drugi lotne związki siarkowe), jeden 

ekstrakt garbnikowy i jeden kumarynowy. W celu maksymalnego chemicznego 

zróżnicowania ekstraktów, każdy z nich stanowił mieszaninę wyciągów z trzech roślin 

bogatych w związki chemiczne charakterystyczne dla poszczególnych ekstraktów. 

Rumianek pospolity wydaje się być jedną z najbardziej predysponowanych roślin 

leczniczych do uprawy ekologicznej. Wynika to przede wszystkim z dużego 

zapotrzebowania na surowiec i sposobu jego użytkowania. Surowcem tym są koszyczki 

kwiatowe stosowane głównie u dzieci i u ludzi w podeszłym wieku. Większość surowca 

wykorzystuje się do sporządzania prostych leków w warunkach domowych lub do 

produkcji w warunkach przemysłowych nisko przetworzonych wyrobów leczniczych. 

Dlatego też produkty te muszą być maksymalnie wolne od szkodliwych zanieczyszczeń, 

czy pozostałości pochodzących z nawozów mineralnych i środków ochrony roślin oraz 

szkodliwych resztek i metabolitów zwierzęcych i metabolitów szkodliwych chwastów. 

Użycie w niniejszych badaniach ekstraktów roślinnych o zróżnicowanym składzie 

chemicznym wiąże się z dotychczas poznanymi ich właściwościami, związanymi z jednej 

strony ze stymulującym działaniem na rośliny uprawne, a z drugiej wspomnianym już 

wcześniej działaniem na agrofagi. Rumianek pospolity atakowany jest przez wiele 

szkodników, głównie przez mszyce. Młode rośliny rumianku mogą być przez nie 

całkowicie zniszczone. W późniejszym okresie szkodniki przyczyniają się do osłabienia 
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wzrostu roślin i deformacji koszyczków kwiatowych, a także, co jest szczególnie 

szkodliwe, pozostawiają one w surowcu szkodliwe dla zdrowia człowieka metabolity ich 

żerowania. Metabolity takie odkładane są także w koszyczkach po żerowaniu na nich 

innych szkodników m.in. chrząszczy – płeszka rumiankowca i chowacza rumiankowca. 

Wg dostępnej literatury proponowane do użycia wyciągi mają charakter antyfidantów. 

Posiadają także właściwości hamujące rozwój chorób roślinnych. Wyciągi te 

charakteryzują się również właściwościami allelopatycznymi. Przy podawaniu ich na glebę 

hamują kiełkowanie i wzrost niektórych chwastów. Allelozwiązki odgrywają korzystną 

rolę w procesach glebotwórczych. Mają one zdolność do tworzenia chelatów z glinem i 

żelazem, zatem wpływają na przyswajanie żelaza przez rośliny. 

 

Podjęte w tej pracy badania realizowane były w dwóch zadaniach 

I. Wpływ ekstraktów roślinnych o wysokiej aktywności biologicznej na kiełkowanie 

nasion i początkowy rozwój rumianku pospolitego oraz na kiełkowanie nasion 

wybranych chwastów występujących w uprawie rumianku. 

II. Wpływ ekstraktów roślinnych o wysokiej aktywności biologicznej na plonowanie, 

zdrowotność i jakość rumianku pospolitego oraz na zachwaszczenie w uprawach 

ekologicznych 

 

Badania prowadzone były: 

 w Laboratorium Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych, na katedralnym polu 

doświadczalnym z certyfikatem ekologicznym, w laboratoriach badawczych i w 

obiekcie szklarniowym SGGW 

 w ekologicznym gospodarstwie w Korycinach na Podlasiu 

 we współpracy z Katedrą Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności 

 we współpracy z Jednostką Certyfikującą „Ekogwarancja PTRE” 
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Rodzaje ekstraktów roślinnych stosowane w badaniach: 

 woda: kontrola; 

 ekstrakt z surowców zawierających olejki siarkowe (A): cebula czosnku 

zwyczajnego, cebula i ziele czosnku niedźwiedziego, ziele czosnaczka pospolitego; 

 ekstrakt z surowców zawierających olejki terpenowe (B): ziele piołunu, ziele 

wrotyczu, ziele krwawnika; 

 ekstrakt z surowców garbnikowych (C): kora dębu, kłącze pięciornika kurze ziele, 

korzeń kobylaka; 

 ekstrakt z surowców kumarynowych (D): owoc pasternaku, owoc arcydzięgla, 

ziele turówki leśnej; 

 adiuwant dodawany do wszystkich ekstraktów - ekstrakt z korzeni mydlnicy 

lekarskiej. 

 

Krótka charakterystyka surowców do przygotowania ekstraktów roślinnych 

A. surowce zawierające olejki siarkowe  
Wśród substancji biologicznie czynnych, szczególne znaczenie mają związki siarkowe, 

zwłaszcza lotne i silnie wonne siarczki i sulfotlenki alkilowe, biogenetycznie związane z 

aminokwasem siarkowym – cysteiną. Substancje te występują głownie w roślinach z 

rodzaju Allium, ale także w rodzinie Brassicaceae oraz sporadycznie w Apiaceae. W 

obrębie tej grupy związków do najważniejszych należą produkty rozpadu alliny 

(sulfotlenku S-alkilocysteiny), takie jak: allicyna, ajoeny, diallilodisiarczek oraz 

winyloditiina.  

Allicyna – monosulfotlenek disiarczku diallilowego, jest to substancja o silnych 

właściwościach przeciwbakteryjnych, przeciwwirusowych i przeciwrobaczych. Związek 

ten jest inhibitorem syntetazy acetylokoenzymu A. Poprzez blokowanie syntezy kwasów 

tłuszczowych lub steroli (związków kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania 

komórki), może prowadzić do zahamowania wzrostu mikroorganizmów patogennych. 

Podobnym mechanizmem działania charakteryzuje się pochodna allicyny – ajoen. 

W obrębie związków siarkowych na uwagę zasługują także glukozynolaty, substancje 

zawierające wiązanie glikozydowe z glukozą, obecne w dużych ilościach w roślinach z 

rodziny Brassicacea. Związki te pod wpływem enzymu mirozynazy rozpadają się 

uwalniając izosiarkocyjaniany, czyli estry kwasu izosiarkocyjanowego, zwane potocznie 

olejkami gorczycznymi. Olejki te, uwolnione z połączeń glikozydowych wykazują bardzo 

silne działanie drażniące. Biorąc pod uwagę tego rodzaju właściwości, związki te, 
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podobnie jak gorzkie laktony seskwiterpenowe, mogą mieć charakter naturalnych 

antyfidantów.  

Cebula czosnku zwyczajnego - w świeżym surowcu występuje bezwonna allina, która po 

uszkodzeniu tkanek, pod wpływem enzymu allinazy rozpada się i uwalnia allicynę – 

substancję o charakterystycznym zapachu i silnych właściwościach przeciwbakteryjnych i 

przeciwgrzybicznych. Surowiec ten zawiera ponadto pochodne alliny – metyloallinę i 

propyloallinę, skordininy alkilowe pochodne L cysteiny oraz olejek eteryczny, w którym 

dominują disiarczek i trisiarczek diallilu. Cebula czosnku bogata jest także we flawonoidy, 

śluzy, wolne aminokwasy i witaminy (Kohlmünzer 2007). Stosowanie czosnku w ochronie 

roślin ma wielowiekową tradycję – już w XVII wieku zalecano zwilżanie świeżym 

czosnkiem nasion kapusty przed ich wysiewem, w celu zabezpieczenia przed chorobami. 

Zalecano ponadto smarowanie świeżym czosnkiem ścian spichlerzy oraz szufli do ziarna 

(Demby 1970). Według współczesnych badań, wyciągi z czosnku wykazują aktywność 

owadobójczą w stosunku m.in. do chrząszczy oprzędzików oraz mszyc, przy czym 

najsilniejsze działanie repelentne odnotowano w przypadku wyciągu z czosnku 

połączonego z mydłem potasowym, w stosunku do mszyc Myzus persicae (Wenda–Piesik i 

Piesik 2009, Dancewicz i Gabryś 2008). Stwierdzono ponadto, ze ekstrakty z czosnku 

działają fungistatycznie na grzyby z rodzaju Fusarium, Alternaria i Botrytis (Archemowicz 

1995, Saniewska 1996, Dutka 2013). Obecnie na rynku znajdują się dwa preparaty na 

bazie czosnku: Bioczos BR i Biochrom AL., przeznaczone do ochrony roślin warzywnych 

i ozdobnych przed chorobotwórczymi bakteriami oraz niektórymi grzybami. 

Cebula i ziele czosnku niedźwiedziego – surowce te charakteryzują się podobnym 

składem chemicznym jak czosnek zwyczajny. Cebula zawiera allinę, rozpadającą się na 

alllicynę, oraz siarczki i wielosiarczki allilowe o silnym działaniu bakteriobójczym i 

grzybobójczym. Wykazano ponadto, ze lotne związki występujące w cebuli czosnku 

niedźwiedziego mają działanie allelopatyczne – hamują  kiełkowanie i wzrost niektórych 

roślin (Djurdjevic i in. 2004). 

Ziele czosnaczka pospolitego – czosnaczek pospolity to roślina dziko rosnąca, występuje 

on powszechnie w całej Europie. W połowie XIX wieku gatunek ten został introdukowany 

na teren Ameryki Północnej. Ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się, roślina ta 

uznana została za inwazyjną. Według hipotezy Callawaya i Ridenoura (2004) gatunki 

inwazyjne mogę wygrywać walkę z innymi roślinami dzięki silnym właściwościom 

allelopatycznym, które uwarunkowane są obecnością specyficznych związków 

chemicznych. Badania dotyczące składu chemicznego i aktywności biologicznej ziela 
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czosnaczku potwierdzają tą hipotezę. Surowiec zawiera olejek gorczyczny stanowiący 

produkt rozpadu glukozynolatów, substancję o charakterystycznym, ostrym smaku i 

zapachu, bogaty jest także w specyficzne związki: glikozyd cyjanoallilu (alliarinozyd) i 

flawonoidy: glukozyd izowiteksyny. Wykazano, że wyciągi z ziela czosnaczka mają 

odstraszający wpływ na owady, hamują rozwój larw Pieris oleracea (Haribal i Renvick 

2001, Cippolini i Gruner 2007), a także ograniczają kiełkowanie nasion kuklika 

pospolitego i kuklika zwisłego (Prati i Bosford 2004).  

 

B. surowce zawierające olejki terpenowe 

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

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

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

Tujon – to keton terpenowy, o silnym działaniu przeciwpasożytniczym, fungistatycznym i 

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

których dominującym składnikiem jest tujon, wykazują takie właściwości. Ponadto, 

związek ten jest silną trucizną, porażającą układ nerwowy. 

Ziele piołunu – to surowiec zawierający laktony seskwiterpenowe typu gwajanolidów 

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

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

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

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

naturalnej ochronie roślin. Wyciągi z tej rośliny odstraszają gryzonie i ślimaki, a wywary 

zalecane są do zwalczania pchełek, mszyc i szpecieli.  

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

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

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

wrotyczu są skuteczne w zwalczaniu szkodników takich jak mszyce, gąsienice bielinków, 

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

oraz mrówkami. 

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

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

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

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

fenolowe – garbniki (3-4%) i flawonoidy (apigenina, luteolina, izoramnetyna) oraz w 
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związki azotowe: betaina, stachydryna i cholina. W surowcu obecne są również kumaryny 

(ok. 0,35%). 

 

C. surowce garbnikowe  
W obrębie związków wykazujących działanie allelopatyczne na szczególną uwagę 

zasługują garbniki. Są to związki o dużej masie cząsteczkowej, rozpuszczalne w wodzie. 

Mają charakter polifenoli. Substancje te można podzielić na dwie zasadnicze grupy: 

garbniki hydrolizujące oraz skondensowane. Do pierwszej grupy należą galotaniny 

(pochodne estrowe kwasu galusowego) oraz elagotaniny (pochodne kwasu elagowego), 

przy czym wymienione kwasy fenolowe (składniki garbników) często występują w postci 

wolnej, jako związki im towarzyszące, działające synergistycznie. Druga grupa garbników 

obejmuje produkty kondensacji katechin (pochodnych 3-flawanolu). Garbniki są 

rozpowszechnione jako składniki soku komórkowego wielu gatunków roślin, przy czym 

gromadzone są zazwyczaj w korze, korzeniach i kłączach. Do surowców bogatych w te 

związki zaliczamy m.in. korę dębu, kłącze pięciornika kurze ziele, kłącze rdestu 

wężownika. Ogólną właściwością garbników jest działanie ściągające uwarunkowane 

zdolnością do koagulacji białka, a także aktywność przeciwbakteryjna i przeciwwirusowa.   

Katechina – ze względu na obecność dwóch węgli asymetrycznych w cząsteczce, tworzy 

ona cztery izomery optyczne [(+)katechina, (-)katechina, (+)epikatechina,  

(-)epikatechina], które mogą różnić się aktywnością biologiczną. Wykazano, że wśród 

nich, silną allelopatiną jest (-)katechina, wykazująca m.in. zdolność hamowania wzrostu 

chwastów (Verbascum thapsus, Linaria dalmatica, Kochia scoparia). Działanie 

molekularne tej substancji polega na stymulacji wyrzutu reaktywnych form tlenu oraz 

znacznym wzroście wapnia w komórkach, co prowadzi do ich śmierci. Wg Bais i in. 

(2002) (-)katechina odpowiada za potencjał inwazyjny Centaurea malucosa. Z kolei 

(+)katechina, zwana 3-cyjanidolem charakteryzuje się silnym działaniem antybakteryjnym.  

