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WSTĘP

Rośliny zielarskie stanowiły od zarama dziej ów ludzkości

podstawowe źródło leków. Od niepamiętnych czasów, człowiek starał się

także instynktownie urozmaicić swoje pożywienie poprzez dodatek roślin

przyprawowych o charakterystycznym smaku, zapachu i barwie.

Mimo intensywnego rozwoju chemii, który między innymi

doprowadził do produkcji leków syntetycznych zainteresowanie roślinami

zielarskimi nigdy nie wygasło, a obecnie obserwuje się wręcz wyraźny jego

wzrost ze strony przemysłu farmaceutycznego, lekarzy i przyrodników.

Rośliny lecznicze stanowiły bowiem 1 stanowią nadal źródło

niezastąpionych surowców.

O wartości roślin zielarskich decyduje obecność w nich tzw.

substancji aktywnych, których ilość w roślinie jest bardzo mała i podlega

znacznym wahaniom, na które wpływają zarówno czynniki genetyczne,

rozwojowe i środowiskowe jak i procesy technologiczne, jakim poddaje się

surowiec po zbiorze roślin.

Roślinne związki czynne umożliwiają organizmowi człowieka

uruchamianie własnych naturalnych mechanizmów obronnych, a więc

zwiększają jego szansę w walce z czynnikami chorobotwórczymi.

Dlatego też wyciągi i specyfiki ziołowe (fitofarmaceutyki) mogą być

z powodzeniem stosowane profilaktycznie, nawet przez wiele lat

(Ożarowski, 1994).

Zapotrzebowanie na surowce roślinne dla lecznictwa i przemysłu

stale więc wzrasta. Aby je zaspokoić przechodzi się we wszystkich krajach

od zbioru ze stanu naturalnego do uprawy roślin, w której to stosuje się

coraz bardziej intensywne metody. Polska uważana jest w świecie za kraj

o dużym potencjale w zakresie produkcji surowców zielarskich (Jambor

i Reuter, 1997).
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Agrotechnika roślin zielarskich podlega podobnym trendom jak

uprawa roślin rolniczych czy ogrodniczych. Główną tendencjąjest dążenie

do podniesienia plonów i jakości zbieranych roślin oraz obniżenie kosztów

produkcji. Za najważniejsze czynniki obniżenia tych kosztów należy

obecnie uznać chemizację i mechanizację upraw. W trosce o racjonalne

stosowanie środków chemicznych wiele uwagi poświęca się poznaniu

wpływu nawożenia mineralnego, a szczególnie dużych jego dawek na

wartość użytkową ziół. Zaznaczyć jednak należy, iż większość badań

koncentruje się na oddziaływaniu przede wszystkim nawożenia azotowego,

fosforowego i potasowego. Tymczasem obecnie coraz większą uwagę

zwraca się na fakt, iż polskie gleby od lat oceniane są jako ubogie pod

względem zasobności w magnez. Dlatego też rośliny uprawne często

cierpią na niedobór tego składnika, co świadczy o konieczności

systematycznego wprowadzania go do gleby.

Magnez jest ważnym i niezbędnym składnikiem pokarmowym,

a jego rola w metabolizmie roślin jest wielokierunkowa (Nowotny

Mieczyńska, 1979). Sama obecność magnezu w układzie porfirynowym

chlorofilu świadczy o jego znaczeniu dla produkcji roślinnej. Wiadomo

również, że pierwiastek ten uczynnia ponad 300 szlaków enzymatycznych

w organizmach żywych, a więc bez magnezu nie mogą zachodzić

prawidłowo żadne procesy metaboliczne (Panak, 1997).

W niniejszej pracy podjęto próbę określenia wpływu doglebowego

żywienia magnezem, w zróżnicowanych warunkach wilgotnościowych

gleby na wybrane cechy fizjologiczne, w tym ilość i jakość substancji

czynnych dwóch gatunków roślin zielarskich należących do rodziny

wargowych (Lamiaceae): szałwii lekarskiej (Salvia officinalis 6iL i bazylii

wonnej (Ocimum basilicum 6i Li 
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1. PRZEGLĄD LITERATURY

Już od dawna człowiek nauczył się wyszukiwać w otaczającej go

przyrodzie nie tylko rośliny dostarczające pożywienia, ale również rośliny

o specyficznym działaniu, np. uśmierzającym ból, odurzającym, leczącym

rany, konserwującym żywność, barwiącym tkaniny czy garbującym

skóry zwierząt. Według Maurizio (1926, za Rumińską, 1983) w okresie

zbieractwa tylko w strefie umiarkowanej człowiek wykorzystywał ponad

300 gatunków roślin, a o trafności wykorzystania środowiska świadczy

fakt, że od tamtych czasów nie wykryto ani jednej nowej rośliny

powszechnego użytku.

Najstarsze dokumenty, dotyczące roślin zielarskich pochodzą

z około 3000 lat p.n.e., z Mezopotamii, gdzie znano i stosowano takie

rośliny leczniczej ak: rumianek, lulek, szafran, piołun, babkę i inne. W tym

samym mniej więcej czasie w Egipcie używano roślin nie tylko w celach

leczniczych, ale również do barwienia tkanin, wyrobu olejków

i kosmetyków. Szczególnie wysoki poziom zielarstwo, a zwłaszcza

ziołolecznictwo osiągnęło w Grecji. Do sławnych dzieł greckich

traktujących o ziołach należy między innymi „De materia medica" którego

autorem jest Dioscorides (I w. p.n.e.). Dzieło to zawierające opis około

1200 gatunków roślin zielarskich wywarło nie tylko wielki wpływ na

współczesnych, ale przez prawie 15 następnych wieków było podstawą

znajomości ziół w Europie (Nowiński, 1983; Rumińska, 1983). Również na

obszarze dzisiejszej Polski, jak podaje Rumińska, (1983) początki

zielarstwa sięgają niepamiętnych czasów. Świadczą o tym chociażby

znaleziska na terenie Biskupina, pochodzące z około 550 lat p.n.e.