Jak wspomniano wyżej, garbnikom często towarzyszą wolne kwasy fenolowe, substancje 

powiązane z nimi biogenetycznie. Kwasy fenolowe cechują się silnymi właściwościami 

allelopatycznymi. Związki te mają negatywny wpływ na błony komórkowe – poprzez 

niszczenie wiązań strukturalnych, rozpuszczanie warstwy lipidowej oraz modyfikowanie 

kanałów doprowadzają do zmian przepuszczalności błony, co w rezultacie zaburza trans 

membranowy transport jonów oraz bilans wodny komórki. Wykazano, ze kwas 

cynamonowy, chlorogenowy, kawowy i ferulowy hamują wzrost korzenia i hypokotyla 

siewek sałaty, w wysokich stężeniach pogłębiają inhibicyjne działanie kwasu ABA. Kwas 
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benzoesowy i cynamonowy hamuje syntezę związków porfirynowych, co ogranicza 

produkcję chlorofilu, a kwas ferulowy, wanilinowy i cynamonowy zaburzają oddychanie 

komórkowe poprzez inhibicję pobierania tlenu (Wójcik-Wojtkowiak i in. 1998). 

Kora dębu – to surowiec zawierający znaczne ilości garbników skondensowanych (12-

16%), w tym dimerów i trimerów katechiny, wolne kwasy fenolowe (elagowy, galusowy) 

oraz niewielkie ilości związków triterpenowych (frydeliny), żywicy i tłuszczy. W starej 

korze znajdują się nieczynne biologiczne produkty polimeryzacji garbników (flobafeny). 

Wodne wyciągi z tego surowca wykazują silne działanie przeciwbakteryjne oraz 

przeciwwirusowe. 

Kłącze pięciornika kurze ziele – zawartość garbników w tym surowcu wynosi 12-22%, 

przy czym w obrębie tej grupy związków występują: garbniki skondensowane pochodne 

(+) katechiny, procyjaninyny, ok. 2% garbników hydrolizującyh – elagotanin, dimer 

elagotaniny (agrimonina), a także dimery i trimery (+) i (-) katechiny. Kłącze pięciornika 

zawiera ponadto kwas elagowy, triterpenowy kwas chinonowy, specyficzne glikozydy o 

charakterze pseudosaponin (tormentozyd, pochodne kwasu pomolowego, arjunetyna) oraz 

żywice. Wyciągi z kłącza pięciornika działają przeciwdrobnoustrojowo m.in. hamują 

rozwój wirusów, co może mieć zastosowanie w ochronie roślin. 

Korzeń szczawiu tępolistnego (kobylaka) – podobnie jak kora dębu i kłącze pięciornika 

jest surowcem typowo garbnikowym. Zawartość tych związków w korzeniu kobylaka 

wynosi ok. 14%. Korzeń kobylaka bogaty jest także w antranoidy, takie jak emodyna i 

kwas chryzofanowy, kwas szczawiowy, żywice, cukry oraz żelazo (0,63%). Wykazano, ze 

wyciągi z tego surowca wykazują negatywną aktywność allelopatyczną w stosunku do 

siewek sałaty, działają ponadto przeciwgrzybiczo i przeciwbakteryjnie. Z kolei ekstrakty z 

liści kobylaka hamują wzrost niektórych chwastów (Lolium perenne, Trifolium repens, 

Poa pratensis i Dactylis glomerata) (Zaller 2006). 

 

D. surowce kumarynowe 
Spośród wielu roślin zawierających substancje fungistatyczne duże znaczenie przypisuje 

się gatunkom z rodziny selerowatych. Za aktywność przeciwgrzybiczną tych roślin 

odpowiadają obecne w nich związki czynne - pochodne α piranu: kumaryny i 

furanokumaryny. Wiele z nich jest naturalnymi fitoaleksynami i uczestniczy w reakcjach 

obronnych roślin na infekcję przez patogeny. Molekularne działanie kumaryn polega m.in. 

na blokowaniu mitozy i hamowaniu elongacji komórek, w wyniku czego powstają komórki 

zniekształcone, o nieprawidłowo wykształconym jądrze, silnie zwakualizowane. 
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Wykazano, ze wodne i acetonowo-wodne wyciągi z nasion kopru ogrodowego, pasternaku 

i pietruszki znacznie hamują wzrost koloni fitopatogenicznych grzybów Rhizoctonia 

solani, Fusarium solani i Botrytis cinera. Wyciąg z ziela barszczu Sosnowskiego (rośliny 

inwazyjnej, o silnym działaniu allelopatycznym) w ok. 90% ogranicza tworzenie kiełki 

strzępkowej konidiów Fusarium culmorum. Silnym działaniem przeciwgrzybicznym 

charakteryzuje się także ekstrakt z ziela barszczu zwyczajnego. 

Owoce pasternaku – surowiec ten zawiera furanokumaryny (ksantotosynę, ksantotoskol, 

imperatorynę, bergapten i pastinacynę) oraz do 3,1% olejku eterycznego, w którym 

dominuje mirystycyna i terpinolen. Jak już wspomniano, wodne i acetonowo-wodne 

wyciągi z tego surowca wykazują aktywność przeciwgrzybiczną w stosunku do 

Rhizoctonia solani, Fusarium solani i Botrytis cinera, przy czym aktywność 

uwarunkowana jest obecnością związków kumarynowych. Obecny w surowcu olejek 

eteryczny może także spełniać funkcję naturalnego insektycydu. Wykazano, że terpinolen 

ma ograniczający wpływ na rozwój gąsienicy tytoniowej żerującej liściach kapusty (Dutka 

2013).  

Korzeń i owoc arcydzięgla – surowce te zawierają kumaryny i furanokumaryny, takie jak: 

angelicyna, imperatoryna, bergapten, oksypeucedanina, izopimpinelina, umbeliferon, 

ostenol, ostol i ostrutol. Korzeń bogaty jest ponadto w olejek eteryczny (ok. 1,5%), w 

którym obecne są w dużej ilości: α felandren, α pinen, pentadekanolid i seskwiterpeny, 

zawiera również flawonoidy, pochodne flawonu oraz kwasy fenolowe (m.in. kwas 

kawowy i chlorogenowy).  

Ziele turówki leśnej – Surowiec ten zawiera głównie związki kumarynowe takie jak: 

kumaryna, dihydrokumaryna, bergapten oraz kwasy fenolowe: kwas p-kumarowy, 

ferulowy, melilotowy (Węglarz i in. 2004, Kohlmünzer 2000, Wierzchowska-Renke 1993, 

Cisowski 1983). Kumaryny obecne w tym surowcu wykazują wyraźny wpływ na komórki 

roślinne. Hamują one kiełkowanie nasion oraz działają mutagennie na komórki 

merystematyczne roślin (Kohlmünzer 2000). 

 

E. surowce saponinowe 

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

mają zdolność do wiązania steroli obecnych w błonach komórkowych tych 

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

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

Substancje te to także naturalne detergenty – poprzez zmniejszanie napięcia 
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powierzchniowego, ułatwiają tworzenie się roztworów koloidowych, dzięki czemu mogą 

być stosowane jako emulgatory.  

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

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

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

mydlnicy lekarskiej wykorzystywane są ze względu na swoje właściwości emulgujące – 

stanowią naturalny dodatek do środków ochrony roślin, umożliwiając oprysk powierzchni 

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

 
 
Sposoby przygotowania ekstraktów stosowanych w badaniach 
Ekstrakt z surowców garbnikowych oraz ekstrakt z korzeni mydlnicy zostały 

przygotowane w formie odwarów (surowce zalane wodą o temp. pokojowej i gotowane 

przez około 30 min.), a z surowców zawierających związki siarkowe, z surowców 

olejkowych i kumarynowych – w formie naparów (surowce zalane wrzącą wodą i 

przykryte przez około 30 min.).  

Ekstrakty z surowców zawierających olejki terpenowe, garbniki i kumaryny sporządzone 

były na bazie powietrznie suchych surowców, a te zawierające olejki siarkowe ze świeżych 

surowców, w proporcjach: 1 kg surowca na 10 l. wody, 3 dni przed ich użyciem. Po 

odcedzeniu i dokładnym wyciśnięciu ekstraktu z surowców uzyskany ekstrakt uzupełniano 

przegotowaną wodą do pojemności 10l. 
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2. WPŁYW EKSTRAKTÓW ROŚLINNYCH O WYSOKIEJ AKTYWNOŚCI 
BIOLOGICZNEJ NA KIEŁKOWANIE NASION I POCZĄTKOWY ROZWÓJ 
RUMIANKU POSPOLITEGO ORAZ NA KIEŁKOWANIE NASION WYBRANYCH 
CHWASTÓW WYSTĘPUJĄCYCH W UPRAWIE RUMIANKU 

 
2.1. OCENA WARTOŚCI SIEWNEJ NASION RUMIANKU UŻYTEGO DO BADAŃ 

 

Przeprowadzono badania mające na celu określenie jakości materiału siewnego rumianku 

pospolitego pochodzącego z upraw konwencjonalnych i ekologicznych. Nasiona 

ekologiczne użyte do dalszych badań w projekcie pochodziły z własnej reprodukcji (Pole 

Doświadczalne KRWiL z certyfikatem ekologicznym), a nasiona pochodzące z upraw 

konwencjonalnych pobrano z gospodarstw zielarskich zlokalizowanych we wschodniej i 

centralnej Polsce. 

 
Nasiona ocenione zostały pod względem takich parametrów jak: 

a. masa 1000 nasion, 

b. zdolność kiełkowania, 

c. szybkość kiełkowania. 

 

Ad. a. Oznaczenie masy 1000 nasion wykonane zostało na podstawie 8 powtórzeń (po 100 

nasion w każdym), wydzielonych z frakcji nasion czystych. Każda próbka został 

zważona na wadze analitycznej z dokładnością do czterech miejsc po przecinku (ISTA 

2013). 

 

Ad. b. Test zdolności kiełkowania nasion przeprowadzony został w 4 powtórzeniach po 

100 nasion wydzielonych losowo z frakcji nasion czystych. Nasiona kiełkowały w 

szalkach Petriego, w komorach klimatyzacyjnych firmy Sanyo, w następujących 

warunkach:  

- podłoże: bibuła filtracyjna o wilgotności 60%, 

- temperatura: stała dobowa, 20oC, 

- warunki świetlne: światło przez 24 godziny, natężenie światła 150 µE/m2·s, 

- zabiegi specjalne: przechłodzenie nasion przez 7 dni w temperaturze 2oC (ISTA 2013) 
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Pierwsze liczenie wykonane zostało po 4, drugie po 14 dniach od założenia testu. Za 

kiełkowanie nasion uznany został moment ukazania się kiełka oraz rozwój siewki do 

stadium, w którym wygląd jej elementów budowy wskazuje, czy jest lub nie jest możliwy 

dalszy rozwój w pełną roślinę. Wynik testu wyrażono jako procent siewek normalnych 

(ISTA 2013). Siewki sklasyfikowane jako normalne, odpowiadały jednemu z kryteriów:  

 siewki nieuszkodzone: siewki z dobrze rozwiniętymi wszystkimi podstawowymi 

elementami budowy, kompletne, proporcjonalne i zdrowe; 

 siewki z małymi uszkodzeniami: siewki, wykazujące pewne drobne uszkodzenia 

podstawowych struktur, pod warunkiem, że wykazują zadowalający i wyrównany 

rozwój porównywalny do rozwoju siewek nieuszkodzonych, ocenianych w tym samym 

teście; 

 siewki z wtórną infekcją: siewki, które odpowiadałyby punktom powyżej, ale są 

zainfekowane przez grzyby lub bakterie z innego źródła niż własne nasienie (ISTA 

2013). 

 

Ad. c. Szybkość kiełkowania nasion (energia kiełkowania) wyrażona została za pomocą 

indeksu Pipera. Określa on średni czas skiełkowania jednego nasienia oraz czas, po 

którym należy oznaczać energię kiełkowania danego gatunku. Obserwowany był 

przebieg kiełkowania każdego dnia od drugiego dnia po założeniu testu, do momentu, 

gdy w dwóch kolejnych dniach nie przybyło już nasion skiełkowanych. 

 

Indeks Pipera obliczono wg wzoru: 

n
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gdzie:  

k – liczba normalnie skiełkowanych nasion w kolejnych dniach obserwacji 

t – liczba dni od wysiewu 

ISTA 2013: International Seed Testing Associaton. Międzynarodowe Przepisy Oceny 

Nasion. Polska Wersja Wydania, Radzików. 
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WYNIKI 
 
Tab. 1. Ocena wartości siewnej nasion rumianku pospolitego 
 Masa 1000 nasion  

[g] 
Zdolność kiełkowania  

[%] 
Szybkość kiełkowania  

[liczna dni]  

Nasiona ekologiczne 0,119 97 4 

Nasiona 
konwencjonalne 

Próba 1 0,125 98 4 

Próba 2 0,118 97 4 

 
Ekologiczny materiał siewny rumianku pospolitego (owoce – niełupki) użyty do 

doświadczeń pochodził z własnej reprodukcji i odznaczał się bardzo dobrą jakością. Jego 

wartość siewna była podobna do materiału nasiennego rumianku odmiany „Złoty Łan” 

uprawianej w Polsce w systemie konwencjonalnym (próba 1 i 2, tab. 1). Masa 1000 nasion 

u form tetraploidalnych (odmiana Złoty Łan) wynosi około 0,100g, co odpowiada 

uzyskanym wynikom tj. 0,118-0,125g. Materiał siewny rumianku przeznaczony do obrotu 

powinien posiadać zdolność kiełkowania nie niższą niż 75%. Wszystkie testowane nasiona 

odznaczały się zdolnością kiełkowania na znacznie wyższym poziomie. Szybkość 

kiełkowania nasion (energię kiełkowania) wyrażono za pomocą indeksu Pipera. Określa on 

średni czas skiełkowania jednego nasienia oraz czas, po którym należy oznaczać energię 

kiełkowania danego gatunku. Według przeprowadzonych badań pierwsze liczenie w teście 

zdolności kiełkowania nasion (oznaczenie energii kiełkowania) należało wykonać po 

czterech dniach od założenia testu. Odpowiada to wymogom ISTA (2013) wg których, 

pierwsze liczenie w teście zdolności kiełkowania nasion rumianku pospolitego należy 

wykonać miedzy 4 a 7 dniem. Drugie licznie wykonuje się po 14 dniach od wysiewu 

nasion. 
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2.2. Wpływ ekstraktów roślinnych na kiełkowanie nasion rumianku i nasion 
chwastów występujących w uprawach rumianku pospolitego 
 

Badania prowadzone były w pracowni nasiennej Katedry Roślin Warzywnych i 

Leczniczych (fot. 1). Materiał badawczy stanowiły nasiona rumianku pospolitego oraz 

czterech gatunków chwastów pojawiających się w uprawie rumianku na polu 

doświadczalnym Katedry w Wilanowie tj.  

 chwastnicy jednostronnej,  

 komosy białej,  

 tasznika pospolitego, 

 gwiazdnicy pospolitej. 

Nasiona ww. gatunków traktowane były następującymi ekstraktami roślinnymi: 

 woda: kontrola; 

 ekstrakt z surowców zawierających olejki siarkowe (A): cebula czosnku 

zwyczajnego, cebula i ziele czosnku niedźwiedziego, ziele czosnaczka pospolitego; 

 ekstrakt z surowców zawierających olejki terpenowe (B): ziele piołunu, ziele 

wrotyczu, ziele krwawnika; 

 ekstrakt z surowców garbnikowych (C): kora dębu, kłącze pięciornika kurze ziele, 

korzeń kobylaka; 

 ekstrakt z surowców kumarynowych (D): owoc pasternaku, owoc arcydzięgla, 

ziele turówki leśnej. 

Ekstrakty te aplikowane były w następujący sposób: 

 moczenie nasion w ekstraktach roślinnych przez 0,5; 1; 3h. 

 wysycenie ekstraktami bibuły na którą wykładane były nasiona; 

Nasiona ww. gatunków poddano testowi zdolności kiełkowania. Test przeprowadzony 

został w 4 powtórzeniach po 100 nasion wydzielonych losowo z frakcji nasion czystych. 

Nasiona kiełkowały w szalkach Petriego, w komorach klimatyzacyjnych firmy Sanyo.  

Dla nasion moczonych w ekstraktach roślinnych zastosowano następujące warunki 

kiełkowania: 

- podłoże: bibuła filtracyjna o wilgotności 60%, 

- temperatura: stała dobowa, 20oC, 

- warunki świetlne: światło przez 24 godziny, natężenie światła 150 µE/m2·s, 
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- zabiegi specjalne: przechłodzenie nasion przez 7 dni w temperaturze 2oC (ISTA 

2013). 

Ilość użytego ekstraktu stanowiła 3-krotną objętość użytych do doświadczeń nasion. Test 

kiełkowania założony został bezpośrednio po moczeniu nasion.  

W przypadku nasion wykładanych na bibułę wysyconą ekstraktami roślinnymi również 

zastosowano ww. warunki, przy czym bibuła filtracyjna była wysycona wodą tylko w 

wariancie kontrolnym, w pozostałych wariantach bibułę wysycano ekstraktami roślinnymi. 

Aby dokładnie określić ilość ekstraktu potrzebnego do zwilżenia bibuły oznaczona została 

jej pojemność wodna. Ilość ekstraktu potrzebna do uzyskania żądanego nasycenia bibuły 

obliczona została wg wzoru:N = a x b/100, gdzie: 

N – ilość ekstaktu [g]  

a – żądane nasycenie bibuły [%] 

b – masa ekstraktu potrzebna do uzyskania pełnego nasycenia bibuły [g] 

Pierwsze liczenie kiełkujących nasion wykonane zostało po 4, drugie po 14 dniach od 

założenia testu. Za kiełkowanie nasion uznany został moment ukazania się kiełka oraz 

rozwój siewki do stadium, w którym wygląd jej elementów budowy wskazywał, czy jest 

lub nie jest możliwy dalszy rozwój w pełną roślinę. Wynik testu wyrażono jako procent 

siewek normalnych (ISTA 2013). 

 
Fot. 1. Zakładanie doświadczenia, pracownia nasienna KRWiL 
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WYNIKI 
 
NASIONA RUMIANKU POSPOLITEGO 

 
Wyk. 1. Wpływ ekstraktów roślinnych na zdolność kiełkowania nasion rumianku (%) 
Wartości oznaczone tymi samymi literami nie różnią się między sobą istotnie statystycznie na poziomie α = 0,05 
 
Sposób aplikacji 
ekstraktów 

Rodzaj ekstraktu 
Kontrola 
(woda) A B C D 

Moczenie nasion w 
ekstraktach 53 52* 51* 49* 51* 
Kiełkowanie na bibule 
wysyconej ekstraktami 

98* 22 0 17 0 

Wartości oznaczone * w kolumnach różnią się między sobą istotnie statystycznie na poziomie α = 0,05 
 

 
Wyk. 2. Wpływ czasu moczenia nasion i rodzaju ekstraktu na zdolność kiełkowania nasion rumianku 
(%) 
 
ekstrakt A - z surowców zawierających olejki siarkowe 
ekstrakt B - z surowców zawierających olejki terpenowe 
ekstrakt C - z surowców garbnikowych  
ekstrakt D - z surowców kumarynowych  



18 
 

  
Fot. 2. Nasiona moczone przez 3h w wodzie 
(Kontrola) 

Fot. 3. Nasiona kiełkujące na bibule wysyconej wodą (Kontrola) 

  
Fot. 4. Nasiona moczone przez 3h w ekstrakcie A Fot. 5. Nasiona kiełkujące na bibule wysyconej ekstraktem A 

  
Fot. 6. Nasiona moczone przez 3h w ekstrakcie B Fot. 7. Nasiona kiełkujące na bibule wysyconej ekstraktem B 

  
Fot. 8. Nasiona moczone przez 3h w ekstrakcie C Fot. 9. Nasiona kiełkujące na bibule wysyconej ekstraktem C 

  
Fot. 10. Nasiona moczone przez 3h w ekstrakcie D Fot. 11. Nasiona kiełkujące na bibule wysyconej ekstraktem D 
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NASIONA CHWASTNICY JEDNOSTRONNEJ 

 
Wyk. 3. Wpływ aplikacji ekstraktów roślinnych na zdolność kiełkowania nasion chwastnicy 
jednostronnej (%) 
Wartości oznaczone tymi samymi literami nie różnią się między sobą istotnie statystycznie na poziomie α = 0,05 
 

Sposób aplikacji 
ekstraktów 

Rodzaj ekstraktu 
Kontrola 
(woda) A B C D 

Moczenie nasion w 
ekstraktach 70 56 56* 72* 68* 
Kiełkowanie na bibule 
wysyconej ekstraktami 

72 56 28 52 49 

Wartości oznaczone * w kolumnach różnią się między sobą istotnie statystycznie na poziomie α = 0,05 
 

 
Wyk. 4. Wpływ czasu moczenia nasion i rodzaju ekstraktu na zdolność kiełkowania nasion 
chwastnicy jednostronnej (%) 
 
ekstrakt A - z surowców zawierających olejki siarkowe 
ekstrakt B - z surowców zawierających olejki terpenowe 
ekstrakt C - z surowców garbnikowych  
ekstrakt D - z surowców kumarynowych  
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NASIONA KOMOSY BIAŁEJ 

 
Wyk. 5. Wpływ aplikacji ekstraktów roślinnych na kiełkowanie nasion komosy białej (%) 
 
Sposób aplikacji 
ekstraktów 

Rodzaj ekstraktu 
Kontrola 
(woda) A B C D 

Moczenie nasion w 
ekstraktach 38 0 32 0 0 

Kiełkowanie na bibule 
wysyconej ekstraktami 

53* 0 36 0 0 

Wartości oznaczone * w kolumnach różnią się między sobą istotnie statystycznie na poziomie α = 0,05 
 

 
Wyk. 6. Wpływ czasu moczenia nasion i rodzaju ekstraktu na zdolność kiełkowania nasion komosy 
białej (%) 
 
ekstrakt A - z surowców zawierających olejki siarkowe 
ekstrakt B - z surowców zawierających olejki terpenowe 
ekstrakt C - z surowców garbnikowych  
ekstrakt D - z surowców kumarynowych  
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NASIONA TASZNIKA POSPOLITEGO 

 
Wyk. 7. Wpływ aplikacji ekstraktów roślinnych na kiełkowanie nasion tasznika pospolitego (%) 
 
 
NASIONA GWIAZDNICY POSPOLITEJ 

 
Wyk. 8. Wpływ aplikacji ekstraktów roślinnych na kiełkowanie nasion gwiazdnicy pospolitej (%) 
 
ekstrakt A - z surowców zawierających olejki siarkowe 
ekstrakt B - z surowców zawierających olejki terpenowe 
ekstrakt C - z surowców garbnikowych  
ekstrakt D - z surowców kumarynowych  
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Nasiona rumianku, charakteryzujące się zdolnością kiełkowania na poziomie 97% 

(rozdział 2.1) na skutek moczenia w wodzie (kontrola) jak i w ekstraktach roślinnych (A-

D) przez 3 h kiełkowały znacznie gorzej tj. w zakresie 49-52% (wyk. 1, fot. 2-11).  

Moczenie nasion w wodzie ograniczyło kiełkowanie z 98% (0,5h) do 52% (3h). W 

przypadku ekstraktów zawierających olejki siarkowe (A), olejki terpenowe (B) i garbniki 

(C) czas moczenia nasion rumianku nie wpłynął na ich kiełkowanie, natomiast ekstrakt 

zawierający kumaryny (D) ograniczał kiełkowanie w miarę wydłużania czasu aplikacji tj. z 

82% (0,5h) do 50% (3h) (wyk. 2). 

Bardziej różnicująco na kiełkowanie nasion rumianku wpłynęła aplikacja ekstraktów do 

podłoża na którym nasiona te umieszczano. Nasiona wykładane na bibułę wysyconą wodą 

(kontrola) kiełkowały na poziomie 98%, te wykładane na bibułę wysyconą ekstraktem 

zawierającym olejki siarkowe (A) i garbniki (C) kiełkowały w zakresie 18-22%, a nasiona 

wyłożone na bibułę wysyconą ekstraktem zawierającym olejki terpenowe (B) i kumaryny 

(D) nie kiełkowały w ogóle (wyk. 1). 

W doświadczeniu określono również wpływ ekstraktów roślinnych na kiełkowanie nasion 

chwastów występujących najczęściej w uprawach rumianku, w tym w uprawie polowej 

rumianku na Polu Doświadczalnym w Wilanowie tj. chwastnicy jednostronnej, komosy 

białej, tasznika pospolitego i gwiazdnicy pospolitej. 

Długie (3h) moczenie nasion chwastnicy w ekstraktach roślinnych ograniczało ich 

kiełkowanie jedynie w przypadku ekstraktu zawierającego olejki siarkowe (A) i olejki 

terpenowe (B) (wyk. 3). Dwa pozostałe ekstrakty tj. zawierające garbniki (C) i kumaryny 

(D) ograniczały kiełkowanie nasion chwastnicy przy krótkim czasie ich moczenia (0,5h) 

(wyk. 4). Sposób aplikacji i czas moczenia nasion chwastnicy w wodzie nie wpływał na 

ich kiełkowanie. Aplikacja ekstraktów roślinnych do podłoża na którym umieszczano 

nasiona ograniczało ich kiełkowanie, przy czym najbardziej skuteczny był ekstrakt 

zawierający olejki terpenowe (B) (wyk. 3). 

W przypadku komosy białej, niezależnie od sposobu aplikacji, ekstrakty zawierające olejki 

siarkowe (A), garbniki (C) i kumaryny (D) hamowały kiełkowanie nasion tego gatunku, a 

ekstrakt zawierający olejki terpenowe (B) ograniczał je, przy czym ograniczenie to było 

zauważalne jedynie przy długim (3h) moczeniu nasion (wyk. 5 i 6). 

Wszystkie użyte ekstrakty (A-D) niezależnie od sposobu (w tym czasu) ich aplikacji 

hamowały kiełkowanie nasion tasznika pospolitego i gwiazdnicy pospolitej (wyk. 7 i 8). 
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2.3. Wpływ ekstraktów roślinnych na początkowy rozwój rumianku 
 
Badania prowadzone w obiekcie szklarniowym 

Doświadczenie założono w obiekcie szklarniowym SGGW. Nasiona rumianku pospolitego 

wysiewano do wielodoniczek wypełnionych podłożem przygotowanym z mieszaniny 

odkwaszonego torfu wysokiego, kompostu ekologicznego i piasku (2:2:1). Substrat ten 

umieszczany był w multiplatach z oczkami o średnicy 4cm. Do jednego oczka 

wysiewanych było po 4 nasiona (nasiona bardzo drobne), a następnie po ich skiełkowaniu i 

wykształceniu na siewkach jednego liścia właściwego w jednym oczku pozostawiono 1 

roślinę. Doświadczenie prowadzone było w 5 powtórzeniach po 30 roślin. 

 

Aplikacja ekstraktów roślinnych 

Ekstrakty roślinne zastosowane zostały doglebowo dwukrotnie: 

 bezpośrednio po wysiewie nasion do podłoża (fot. 12 i 13), 

 po wykształceniu przez rośliny dwóch liści właściwych (fot. 14-16). 

Ekstrakty aplikowane były w ilości 10ml na jedną roślinę (1 oczko). 

 

Rodzaje użytych ekstraktów roślinnych 

 woda: kontrola; 

 ekstrakt z surowców zawierających olejki siarkowe (A): cebula czosnku 

zwyczajnego, cebula i ziele czosnku niedźwiedziego, ziele czosnaczka pospolitego; 

 ekstrakt z surowców zawierających olejki terpenowe (B): ziele piołunu, ziele 

wrotyczu, ziele krwawnika; 

 ekstrakt z surowców garbnikowych (C): kora dębu, kłącze pięciornika kurze ziele, 

korzeń kobylaka; 

 ekstrakt z surowców kumarynowych (D): owoc pasternaku, owoc arcydzięgla, 

ziele turówki leśnej. 

 

W założonych doświadczeniach prowadzone były obserwacje dotyczące: 

1. zdolności kiełkowania nasion, 

2. czasu od wysiewu do ukazania się wschodów, 

3. czasu od wschodów do pojawienia się liścia właściwego. 
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Na rosnących roślinach (fot. 17)przy użyciu aparatu Scientific Dualex 4 firmy Force-A po 

4 i 6 tygodniach od wschodów wykonane zostały pomiary zawartości chlorofili, flawonoli 

oraz wskaźnika NBI. Pomiary przeprowadzone były na 10 roślinach w 5 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; 

NBI – Nitrogen Balance Index, opatentowany wskaźnik, który stanowi iloraz Chl/Flav; 

związany jest on ze stosunkiem zawartości azotu do węgla w badanej tkance i jest 

wskaźnikiem bieżącej kondycji roślin. 

Po 6 tygodniach od wschodów wykonano również pomiary biometryczne roślin. Oceniono 

wysokość roślin, liczbę liści na roślinie, świeżą masę ziela i korzeni oraz procentowy 

udział roślin które rozpoczęły kwitnienie. Rośliny te ocenione zostały również pod kątem 

ogólnej zawartości chlorofili i związków polifenolowych (wg FP VI). 

 

Fot. 12. Zakładanie doświadczenia Fot. 13. Aplikacja ekstraktów 
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Fot. 14. Siewki traktowane ekstraktem A Fot. 15. Siewki traktowane ekstraktem C 
  

Fot. 16. Siewki traktowane ekstraktem D Fot. 17. Siewki przed wysadzeniem w pole 
 



26 
 

Badania prowadzone na polu doświadczalnym 

Po 6 tygodniach obserwacji prowadzonych w szklarni rośliny rumianku wysadzono na 

ekologicznym polu doświadczalnym KRWiL. Rośliny wysadzano w 3 powtórzeniach po 

15 roślin (tablica 1). W fazie pełni kwitnienia oceniono je pod względem cech 

morfologiczno-rozwojowych (wysokość roślin, masa ziela, masa korzeni, masa 

koszyczków kwiatowych), zebrano koszyczki kwiatowe, które poddano analizom 

chemicznym na zawartość i skład olejków eterycznych. 

 

Tablica 1. Rośliny rumianku po 3 tygodniach od wysadzenia w pole 

Rośliny kontrolne - traktowane wodą Rośliny traktowane ekstraktem A Rośliny traktowane ekstraktem B 

Rośliny traktowane ekstraktem C Rośliny traktowane ekstraktem D 
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Tab. 2. Wpływ ekstraktów roślinnych na kiełkowanie nasion i początkowy rozwój rumianku (6-tyg. 
siewki przed wysadzeniem w pole) 

Badane cechy 
Rodzaj ekstraktu 

kontrola: 
woda A B C D 

Procent kiełkujących nasion 
[%] 93a 87b 45c 88b 51c 

Czas od wysiewu do ukazania się 
wschodów [liczba dni] 4a 4a 4a 4a 4a 

Czas od wschodów do ukazania się 
liścia właściwego [liczba dni] 8a 8a 8a 8a 8a 

Wysokość roślin  
[cm] 28,1b 26,5bc 19,9c 31,2b 39a 

Liczba liści  
[szt./roślinę]  5,25b 5,25b 6,75a 4,30c 5,35b 

Masa części nadziemnych  
[g/roślinę] 2,17ab 2,10ab 2,44a 1,72b 1,83b  

Masa korzeni  
[g/roślinę] 0,34a 0,28ab 0,24ab 0,20b 0,28ab 

Udział roślin które weszły w fazę 
generatywną [%] 50b 68a 24c 67a 65a 

Wartości oznaczone tymi samymi literami w obrębie cechy nie różnią się między sobą istotnie 
statystycznie na poziomie α = 0,05 
 
 
Tab. 3. Wpływ aplikacji ekstraktów roślinnych na parametry fizjologiczne rumianku pospolitego 

Rodzaj ekstraktu 

Zawartość chlorofili Zawartość flawonoli NBI 

Rośliny 
4-tyg. 

Rośliny 
6-tyg. 

Rośliny 
4-tyg. 

Rośliny 
6-tyg. 

Rośliny 
4-tyg. 

Rośliny 
6-tyg. 

Kontrola: woda 8,4 8,2 0,12 0,19 75,1 46,9 

A 8,8 8,4 0,10 0,17 88,6 48,0 

B 7,5 7,0 0,09 0,19 85,2 40,6 

C 7,8 7,6 0,11 0,20 76,0 36,6 

D 9,0 8,2 0,13 0,23 76,8 39,9 
ekstrakt A - z surowców zawierających olejki siarkowe 
ekstrakt B - z surowców zawierających olejki terpenowe 
ekstrakt C - z surowców garbnikowych  
ekstrakt D - z surowców kumarynowych  
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Tab. 4. Zawartość chlorofiliu a i b oraz kwasów polifenolowych w roślinach rumianku 

Badane cechy 
Rodzaj ekstraktu 

kontrola  A B C D 
Zawartość chlorofilu a + b 
[µg/cm2] 2,98b 3,42a 3,27ab 3,13b 3,54a 

Ogólna zawartość kwasów 
polifenolowych [%] 0,29 0,28 0,31 0,26 0,33 

Wartości oznaczone tymi samymi literami w obrębie cechy nie różnią się między sobą istotnie 
statystycznie na poziomie α = 0,05 
 
 

 
Fot. 18. Siewki rumianku po dwukrotnej doglebowej aplikacji ekstraktów roślinnych 
 
Tablica 2. Przykładowe rośliny rumianku traktowane doglebowo ekstraktami roślinnymi  

   
Rośliny kontrolne - traktowane wodą  

KONTROLA Ekstrakt B Ekstrakt A Ekstrakt D Ekstrakt C 
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Rośliny traktowane ekstraktem A 

   
Rośliny traktowane ekstraktem B 

  
 

Rośliny traktowane ekstraktem C 

  
 

Rośliny traktowane ekstraktem D 
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Tab. 5. Cechy morfologiczno-rozwojowe i chemiczne rumianku pospolitego przeniesionego ze 
szklarni w pole 

Badane cechy Rodzaj ekstraktu 
kontrola A B C D 

wysokość roślin  
[cm] 45,93a 48,41a 47,33a 45,95a 46,48a 

świeża masa ziela  
[g/roślinę] 57,04c 76,88b 79,70b 87,73a 78,39b 

świeża masa korzeni  
[g/roślinę] 2,09c 3,23a 2,68b 2,69b 1,30d 

świeża masa koszyczków 
[g/roślinę] 16,02c 21,98a 20,92ab 21,40a 19,35b 

sucha masa koszyczków 
[g/roślinę] 2,57c 4,25a 3,90ab 4,21a 3,49b 

zawartość flawonoidów  
[%] 0,32a 0,20b 0,34a 0,34a 0,30a 

zawartość olejków eterycznych 
[%] 0,66b 0,80a 0,58c 0,68b 0,56c 

Wartości oznaczone tymi samymi literami w obrębie cechy nie różnią się między sobą istotnie 
statystycznie na poziomie α = 0,05 
 

ekstrakt A - z surowców zawierających olejki siarkowe 
ekstrakt B - z surowców zawierających olejki terpenowe 
ekstrakt C - z surowców garbnikowych  
ekstrakt D - z surowców kumarynowych  
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Tab. 6. Skład chemiczny olejków eterycznych rumianku pospolitego 
Składniki olejku 
eterycznego 

Rodzaj ekstraktu 
kontrola A B C D 

α pinen 0,74 0,47 0,88 0,94 0,33 
sabinen 0,16 0,17 0,18 0,17 0,14 
α terpinen 0,06 tr 0,07 0,06 0,04 
1,8 cyneol 0,09 0,14 0,21 0,21 0,17 
γ-terpinen 0,17 0,17 0,20 0,20 0,29 
ocymen 0,94 0,76 0,99 0,88 0,97 
p cymen 0,08 0,10 0,10 0,09 0,12 
artemisia keton 1,34 1,49 1,39 1,51 1,92 
artemisia alkohol 0,75 0,44 0,68 0,53 0,53 
β kariofilen 0,11 0,11 0,06 0,08 0,08 
β farnesen 2,78 2,76 2,82 3,02 3,20 
octan α-terpineolu 0,16 0,13 0,11 0,11 0,07 
α-terpineol 0,69 0,55 0,78 0,72 0,10 
β selinene 1,58 1,22 1,44 1,44 1,61 
germakren b 0,09 0,08 0,08 0,08 0,10 
α farnesen tr tr tr 0,18 0,06 
tlenek kariofilenu tr 0,09 0,09 0,08 0,10 
nerolidol 0,52 0,63 0,22 0,64 0,41 
spatulenol 2,28 1,90 2,33 2,14 2,61 
tlenek bisabololu B 24,77 22,20 24,36 36,48 18,65 
α bisabolol 12,74 16,49 11,86 10,08 17,48 
chamazulen 18,53 22,07 19,57 19,66 18,61 
tlenek bisabololu A 20,11 18,26 18,15 10,54 21,00 

RAZEM: 88,69 90,23 86,57 89,84 88,59 
 

ekstrakt A - z surowców zawierających olejki siarkowe 
ekstrakt B - z surowców zawierających olejki terpenowe 
ekstrakt C - z surowców garbnikowych  
ekstrakt D - z surowców kumarynowych  
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Tablica 3. Rośliny rumianku w pełni kwitnienia (bezpośrednio przed zbiorem koszyczków 
kwiatowych) 

 Rośliny kontrolne - traktowane wodą Zbiór roślin do badań 

 Rośliny traktowane ekstraktem A Rośliny traktowane ekstraktem B 

Rośliny traktowane ekstraktem C Rośliny traktowane ekstraktem D 
 



33 
 

Nasiona rumianku pospolitego wysiane do ekologicznego podłoża ogrodniczego w 

warunkach szklarniowych, traktowane ekstraktami roślinnymi kiełkowały po 4 dniach. 

Kiełkowanie zależało od rodzaju ekstraktu roślinnego, którymi podlewane były nasiona 

bezpośrednio po wysiewie. Wszystkie użyte ekstrakty ograniczały kiełkowanie nasion, 

przy czym najbardziej proces ten był hamowany przy podlewaniu ekstraktami 

zawierającymi olejki terpenowe (B) i kumaryny (D). Po 6 tygodniach od wschodów (oraz 

po jeszcze jednej doglebowej aplikacji ekstraktów) badane roślinny poddane zostały 

obserwacjom dotyczącym ich rozwoju. Najwyższą masę ziela i najwięcej liści wytworzyły 

rośliny traktowane ekstraktem zawierającym olejki terpenowe. Były one jednak najniższe i 

najpóźniej weszły w fazę rozwoju generatywnego. Rośliny traktowane wszystkimi 

ekstraktami charakteryzowały się niższą masą korzeni niż rośliny kontrolne (podlewane 

wodą) (tab. 2, fot. 18, tablica 2). Rumianek podlewany ekstraktami zawierającymi olejki 

siarkowe (A) i kumaryny (D) odznaczał się w liściach wysoką zawartością chlorofili, 

natomiast ogólna zawartość kwasów polifenolowych nie zależała od aplikowanych 

ekstraktów (tab. 3 i 4).  

Po 6 tygodniach uprawy w szklarni rośliny rumianku przeniesiono do warunków 

polowych. Po kolejnych 6 tygodniach ponownie poddano je ocenie (tablica 3). Wysokość 

roślin po tym czasie była podobna we wszystkich wariantach doświadczenia, natomiast 

rośliny traktowane ekstraktami charakteryzowały się wyższą masą ziela oraz masą 

koszyczków kwiatowych niż rośliny kontrolne. Najwyższą masą koszyczków oraz 

najwyższą zawartością olejków eterycznych w tym surowcu charakteryzowały się rośliny 

podlewane (w okresie wzrostu w szklarni) ekstraktami zawierającymi olejki terpenowe 

(tab. 5). 

W olejku eterycznym badanych roślin zidentyfikowano 23 związki chemiczne przy 

wyraźnej dominacji tlenku bisabololu B, α-bisabololu, chamazulenu i tlenku bisabololu A 

(tab. 6). 
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3. WPŁYW EKSTRAKTÓW ROŚLINNYCH NA PLONOWANIE, ZDROWOTNOŚĆ 
I JAKOŚĆ RUMIANKU POSPOLITEGO ORAZ NA ZACHWASZCZENIE W 
UPRAWACH EKOLOGICZNYCH 

 

W zadaniu określono wpływ zróżnicowanych ekstraktów roślinnych o wysokiej 

aktywności biologicznej na zdrowotność, plonowanie i jakość rumianku pospolitego oraz 

na zachwaszczenie w ekologicznych uprawach tej rośliny. W ramach zadania 

przeprowadzone były dwa doświadczenia: 

1.  Wpływ ekstraktów roślinnych na plonowanie, zdrowotność i jakość rumianku 

pospolitego (fot. 19). 

2. Wpływ ekstraktów roślinnych na rozwój chwastów w polu (fot. 20). 

 

Fot. 19. Widok ogólny doświadczenia 3.1. Fot. 20. Widok ogólny doswiadczenia 3.2 - Wilanów 
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3.1. Wpływ ekstraktów roślinnych na plonowanie, zdrowotność i jakość 
rumianku pospolitego 

 

Rozsadę rumianku przygotowano w obiekcie szklarniowym SGGW. Nasiona rumianku 

pospolitego wysiane zostały do podłoża (mieszanina odkwaszonego torfu wysokiego, 

kompostu ekologicznego i piasku (2:2:1)) umieszczonego w multiplatach z oczkami o 

średnicy 3cm. Do jednego oczka wysiewano po kilka nasion (nasiona bardzo drobne), a 

następnie po ich skiełkowaniu i wykształceniu na siewkach jednego liścia właściwego w 

jednym oczku pozostawano 3 rośliny. 

Rośliny te wysadzone zostały na polu doświadczalnym w Wilanowie w kwietniu br. (fot. 

21 i 22). Doświadczenie założono na glebie typu mada rzeczna. W listopadzie 2013 roku 

pole przeznaczone pod doświadczenie wynawożone zostało kompostem ekologicznym na 

bazie obornika w ilości 30t/ha, a następnie zaorane w ostrą skibę. 

Rozsadę rumianku wysadzono na poletkach o powierzchni 2m2 w rozstawie 40 x 20cm. w 

3 powtórzeniach wg poniższego schematu (rys. 1, fot. 23 i 24). 
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 Ekstrakt A  Ekstrakt B  Ekstrakt C  Ekstrakt D  
Rys. 1. Schemat doświadczenia polowego. 
 
ekstrakt A - z surowców zawierających olejki siarkowe 
ekstrakt B - z surowców zawierających olejki terpenowe 

ekstrakt C - z surowców garbnikowych  
ekstrakt D - z surowców kumarynowych 
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Fot. 21 i 22. Zakładanie doświadczenia 

 
Fot. 23. Ogólny widok doświadczenia 

 
Fot. 24. Pełnia kwitnienia rumianku 

 
W okresie wegetacji rośliny były traktowane 3-krotnie ekstraktami roślinnymi: 

 pierwszy raz 2 tygodnie po wysadzeniu rozsady; 

 następne opryski w odstępach 2 tygodni, z tym, że ostatni oprysk wykonano 1 

tydzień przed pierwszym zbiorem koszyczków kwiatowych. 

Rodzaje ekstraktów roślinnych 

 woda: kontrola; 

 ekstrakt z surowców zawierających olejki siarkowe (A): cebula czosnku 

zwyczajnego, cebula i ziele czosnku niedźwiedziego, ziele czosnaczka pospolitego; 

 ekstrakt z surowców zawierających olejki terpenowe (B): ziele piołunu, ziele 

wrotyczu, ziele krwawnika; 

 ekstrakt z surowców garbnikowych (C): kora dębu, kłącze pięciornika kurze ziele, 

korzeń kobylaka; 

 ekstrakt z surowców kumarynowych (D): owoc pasternaku, owoc arcydzięgla, 

ziele turówki leśnej; 

adiuwant dodawany do wszystkich ekstraktów - ekstrakt z korzeni mydlnicy lekarskiej. 

Fot. 21 Fot. 22 
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Aplikacja ekstraktów roślinnych 

1 kontrola (rośliny opryskiwane wodą) 

2 aplikacja doglebowa 

3 aplikacja doglebowa i dolistna 

 

Obserwacje polowe, w tym ocena parametrów fizjologicznych roślin 

W założonych doświadczeniach prowadzone były obserwacje dotyczące parametrów 

rozwojowych roślin wpływających na jakość surowca tj.: 

 ukazywanie się pączków kwiatowych (9 czerwca), 

 początek ukazywania się kwiatów rurkowych (początek dojrzałości zbiorczej 

kwiatów) (1 lipca), 

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

zostały pomiary zawartości chlorofili, flawonoli oraz wskaźnika NBI pozwalające na 

ocenę kondycji roślin. Pomiary przeprowadzone były 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; 

NBI – Nitrogen Balance Index, opatentowany wskaźnik, który stanowi iloraz Chl/Flav; 

związany jest on ze stosunkiem zawartości azotu do węgla w badanej tkance. 

W trakcie wzrostu roślin prowadzono obserwacje dotyczące zdrowotności roślin. 
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Zbiór surowca (koszyczków kwiatowych) 

Koszyczki kwiatowe zebrane zostały dwukrotnie. Zbiór przeprowadzono ręcznie w fazie 

pełni kwitnienia roślin tj. 7 lipca (fot. 25 i 26) oraz ponownie pod koniec lipca (odrost).  

  
Fot. 25-26. Pierwszy zbiór koszyczków kwiatowych rumianku 
 

Ocena jakościowa surowca 

Ocena chemiczna 

Uzyskane surowce ocenione zostały pod kątem zawartości związków biologicznie 

aktywnych decydujących o ich jakości tj.: olejku eterycznego (%) i związków fenolowych 

(%). 

Ocena mikrobiologiczna 

Analiza mikrobiologiczna koszyczków kwiatowych rumianku obejmowała ocenę 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]. 

Fot. 25 Fot. 26 
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WYNIKI 
Ocena parametrów fizjologicznych roślin rosnących w polu 
 

Tab. 7. Wpływ aplikacji ekstraktów roślinnych w uprawie rumianku pospolitego na parametry 
fizjologiczne rosnących roślin 

Badane cechy kontrola aplikacja doglebowa aplikacja doglebowa i dolistna 
A B C D A B C D 

Zawartość chlorofili  
 8,0 9,0 6,5 5,5 9,2 8,1 7,7 9,6 9,7 

Zawartość flawonoli  
 0,31 0,33 0,32 0,35 0,32 0,31 0,31 0,36 0,38 

NBI 24,2 26,7 21,8 16,8 28,0 27,7 26,0 26,2 27,5 

 
Wpływ rodzaju ekstraktu na badane cechy 
Rodzaj ekstraktu Zawartość chlorofili  Zawartość flawonoli  NBI 
Kontrola 8,0b 0,31b 24,2b 
A 8,6b 0,32b 27,2a 
B 7,1c 0,32b 23,9b 
C 7,6bc 0,36a 21,5c 
D 9,5a 0,35a 27,8a 
Wartości oznaczone tymi samymi literami w kolumnach nie różnią się między sobą istotnie statystycznie na poziomie α = 
0,05 
 
Wpływ metody aplikacji ekstraktu na badane cechy 
Metoda aplikacji ekstraktu Zawartość chlorofili  Zawartość flawonoli  NBI 
aplikacja doglebowa 7,6 0,33 23,3 
aplikacja doglebowa i dolistna 8,8* 0,34 26,9* 
Wartości oznaczone * w kolumnach różnią się między sobą istotnie statystycznie na poziomie α = 0,05 
 
ekstrakt A - z surowców zawierających olejki siarkowe 
ekstrakt B - z surowców zawierających olejki terpenowe 
ekstrakt C - z surowców garbnikowych  
ekstrakt D - z surowców kumarynowych 
 

Rumianek rosnący w polu traktowany ekstraktami zawierającymi olejki siarkowe (A) i 

kumaryny (D), przy wysokiej zawartości chlorofili, odznaczał się wysokim 

współczynnikiem NBI co świadczy o dobrej kondycji roślin (tab. 7).  
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WYSTĘPOWANIE NA ROŚLINACH OWADÓW 
 

Obserwacje dotyczące występowania owadów na rumianku pospolitym prowadzono w 

okresie kwitnienia tj. od 1 do 22 lipca 2014r. Wykonywano je raz w tygodniu między 

godziną 11-15-tą w sprzyjających lotom owadów warunkach pogodowych. Wykonano 

zdjęcia owadów znajdujące się na roślinach, a szczegółowe obserwacje przeprowadzono w 

odniesieniu do występującego najczęściej gatunku tj. mszycy burakowej (fot. 27 i 28).  

 
Tab. 8. Wpływ rodzaju ekstraktu i sposobu jego aplikacji na pojawianie się mszycy burakowej w 
uprawie rumianku 
 

kontrola aplikacja doglebowa aplikacja doglebowa i dolistna 
A B C D A B C D 

stopień porażenia 
roślin (wg 
poniższej skali) 

2 2 2 2 2 1 1 1 1 

udział roślin 
porażonych 
(%) 

22 20 16 18 21 10 5 20 8 

 
Skala porażenia roślin przez mszycę burakową 
0- brak mszycy na roślinach 
1- pojedyncze osobniki na pędach 
2- nieliczne kolonie składające się z niewielkiej liczby osobników 
3- 10% pędów pokrytych koloniami 
4- >25% pędów pokrytych koloniami 
 
Ekstrakty roślinne stosowane doglebowo nie wpłynęły na stopień porażenia roślin przez 

mszycę burakową. Na ocenianych roślinach mszyce pojawiały się u nasady koszyczków 

kwiatowych w formie nielicznych kolonii składających się z niewielkiej (kilkanaście) 

liczby osobników. 

Rumianek traktowany ekstraktami roślinnymi doglebowo-dolistnie charakteryzował się 

natomiast nieco słabszym porażeniem przez mszycę, a udział roślin na których 

obserwowano to porażenie był mniejszy (tab. 8). 

Na ocenianych roślinach zidentyfikowano również zmiennika lucernowca, biedronkę 

azjatycką, zaleszczycę, plusknię jagodziak, muchę plujkę (fot. 28-31). 
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Fot. 27. Mszyca burakowa (Aphis fabae) Fot. 28. Biedronka azjatycka (Harmonia axyridis) 
zjadająca mszyce 

Fot. 29. Zmienik lucernowiec (Lygus rugulipennis L.) Fot. 30. Biedronka azjatycka (Harmonia axyridis) 

 
Fot. 31Zaleszczyca (Oedemera lurida) 
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Tab. 9. Wpływ rodzaju ekstraktu i sposobu jego aplikacji na cechy morfologiczno-rozwojowe rumianku pospolitego w początkowej fazie kwitnienia roślin 
(1.07.2014) 

Badane cechy kontrola aplikacja doglebowa aplikacja doglebowa i dolistna 
A B C D A B C D 

wysokość roślin  
[cm] 71,71 75,90 67,40 66,20 75,80 70,50 63,10  69,71 73,40 
liczba pędów  
[szt./roślinę] 2,91 2,60 2,50 3,50 2,10 3,00 2,80 3,14 2,50 
świeża masa ziela  
[g/roślinę] 335,55 388,05 316,50 256,36 220,19 437,51 351,07 239,10 258,27 
świeża masa korzeni  
[g/roślinę] 21,70 19,95 15,50 10,81 15,14 25,49 21,93 13,73 14,90 
masa 100 koszyczków  
[g] 27,04 35,27 23,75 22,85 25,79 29,59 28,10 22,19 25,23 

 
 
Wpływ rodzaju ekstraktu na badane cechy 

Rodzaj ekstraktu 
Wysokość 
roślin [cm] 

Świeża masa 
ziela 
[g/roślinę] 

Świeża masa 
korzeni 
[g/roślinę] 

Świeża masa 
100 
koszyczków [g] 

Kontrola 71,71ab 335,55b 21,70ab 27,04b 
A 73,20a 412,78a 22,72a 32,43a 
B 65,25b  333,79b 18,72b 25,93b 
C 67,96b 247,73c 12,27c  22,52c 
D 74,60a 239,23c 15,02c 25,51b 
Wartości oznaczone tymi samymi literami w kolumnach nie różnią się między sobą istotnie 
statystycznie na poziomie α = 0,05 
 
 
 
 
 
 
 

Wpływ metody aplikacji ekstraktu na badane cechy 
Metoda aplikacji 
ekstraktu 

Wysokość 
roślin [cm] 

Świeża masa 
ziela [g/roślinę] 

Świeża masa 
korzeni 
[g/roślinę] 

Świeża masa 
100 koszyczków 
[g] 

aplikacja doglebowa 71,33 295,28 15,35 26,92 
aplikacja doglebowa i 
dolistna 

69,18 321,49* 19,01* 26,28 

Wartości oznaczone * w kolumnach różnią się między sobą istotnie statystycznie na 
poziomie α = 0,05 
 
ekstrakt A - z surowców zawierających olejki siarkowe 
ekstrakt B - z surowców zawierających olejki terpenowe 
ekstrakt C - z surowców garbnikowych  
ekstrakt D - z surowców kumarynowych 
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Tablica 4. Rośliny rumianku w początkowej fazie kwitnienia (1.07.2014) 
Kontrola 

 
 

    
 

  

 
Aplikacja doglebowa 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
Aplikacja doglebowa i dolistna 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 
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Tab. 10. Wpływ rodzaju ekstraktu i sposobu jego aplikacji na masę koszyczków rumianku pospolitego (1 zbiór - 8.07.2014; 2 zbiór - 22.07.2014) 

Badane cechy Termin zbioru kontrola aplikacja doglebowa aplikacja doglebowa i dolistna 
A B C D A B C D 

świeża masa 
koszyczków 
[g/roślinę] 

I zbiór 64,08 71,75 59,25 55,00 61,88 71,00 61,50 56,75 54,38 

II zbiór 42,72 56,75 56,00 44,88 44,63 61,13 58,63 53,38 56,50 
suma 106,80 128,50 115,25 99,88 106,51 132,13 120,13 110,13 110,88 

sucha masa 
koszyczków 
[g/roślinę] 

I zbiór 9,96 11,75 9,88 9,75 10,00 11,50 10,13 8,88 8,38 

II zbiór 7,06 10,10 10,45 8,36 6,42 10,55 10,37 7,90 9,84 
suma 17,02 21,85 20,33 18,11 16,42 22,05 20,50 16,78 18,22 

 
Wpływ rodzaju ekstraktu na badane cechy 

Rodzaj ekstraktu 
Świeża masa koszyczków Sucha masa koszyczków 

I zbiór II zbiór suma I zbiór II zbiór suma 
Kontrola 64,08b 42,72c 106,80b 9,96ab 7,06c 17,02b 
A 71,25a 58,94a 130,19a 11,63a 10,33a 21,96a 
B 60,38bc 57,32a 117,70ab 10,00ab 10,41a 20,41ab 
C 55,88d 49,13b 105,01b 9,31b 8,13 17,44b 
D 58,13c 50,57b 108,70b 9,19c 8,13bc 17,32b 
Wartości oznaczone tymi samymi literami w kolumnach nie różnią się między sobą istotnie statystycznie na poziomie α = 0,05 
 
Wpływ metody aplikacji ekstraktu na badane cechy 

Metoda aplikacji ekstraktu 
Świeża masa koszyczków Sucha masa koszyczków 

I zbiór II zbiór suma I zbiór II zbiór suma 
aplikacja doglebowa 61,97 50,57 112,54 10,35 8,83 19,18 
aplikacja doglebowa i dolistna 60,91 57,41* 118,32 9,72 9,67* 19,39 
Wartości oznaczone * w kolumnach różnią się między sobą istotnie statystycznie na poziomie α = 0,05 
ekstrakt A - z surowców zawierających olejki siarkowe 
ekstrakt B - z surowców zawierających olejki terpenowe 
ekstrakt C - z surowców garbnikowych  
ekstrakt D - z surowców kumarynowy 
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Tab. 11. Wpływ rodzaju ekstraktu i sposobu jego aplikacji na jakość koszyczków rumianku pospolitego (1 zbiór - 8.07.2014; 2 zbiór - 22.07.2014) 
 

 kontrola aplikacja doglebowa aplikacja doglebowa i dolistna 
A B C D A B C D 

zawartość 
flawonoidów [%] 

I zbiór 0,42 0,25 0,44 0,46 0,51 0,25 0,39 0,44 0,45 
II zbiór 0,28 0,39 0,30 0,27 0,30 0,33 0,31 0,31 0,25 

średnia 0,35 0,32 0,37 0,37 0,41 0,29 0,35 0,38 0,35 
zawartość olejku  
[%] 

I zbiór 0,58 0,68 0,63 0,50 0,55 0,65 0,63 0,63 0,55 
II zbiór 0,54 0,88 0,55 0,53 0,58 0,63 0,50 0,58 0,58 

średnia 0,56 0,78 0,59 0,52 0,57 0,64 0,57 0,61 0,57 
 
Wpływ rodzaju ekstraktu na badane cechy 

Rodzaj ekstraktu 
Ogólna zawartość flawonoidów [%] Zawartość olejków eterycznych [%] 

I zbiór II zbiór średnia I zbiór II zbiór średnia 
Kontrola 0,42a 0,28b 0,35ab 0,58b 0,54b 0,56b 
A 0,25b 0,36a 0,31b 0,67a 0,76a 0,72a 
B 0,42a 0,31ab 0,37a 0,63a 0,53b 0,58b 
C 0,45a 0,29b 0,37a 0,57b 0,58b 0,58b 
D 0,48a 0,28b 0,38a 0,55b 0,55b 0,55b 
Wartości oznaczone tymi samymi literami w kolumnach nie różnią się między sobą istotnie statystycznie na poziomie α = 0,05 
 
Wpływ metody aplikacji ekstraktu na badane cechy 

Metoda aplikacji ekstraktu 
Ogólna zawartość flawonoidów [%] Zawartość olejków eterycznych [%] 

I zbiór II zbiór średnia I zbiór II zbiór średnia 
aplikacja doglebowa 0,44 0,32 0,38 0,59 0,64 0,62 
aplikacja doglebowa i dolistna 0,38 0,30 0,34 0,59 0,57 0,58 
Wartości oznaczone * w kolumnach różnią się między sobą istotnie statystycznie na poziomie α = 0,05 
 
ekstrakt A - z surowców zawierających olejki siarkowe 
ekstrakt B - z surowców zawierających olejki terpenowe 
ekstrakt C - z surowców garbnikowych  
ekstrakt D - z surowców kumarynowy
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Tab. 12. Wpływ rodzaju ekstraktu i sposobu jego aplikacji na skład chemiczny olejku rumianku pospolitego - 1 zbiór (8.07.2014) 

Lp. Składniki olejku kontrola aplikacja doglebowa aplikacja doglebowa i dolistna 
A B C D średnio A B C D średnio 

1 α pinen 0,84 1,03 0,86 1,07 1,00 0,99 0,97 0,92 1,07 0,89 0,96 
2 sabinen 0,24 0,19 0,20 0,21 0,20 0,20 0,20 0,18 0,21 0,17 0,19 
3 α terpinen 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 
4 1,8 cyneol 0,32 0,27 0,34 0,41 0,35 0,34 0,38 0,30 0,27 0,31 0,32 
5 γ-terpinen 0,38 0,38 0,37 0,51 0,42 0,42 0,47 0,35 0,40 0,37 0,40 
6 ocymen 1,50 1,39 1,37 1,42 1,30 1,37 1,57 1,64 1,51 1,26 1,50 
7 p cymen 0,18 0,14 0,16 0,19 0,16 0,16 0,18 0,13 0,15 0,15 0,15 
8 artemisia keton 2,40 2,20 2,50 2,50 2,23 2,36 11,43 2,09 2,11 2,42 4,51 
9 artemisia alkohol 0,63 0,64 0,71 0,76 0,60 0,68 0,79 0,68 0,73 0,69 0,72 
10 β kariofilen 0,09 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 
11 β farnesen 1,79 2,69 2,27 2,89 3,00 2,71 2,20 2,88 2,51 2,57 2,54 
12 octan α-terpineolu 0,13 0,12 0,17 0,19 0,11 0,15 0,17 0,13 0,12 0,13 0,14 
13 α-terpineol 0,63 0,77 0,74 0,82 0,77 0,78 0,64 0,83 0,71 0,62 0,70 
14 β selinene 1,50 1,59 1,41 1,86 1,66 1,63 1,47 1,61 1,53 1,44 1,51 
15 germakren b 0,05 0,14 0,11 0,17 0,14 0,14 0,10 0,17 0,13 0,12 0,13 
16 α farnesen 0,05 0,05 0,01 0,07 0,08 0,05 0,06 0,08 0,19 0,15 0,12 
17 tlenek kariofilenu 0,07 0,09 0,49 0,08 0,09 0,19 0,09 0,09 0,10 0,15 0,11 
18 nerolidol 0,34 0,33 0,27 0,49 0,83 0,48 0,46 0,38 0,30 0,82 0,49 
19 spathulenol 1,13 1,17 1,38 1,22 1,29 1,27 1,26 1,19 1,34 1,32 1,28 
20 tlenek bisabololu B 22,58 33,70 25,88 23,09 23,26 26,48 27,14 26,28 21,17 24,87 24,87 
21 α bisabolol 13,01 11,84 14,56 13,57 11,03 12,75 12,07 12,84 15,42 13,52 13,46 
22 chamazulen 15,77 16,70 16,09 16,58 15,89 16,32 16,08 15,29 17,00 14,57 15,74 
23 tlenek bisabololu A 22,45 18,34 22,75 20,98 21,69 20,94 19,80 20,49 27,13 20,53 21,99 

suma 86,16 93,92 92,79 89,22 86,24 90,54 97,68 88,68 94,24 87,22 91,96 
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Tab. 13. Wpływ rodzaju ekstraktu i sposobu jego aplikacji na skład chemiczny olejku rumianku pospolitego - 2 zbiór – odrost (22.07.2014) 

Lp. Składniki olejku kontrola aplikacja doglebowa aplikacja doglebowa i dolistna 
A B C D średnio A B C D średnio 

1 α pinen 0,97 0,81 1,03 1,21 0,82 0,97 0,96 1,07 0,92 0,93 0,97 
2 sabinen 0,21 0,17 0,21 0,27 0,18 0,21 0,20 0,22 0,18 0,19 0,20 
3 α terpinen 0,07 0,06 0,07 0,07 0,01 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,06 
4 1,8 cyneol 0,27 0,18 0,26 0,36 0,23 0,26 0,27 0,16 0,23 0,25 0,23 
5 γ-terpinen 0,30 0,26 0,28 0,33 0,19 0,27 0,41 0,26 0,28 0,26 0,30 
6 ocymen 1,12 1,10 1,12 1,14 1,07 1,11 1,22 1,09 1,18 0,99 1,12 
7 p cymen 0,16 0,21 0,15 0,21 0,15 0,18 0,19 0,13 0,14 0,14 0,15 
8 artemisia keton 1,94 1,57 1,98 2,17 1,56 1,82 1,84 1,91 1,50 1,98 1,81 
9 artemisia alkohol 0,61 0,53 0,62 0,67 0,48 0,58 0,67 0,52 0,66 0,59 0,61 
10 β kariofilen 0,07 0,06 0,08 0,08 0,12 0,09 0,06 0,06 0,09 0,06 0,07 
11 β farnesen 2,86 2,74 2,56 2,65 3,33 2,82 3,31 3,03 3,26 2,97 3,14 
12 octan α-terpineolu 0,13 0,09 0,13 0,23 0,12 0,14 0,24 0,05 0,08 0,12 0,12 
13 α-terpineol 0,54 0,52 0,51 0,52 0,54 0,52 0,59 0,58 0,64 0,51 0,58 
14 β selinene 1,14 1,08 1,09 1,05 1,30 1,13 1,19 1,15 1,23 1,09 1,17 
15 germakren b 0,09 0,08 0,07 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,10 0,08 0,09 
16 α farnesen 0,07 0,02 0,07 0,02 0,01 0,03 0,06 0,08 0,10 0,08 0,08 
17 tlenek kariofilenu 0,06 0,08 0,10 0,07 0,01 0,07 0,05 0,08 0,06 0,08 0,07 
18 nerolidol 0,47 0,38 0,35 0,59 0,77 0,52 0,46 0,47 0,35 0,85 0,53 
19 spathulenol 2,17 2,11 2,47 2,01 2,73 2,33 2,17 2,37 2,56 2,70 2,45 
20 tlenek bisabololu B 24,45 32,47 21,58 27,49 26,54 27,02 26,29 25,08 19,77 25,02 24,04 
21 α bisabolol 11,21 9,97 12,44 13,31 10,50 11,56 11,84 12,63 13,99 12,20 12,67 
22 chamazulen 16,68 16,07 17,32 19,75 17,60 17,69 16,19 17,02 16,90 16,17 16,57 
23 tlenek bisabololu A 19,18 17,33 21,24 18,45 20,91 19,48 18,98 17,66 24,83 21,57 20,76 

suma 84,77 87,89 85,73 92,74 89,26 88,91 87,33 85,76 89,11 88,90 87,78 
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Rys. 2. Przykładowy chromatogram olejku rumiankowego 
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Zastosowanie ekstraktów roślinnych w uprawie polowej rumianku pospolitego istotnie 

wpłynęło na wzrost i rozwój roślin. Szczególnie ciekawe wydają się wyniki dotyczące 

aplikacji wyciągów zawierających olejki siarkowe (A). Ich użycie, niezależnie od metody 

aplikacji, stymulowało przyrost masy ziela i korzeni rumianku. Również masa 100 

koszyczków kwiatowych u tych roślin była istotnie wyższa niż u roślin z pozostałych 

kombinacji (tab. 9, Tablica 4). 

Wyższa ogólna masa ziela roślin traktowanych ekstraktem zawierającym olejki siarkowe (A) 

przełożyła się również na wyższą masę koszyczków kwiatowych z rośliny (średnio z dwóch 

zbiorów 21,96 g/roślinę s.m.). Masa surowca była również wysoka u roślin traktowanych 

ekstraktem zawierającym olejki eteryczne (średnio z dwóch zbiorów 20,41 g/roślinę s.m.). 

Najniższą masę koszyczków wytworzyły rośliny u których aplikowano wyciągi bogate w 

garbniki (C) i kumaryny (D), odpowiednio 17,44 i 17,32 g/roślinę s.m. (tab. 10). 

Koszyczki rumianku to surowiec standaryzowany na zawartość olejku eterycznego i 

flawonoidów. Wg Farmakopei Europejskiej zawartość olejku w surowcu nie powinna być 

niższa niż 0,4%, a wg USNF zawartość flawonoidów nie niższa niż 0,3%.  

W badanych surowcach zawartość olejków eterycznych była bardzo wysoka i wahała się od 

0,50 do 0,88% w suchym surowcu. Najwyższą zawartością tych związków charakteryzowały 

się koszyczki pochodzące z roślin traktowanych ekstraktami zawierającymi olejki siarkowe 

(średnio 0,72%), z tym że surowiec ten odznaczał się najniższą zawartością flawonoidów 

(średnio 0,31%). Najwięcej flawonoidów oznaczono w surowcu pochodzącym z roślin 

traktowanych ekstraktem bogatym w kumaryny (0,38%). Niewiele mniej było ich również w 

koszyczkach kwiatowych zebranych z roślin traktowanych ekstraktami bogatymi w garbniki 

(C) i olejki terpenowe (B) (tab. 11). 

W olejkach eterycznym badanych surowców zidentyfikowano 23 związki chemiczne. 

Substancjami dominującymi były tlenku bisabololu B, α-bisabololu, chamazulenu i tlenku 

bisabololu A (tab.12 i 13, rys. 2). 

W przeprowadzonych badaniach stwierdzono wpływ sposobu aplikacji ekstraktów (oprysk 

doglebowy oraz doglebowo-dolistny) na świeżą masę ziela, korzeni oraz koszyczków 

kwiatowych (tylko w drugim zbiorze) rumianku. Masy te były wyższe u roślin u których 

zastosowano oprysk doglebowo-dolistny (tab. 9 i 10). Nie stwierdzono natomiast istotnego 

wpływu sposobu aplikacji ekstraktów na parametry jakościowe surowców (tab. 11).  
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Ocena mikrobiologiczna surowca 
 
Tab. 14. Wpływ aplikacji ekstraktów roślinnych w uprawie rumianku pospolitego na czystość mikrobiologiczną surowca. 

Sp
os

ób
 

ap
lik

ac
ji 

Rodzaj 
ekstraktu Salmonella 

S. aureus Mc E. coli Beztlenowce OLD Przetrwalnikujące Grzyby 

(BP) 
(z żółcią 
 i zielenią 

brylantową) 

(VRBG) 
[jtk/g] 

 
miano 
(VL) 

Red. siarczyny 
(WB) 
[jtk/g] 

(PCA) 
[jtk/g] 

Ogólna liczba 
(PCA) 
[jtk/g] 

Amylolity 
(Waksman) 

[jtk/g] 
(Sabourand) 

[jtk/g] 

Kontrola (1) nb w 25g nb w 0,1g 0,1 nb w 0,1g 0,1 6,30 x 102 6,20 x 105 7,36 x 103 1,40 x 103 1,78 x 104 

Ap
lik

ac
ja 

do
gle

bo
wa

 

A nb w 25g nb w 0,1g 0,1 2,00 x 10 1 0,1 nb w 0,1g 9,35 x 105 1,24 x 105 3,60 x 104 8,05 x 104 

B nb w 25g nb w 0,1g 0,1 2,10 x102 0,1 nb w 0,1g 1,23 x 106 2,89 x 104 1,71 x 103 3,04 x 104 

C nb w 25g nb w 0,1g 0,001 4,90 x 102 0,1 nb w 0,1g 7,40 x 105 3,40 x 103 1,04 x 103 9,05 x 103 

D nb w 25g nb w 0,1g =0,01 3,50 x 102 0,1 nb w 0,1g 2,02 x 106 1,95 x 104 4,05 x 103 1,80 x 103 

Ap
lik

ac
ja 

do
gle

bo
wa

 
i d

oli
stn

a 

A nb w 25g nb w 0,1g 0,001 1,40 x102 0,1 nb w 0,1g 2,19 x106 1,47 x 104 1,22 x 103 1,28 x 104 

B nb w 25g nb w 0,1g 0,001 3,50 x103 0,1 nb w 0,1g 3,72 x 106 8,60 x 103 5,21 x 103 8,21 x 103 

C nb w 25g nb w 0,1g 0,001 6,60 x102 0,1 nb w 0,1g 2,65 x 106 1,68 x 104 6,02 x 102 3,90 x 104 

D nb w 25g nb w 0,1g 0,001 3,21 x103 0,1 nb w 0,1g 1,90 x 106 2,50 x 103 9,00 x 102 1,80 x 102 
 
ekstrakt A - z surowców zawierających olejki siarkowe 
ekstrakt B - z surowców zawierających olejki terpenowe 
ekstrakt C - z surowców garbnikowych  
ekstrakt D - z surowców kumarynowych 
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W próbkach suszonych ziół nie stwierdzono obecności chorobotwórczych bakterii Salmonella 

i gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus). Stwierdzono obecności pałeczek z grupy 

coli na poziomie dopuszczalnym w normie. Stwierdzono również niewielkie zanieczyszczenie 

bakteriami beztlenowymi, pochodzącymi przeważnie z gleby. Dominującymi 

zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi badanych próbek ziół były bakterie 

przetrwalnikujące tlenowe o właściwościach amylolitycznych i pleśnie. Poziom 

zanieczyszczenia próbek pleśniami nie przekracza dopuszczalnych limitów określonych w 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (tab. 14). Mikroorganizmy te występują na ziołach głównie 

w postaci przetrwalników bakteryjnych i zarodników pleśniowych i stanowią naturalna 

mikroflorę ziół. 

Ogólna liczba drobnoustrojów (OLD) mieściła się między 104 a 106jtk/g. 

W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia Dz.U. 2003 nr 37 poz. 326 podane są następujące limity 

dla mikroorganizmów: 

Pleśnie – 104 – 5 x 104 jtk / 1 g 

Bakterie z grupy coli – nb w 0,001 – 0,0001 g 

Salmonella – nb w 25 g. 
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3.2. Wpływ ekstraktów roślinnych o zróżnicowanej i wysokiej aktywności 
biologicznej na rozwój chwastów w polu 

 

Doświadczenia polowe założone zostały na ekologicznym, certyfikowanym polu 

doświadczalnym Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych w Wilanowie na madzie 

rzecznej oraz w ekologicznym gospodarstwie w Korycinach na Podlasiu na glebie bielicowej. 

 

Rodzaje ekstraktów roślinnych 

 woda: kontrola; 

 ekstrakt z surowców zawierających olejki siarkowe (A): cebula czosnku 

zwyczajnego, cebula i ziele czosnku niedźwiedziego, ziele czosnaczka pospolitego; 

 ekstrakt z surowców zawierających olejki terpenowe (B): ziele piołunu, ziele 

wrotyczu, ziele krwawnika; 

 ekstrakt z surowców garbnikowych (C): kora dębu, kłącze pięciornika kurze ziele, 

korzeń kobylaka; 

 ekstrakt z surowców kumarynowych (D): owoc pasternaku, owoc arcydzięgla, ziele 

turówki leśnej; 

adiuwant dodawany do wszystkich ekstraktów - ekstrakt z korzeni mydlnicy lekarskiej. 

 

Liczba oprysków 

 0 (kontrola) 

 1-krotnie (20 maja) 

 2-krotnie (20 maja i 10 czerwca) 

 3-krotnie (20 maja, 10 czerwca i 1 lipca) 

 

Przygotowanie pola  

Doświadczenia prowadzone były na glebie typu mada rzeczna oraz na glebie bielicowej.  

W listopadzie 2013 roku stanowiska przeznaczone pod zakładanie doświadczeń, w obydwu 

lokalizacjach wynawożone zostały ekologicznym kompostem przygotowanym na bazie 

obornika w ilości 30t/ha, a następnie zaorane w ostrą skibę. Doświadczenia założone zostały 

w maju. Na polu wytyczone zostały poletka o powierzchni 2 m2 w 3 powtórzeniach wg 

przedstawionego poniżej schematu (rys. 3, fot. 32). 
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Sposoby stosowania ekstraktów roślinnych (oprysków) 

Na wytyczonych poletkach wykonane zostały opryski ekstraktami roślinnymi w ilości 0,2 l. 

na poletko wg poniższego schematu (rys. 3). Pierwszy oprysk wykonany został bezpośrednio 

po przeprowadzeniu uprawek wiosennych (20 maja), kolejne opryski wykonane zostały w 

odstępach 3-tygodniowych (10 czerwca i 1 lipca). 
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Rys. 3. Schemat doświadczenia polowego. 
 
ekstrakt A - z surowców zawierających olejki siarkowe 
ekstrakt B - z surowców zawierających olejki terpenowe 
ekstrakt C - z surowców garbnikowych  
ekstrakt D - z surowców kumarynowych 
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Fot. 32. Zakładanie doświadczenia 
 

Obserwacje - dynamika ukazywania się chwastów  

W założonych doświadczeniach prowadzone były obserwacje dotyczące ukazywania się 

chwastów z jednoczesnym określeniem składu gatunkowego i masy chwastów. Obserwacje 

przeprowadzone były 2-krotnie. Pierwsze obserwacje (1. zbiór) wykonano po 7 dniach od 

trzeciego oprysku, drugie (2. zbiór) – po 3 tygodniach. 
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WYNIKI 

Badania na Polu Doświadczalnym w Wilanowie 
 

Tab. 15. Skład gatunkowy chwastów dominujących w doświadczeniu polowym 
termin 
odchwaszczania zidentyfikowane gatunki chwastów 

I termin 

tasznik pospolity (Capsella bursa pastoris L.) 
chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli) 
starzec zwyczajny (Senecio vulgaris) 
gwiazdnica pospolita (Stellaria media L.) 
szarłat  szorstki (Amaranthus retroflexus) 
komosa biała (Chenopodium album L.) 
bylica piołun (Artemisis absinthium L.) 
łoboda rozłożysta (Atriplex patula L.) 

II termin 

tasznik pospolity (Capsella bursa pastoris L.) 
chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli) 
starzec zwyczajny (Senecio vulgaris) 
gwiazdnica pospolita (Stellaria media L.) 
szarłat  szorstki (Amaranthus retroflexus) 
komosa biała (Chenopodium album L.) 
mniszek pospolity (Taraxacum officinale L.) 
babka zwyczajna (Plantago major L.) 
bylica piołun (Artemisis absinthium L.) 
żółtlica drobnokwiatowa (Galinsoga parviflora Cav.) 

 
Tablica 5. Zidentyfikowane gatunki chwastów  

    
Tasznik pospolity  Chwastnica jednostronna Gwiazdnica pospolita Szarłat szorstki 

    
Żółtlica drobnokwiatowa Komosa biała Bylica piołun Starzec zwyczajny 
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Tab. 16. Świeża masa chwastów na poletkach opryskiwanych ekstraktem z surowców zawierających 
olejki siarkowe (kg/2m2) 
Termin 
odchwaszczania 

Kontrola (3-krotny 
oprysk wodą) 

Oprysk 1-krotny Oprysk 2-krotny Oprysk 3-krotny 

I termin 2,29 1,99 1,49 1,46 

II termin 0,84 0,80 0,24 0,19 

suma 3,13a 2,79b 1,73c 1,65c 
Wartości oznaczone tymi samymi literami w wierszach nie różnią się między sobą istotnie statystycznie na poziomie α = 0,05 
 
Tab. 17. Świeża masa chwastów na poletkach opryskiwanych ekstraktem z surowców zawierających 
olejki eteryczne (kg/2m2) 
Termin 
odchwaszczania 

Kontrola (3-krotny 
oprysk wodą) 

Oprysk 1-krotny Oprysk 2-krotny Oprysk 3-krotny 

I termin 2,29 2,22 1,65 1,60 

II termin 0,72 0,65 0,64 0,60 

suma 3,01a 2,87a 2,29b 2,20b 
Wartości oznaczone tymi samymi literami w wierszach nie różnią się między sobą istotnie statystycznie na poziomie α = 0,05 
 
Tab. 18. Świeża masa chwastów na poletkach opryskiwanych ekstraktem z surowców zawierających 
garbniki (kg/2m2) 
Termin 
odchwaszczania 

Kontrola (3-krotny 
oprysk wodą) 

Oprysk 1-krotny Oprysk 2-krotny Oprysk 3-krotny 

I termin 2,10 2,05 1,99 1,61 

II termin 0,98 0,76 0,71 0,45 

suma 3,08a 2,81a 2,70a 2,06b 
Wartości oznaczone tymi samymi literami w wierszach nie różnią się między sobą istotnie statystycznie na poziomie α = 0,05 
 
Tab. 19. Świeża masa chwastów na poletkach opryskiwanych ekstraktem z surowców zawierających 
związki kumarynowe (kg/2m2) 
Termin 
odchwaszczania 

Kontrola (3-krotny 
oprysk wodą) 

Oprysk 1-krotny Oprysk 2-krotny Oprysk 3-krotny 

I termin 2,23 2,13 2,02 1,72 

II termin 1,03 0,74 0,70 0,68 

suma 3,26a 2,87ab 2,72b 2,40c 
Wartości oznaczone tymi samymi literami w wierszach nie różnią się między sobą istotnie statystycznie na poziomie α = 0,05 
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Tablica 6. Pierwszy termin obserwacji (1. zbiór) 

  
Ogólny widok doświadczenia w Wilanowie  

  
Zbiór chwastów 

  
Chwasty na poletkach doświadczalnych  

  
Chwasty po zbiorze  
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Tablica 7. Drugi termin obserwacji (2. zbiór) 

  
Kontrola Zbiór chwastów 

   
A1 A2 A3 

   
B1 B2 B3 
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C1 C2 C3 

   
D1 D2 D3 
 
ekstrakt A - z surowców zawierających olejki siarkowe 
ekstrakt B - z surowców zawierających olejki terpenowe 
ekstrakt C - z surowców garbnikowych  
ekstrakt D - z surowców kumarynowych 
1- Aplikacja ekstraktu 1-krotna 
2- Aplikacja ekstraktu 2-krotna 
3- Aplikacja ekstraktu 3-krotna 
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Badania w gospodarstwie ekologicznym w Korycinach na Podlasiu 
 
Tab. 20. Skład gatunkowy chwastów dominujących w doświadczeniu polowym w Korycinach 
termin 
odchwaszczania zidentyfikowane gatunki chwastów 

I i II termin 

tasznik pospolity (Capsella bursa pastoris L.) 
perz właściwy (Elymus repens) 
chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli) 
komosa biała (Chenopodium album L.) 
żółtlica drobnokwiatowa (Galinsoga parviflora Cav.) 
mlecz zwyczajny (Sonchus oleraceus) 
gwiazdnica pospolita (Stellaria media L.) 
szarłat  szorstki (Amaranthus retroflexus) 
łoboda rozłożysta (Atriplex patula L.) 
fiołek polny (Viola arvensis) 
rzodkiew świrzepa (Raphanus raphanistrum L.) 

 

  
Fot. 33. Poletko doświadczalne Fot. 34. Identyfikacja i zbór chwastów 
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Tab. 21. Świeża masa chwastów na poletkach opryskiwanych ekstraktem z surowców zawierających 
olejki siarkowe (kg/2m2) 
Termin 
odchwaszczania 

Kontrola (3-krotny 
oprysk wodą) 

Oprysk 1-krotny Oprysk 2-krotny Oprysk 3-krotny 

I termin 2,56 2,60 2,55 1,48 

II termin 1,33 0,96 0,87 1,00 

suma 3,89a 3,56a 3,42a 2,48b 
Wartości oznaczone tymi samymi literami w wierszach nie różnią się między sobą istotnie statystycznie na poziomie α = 0,05 
 
Tab. 22. Świeża masa chwastów na poletkach opryskiwanych ekstraktem z surowców zawierających 
olejki eteryczne (kg/2m2) 
Termin 
odchwaszczania 

Kontrola (3-krotny 
oprysk wodą) 

Oprysk 1-krotny Oprysk 2-krotny Oprysk 3-krotny 

I termin 2,70 2,36 2,20 1,94 

II termin 1,42 1,42 1,10 1,04 

suma 4,12a 3,78a 3,30b 2,98b 
Wartości oznaczone tymi samymi literami w wierszach nie różnią się między sobą istotnie statystycznie na poziomie α = 0,05 
 
Tab. 23. Świeża masa chwastów na poletkach opryskiwanych ekstraktem z surowców zawierających 
garbniki (kg/2m2) 
Termin 
odchwaszczania 

Kontrola (3-krotny 
oprysk wodą) 

Oprysk 1-krotny Oprysk 2-krotny Oprysk 3-krotny 

I termin 2,49 2,51 2,13 2,20 

II termin 1,22 1,32 1,11 1,14 

suma 3,71a 3,83a 3,24a 3,34a 
Wartości oznaczone tymi samymi literami w wierszach nie różnią się między sobą istotnie statystycznie na poziomie α = 0,05 
 
Tab. 24. Świeża masa chwastów na poletkach opryskiwanych ekstraktem z surowców zawierających 
związki kumarynowe (kg/2m2) 
Termin 
odchwaszczania 

Kontrola (3-krotny 
oprysk wodą) 

Oprysk 1-krotny Oprysk 2-krotny Oprysk 3-krotny 

I termin 2,63 2,37 2,08 2,21 

II termin 1,35 1,12 0,82 0,80 

suma 3,98a 3,49ab 2,90b 3,01b 
Wartości oznaczone tymi samymi literami w wierszach nie różnią się między sobą istotnie statystycznie na poziomie α = 0,05 
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Dominującym gatunkiem wśród chwastów zidentyfikowanych w uprawie rumianku w obu 

lokalizacjach był tasznik pospolity (tab. 15 i 20, tablica 5). W przypadku doświadczenia 

założonego w Wilanowie na glebie typu mada rzeczna stwierdzono wyraźne obniżenie 

ogólnej masy chwastów przy zastosowaniu wszystkich przygotowanych ekstraktów 

roślinnych, z tym że najbardziej wyraźny efekt uzyskano stosując ekstrakty bogate w olejki 

siarkowe (A), przy których masa chwastów (przy 3-krotnym oprysku gleby) była około 2-

krotnie niższa w porównaniu z kontrolą. Wystąpiły także wyraźne różnice w masie chwastów 

w zależności od liczby wykonanych oprysków. Przy zastosowanych ekstraktach najniższą 

masą charakteryzował się wariant z opryskiem 3-krotnym (tab. 16-19, tablica 6 i 7). 

Podobne rezultaty uzyskano przy zastosowaniu ekstraktów roślinnych na glebie bielicowej w 

ekologicznym gospodarstwie w Korycinach, z tym że efekty ich stosowania były mniej 

wyraźne. Gleba w Korycinach, mimo że wyraźnie słabsza, charakteryzowała się znacznie 

większym zachwaszczeniem i nieco odmiennym składem gatunkowym chwastów niż ten na 

madzie rzecznej w Wilanowie (tab. 20-24, fot. 33 i 34). 



63 
 

Określenie dobrych praktyk ochrony naturalnych wrogów szkodników oraz metod ochrony 
przed szkodnikami, chorobami i zwalczania chwastów poprzez określenie zależności 
występowania chorób, szkodników i chwastów od płodozmianu, agrotechniki i występowania 
roślin sąsiadujących w ekologicznej produkcji ziół i warzyw 

 
Wytyczne dla rolników 
w zakresie ekologicznej uprawy rumianku pospolitego 
Rumianek pospolity jest roślina 1-roczną uprawianą najczęściej jako ozimina. W uprawie 

konwencjonalnej wysiewany jest wprost do gruntu, najczęściej we wrześniu a surowiec, czyli 

koszyczki kwiatowe, zbierane są w maju i czerwcu następnego roku. Dla celów 

przemysłowych, w okresie pełni kwitnienia roślin ścina się maszynowo górne części pędów, a 

po ich wysuszeniu młóci się je w celu pozyskania tzw. rozkruszu kwiatowego, który używany 

jest do produkcji ekstraktu rumiankowego. Dla celów farmakopealnych i do bezpośredniego 

sporządzania powszechnie stosowanych domowych naparów używane są wyłącznie całe 

koszyczki kwiatowe. Najczęściej zbierane są one ręcznie lub przy użyciu prostych narzędzi 

zwanych grzebieniami. Na plantacjach rumianku uprawianego metodami konwencjonalnymi 

stosuje się nawozy mineralne oraz pestycydy przeciwko chwastom, chorobom i szkodnikom. 

Normy dotyczące pozostałości tych środków chemicznych w wyjściowym surowcu, a także w 

ekstraktach przemysłowych z roku na rok są coraz bardziej restrykcyjne ze względu na to że 

przetwory z rumianku stosowane są przez matki karmiące a także podawane niemowlętom i 

małym dzieciom. Powszechnie stosowane są także przez ludzi dorosłych, w tym osoby w 

podeszłym wieku. W ostatnich latach pojawił się nowy problem związany z 

zanieczyszczeniem rumianku chwastami, które zawierają alkaloidy pirolizydynowe. Dotyczy 

to m.in. powszechnie występujących chwastów pojawiających się w uprawach rumianku 

takich jak: żółtlica, starzec, tasznik, czy szarłat. Prawdopodobnie w najbliższym czasie nawet 

ich śladowe zawartości w koszyczkach kwiatostanowych rumianku dyskwalifikować będą ten 

surowiec jako leczniczy.  

Wydaje się że, jednym obecnie sposobem uzyskania wolnych od szkodliwych pozostałości 

koszyczków rumianku jest pozyskiwanie ich z plantacji ekologicznych. W tym systemie 

produkcji możliwe jest także uzyskanie wysokiego plonu koszyczków kwiatowych oraz ich 

bardzo dobrej jakości wyrażonej odpowiednią wielkością i trwałością (mniejszą podatnością 

na rozsypywanie się), a przede wszystkim wolnych od szkodliwych pozostałości. W taki 

sposób wyprodukowany surowiec gwarantuje uzyskanie najwyższej ceny. 
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Przygotowanie gleby (podłoża) do uprawy  
Miejsce uprawy  osłonięte od wiatru, maksymalnie nasłonecznione 

Stanowisko  gleba o wysokiej kulturze, o średniej lub dużej zawartości frakcji próchniczej, dobrze 
przepuszczalna  

 pH gleby: 6,5-7,0 (w razie potrzeby 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 we września 

 późną jesienią nawożenie rocznym lub dwuletnim ekologicznym kompostem (z 
obornika bydlęcego) w ilości 0,2-0,3t/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 

Uprawa 
Materiał siewny  uprawa z rozsady (nasiona w jakości ekologicznej) 

Przygotowanie 
rozsady 

 miejsce przygotowania rozsady: tunel foliowy 

 termin wysiewu: około połowy marca 

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

 pojemniki do wysiewu: multiplaty o najmniejszych „oczkach” (160 „oczek”) 

 liczba wysiewanych nasion do „oczka” multiplaty: 4-5 szt. (nasiona bardzo drobne)  

 sposób wysiewu: bez przykrycia nasion substratem, ewentualne bardzo delikatne 
przysypanie drobnym piaskiem 

 przed wysadzeniem w pole namioty foliowe powinny być intensywnie wietrzone (w 
ciągu dnia i nocy) w celu zahartowania roślin 

 wielkość rozsady: rośliny przy wysadzaniu powinny być krępe (krótkie międzywęźla), 
posiadać kilka liści właściwych, korzenie nie powinny przerastać multiplatu 

 zalecane zabiegi dodatkowe: 2-krotne podlewanie roślin ekstraktami wodnymi 
przygotowanymi na bazie surowców zawierających olejki terpenowe (sposób 
przygotowania ekstraktów poniżej) w ilości 0,5l ekstraktu na 1 multiplatę. 

 Ilość rozsady na 1 ar: 1500 szt. (10 multiplatów po 160 „oczek”) 
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Zakładanie i prowadzenie plantacji 
Zakładanie 
plantacji 

 termin wysadzania: w zależności od wielkości rozsady około połowy kwietnia 

 rozstawa: 20 x 50cm 

Zabiegi 
pielęgnacyjne 

 uprawki międzyrzędowe: zruszanie gleby i bezwzględne usuwanie chwastów z 
plantacji - niektóre chwasty pojawiające się w uprawie roślin zielarskich mogą 
zawierać bardzo szkodliwe dla zdrowia i dyskwalifikujące surowiec alkaloidy 
pirolizydynowe (w szczególności: starzec, żółtlica, tasznik, tobołki, szarłat) 

 zalecane zabiegi dodatkowe: 2-krotny oprysk roślin ekstraktami wodnymi 
przygotowanymi na bazie surowców zawierających olejki siarkowe (sposób 
przygotowania ekstraktów poniżej) w ilości do całkowitego zwilżenia roślin  
(na 1 ar od 15 do 20 l cieczy roboczej) 

Zbiór ekologicznego surowca 
Surowiec  koszyczki kwiatowe zbierane z krótką (2-3 cm) łodyżką 

Termin zbioru  w fazie gdy około 50% kwiatów rurkowych w koszyczkach jest rozwiniętych 

Sposób zbioru  zbiór kilkakrotny, sukcesywny w miarę dojrzewania koszyczków kwiatowych 

 zbiór ręczny przy użyciu tzw. grzebieni 

Suszenie 
surowca 

 w suszarni, w temp. nie wyższej niż 35°C lub w przewiewnych nie ogrzewanych 
pomieszczeniach na sitach w warstwie nie grubszej niż około 3-4cm 

 w czasie suszenia zalecane jest delikatne mieszanie surowca 

Przechowywanie  po całkowitym wysuszeniu surowiec delikatnie pakowany i przechowywany w papierowych 
workach, w pomieszczeniach chłodnych i przewiewnych 

 



66 
 

PRZYGOTOWANIE EKSTRAKTÓW DO STOSOWANIA W EKOLOGICZNEJ UPRAWIE 

 

Surowce do przygotowania ekstraktów: 

 surowce zawierające olejki siarkowe: cebula czosnku zwyczajnego, cebula cebuli 

zwyczajnej i ewentualnie ziele czosnku niedźwiedziego (świeże, pokrojone surowce 

wymieszać w równych proporcjach wagowych); 

 surowce zawierające olejki terpenowe: ziele piołunu, ziele wrotyczu, ziele krwawnika 

(suche, rozdrobnione surowce wymieszać w równych proporcjach wagowych); 

 korzeń mydlnicy lekarskiej do sporządzenia środka przyczepnego (adiuwanta)  

ekstrakt z korzeni mydlnicy lekarskiej dodawany do ekstraktów w ilości 0,5l/10l 

ekstraktu. 

Sposób przygotowania ekstraktów 

Ekstrakt z korzeni mydlnicy przygotowuje się w formie odwaru tj. surowiec należy zalać 

wodą o temp. pokojowej i gotować przez około 30 min.;  

Ekstrakty z surowców zawierających olejki siarkowe oraz z surowców zawierających olejki 

terpenowe przygotowuje się w formie naparów tj. surowce należy zalać wrzącą wodą i 

przykryć na około 30 min. 

Ekstrakty należy sporządzić w proporcjach: 1 kg surowca na 10 l. wody. Po odcedzeniu i 

dokładnym wyciśnięciu ekstraktu z surowców, uzyskany ekstrakt należy uzupełnić 

przegotowaną wodą do pojemności 10 l i w takiej postaci można go stosować. Ekstrakty 

powinny być przechowywane w stosunkowo niskich temperaturach, nie dłużej niż 3 dni przed 

ich użyciem. 
 