Maurizio (1926, za Rumińską, 1983), w interesującej monografii o historii

pożywienia roślinnego wymienia wiele roślin, stanowiących pożywienie

naszych słowiańskich przodków, które dzisiaj uważamy za typowo
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lecznicze, co świadczy o tym, jak umowna jest gramca między

pożywieniem, przyprawami i lekami.

Według Rumińskiej (1983) w 1913 roku powstało w Polsce

pierwsze przedsiębiorstwo zajmujące się handlem surowcami zielarskimi

oraz Towarzystwo Produkcji Roślin Leczniczych. Na przełomie XIX i XX

wieku zaczęto w Polsce, jak i w innych krajach uprawiać zioła.

Obecnie do celów leczniczych, przyprawowych, kosmetycznych

i innych wykorzystuje się około 120 gatunków roślin zielarskich, z tego

około 60 znajduje się w uprawie (Seidler-Łożykowska i Lewandowski,

1994). Udział roślin uprawianych stale wzrasta, maleje zaś udział

zbieranych z warunków naturalnych. Wbrew rozpowszechnionym

poglądom o lepszych właściwościach roślin dziko rosnących za ich uprawą

zdaniem Rumińskiej (1983) przemawia kilka istotnych argumentów.

Możliwość uprawiania odmian o określonych i pożądanych cechach

użytkowych, jak: duży plon i duża zawartość ciał czynnych w surowcu,

wierność plonowania oraz korzystniejsza struktura plonów. Uprawa

określonych odmian połączona z racjonalną agrotechniką pozwala na

otrzymanie dużych partii wyrównanego surowca.

Plantacje zielarskie zajmują w Polsce powierzchnię kilkunastu

tysięcy hektarów. Łączna masa surowca pozyskiwanego rocznie z upraw

wynosi 13-15 tys. ton (Jambor i Reuter, 1997).

Rośliny zielarskie o największym obecnie znaczeniu i zastosowaniu

przynależą do jedenastu różnych rodzin botanicznych. Jedną z tych rodzin

jest rodzina wargowych Lamiaceae (Labiatae), reprezentowana między

innymi przez takie rodzaje jak szałwia (Salvia) i bazylia (Ocimum).

Do rodzaju Salvia należy miedzy innymi szałwia lekarska iSalvia

officinalis L. ). Jest to silnie rozgałęziona krzewinka, wyrastająca w naszym

klimacie do wysokości 40-60 cm. Posiada zielone, u nasady zdrewniałe

łodygi, liście ogonkowe, podłużnie jajowate, niekiedy opatrzone 1-2
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przylistkami, brzeg blaszki liściowej jest drobno ząbkowany. Cała roślina,

a zwłaszcza liście pokryte są białym kutnerem. Liście po roztarciu

posiadają silnie aromatyczny, swoisty zapach oraz korzenny, gorzkawy,

lekko ściągający smak. Kwiaty fioletowe, rzadziej białe lub różowe

zebrane w szczytowy kłos pozorny zapylane są przez owady. Szałwia

kwitnie w drugim roku uprawy, w maju, czerwcu. Posiada silnie rozwinięty

system korzeniowy. Owocem tej rośliny jest rozłupka pękająca na cztery

niełupki (orzeszki), które stanowią nasienie rolnicze. W stanie naturalnym

szałwia występuje na brzegach Morza Śródziemnego, na półwyspie

Bałkańskim i w Małej Azji, gdzie rośnie na słonecznych, wapiennych

zboczach, do 800 m n.p.m. (Dachler i Pelzman, 1999; Kohlmunzer, 1985;

Martyniak-Przybyszewska, 2000; Volak i Stodoła 1992; Heeger, 1956).

Szałwię jako roślinę leczniczą i przyprawową uprawiano już

w starożytnej Grecji, a następnie w Italii. Edyktem Karola Wielkiego

wprowadzona została do uprawy w wielu krajach środkowej Europy.

Obecnie uprawiana jest w całej prawie Europie aż po Irlandię

i Skandynawię (78° szer. geogr. pn), a także w Ameryce Północnej

(Nowiński, 1983).

Głównymi producentami ziela szałwii i olejku tej rośliny, są

w Europie Grecja, Hiszpania, Włochy, Bułgaria, oraz Węgry. W Polsce

uprawa tego ziela na szerszą skalę zapoczątkowana została dopiero

w czasie I Wojny Światowej (Rumińska, 1983).

Plantację szałwii eksploatuje się w naszych warunkach dwa do

trzech lat, a tylko w wyjątkowych przypadkach dłużej. Dotychczas

stosowane są różne sposoby zakładania plantacji tego ziela w zależności od

możliwości organizacyjnych, ilości materiału nasiennego oraz wielkości

powierzchni uprawy (z rozsady, poprzez wysiew nasion wprost do

gruntu). Szałwia wymaga\ przedplonów pozostawiających glebę
' '. \ .

w wysokiej kulturze (okopowe, mieszanki motylkowych, rzepak)
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(Czarnecki i wsp., 1992). Zdaniem Rumińskiej (1983) najlepsze warunki

uprawa szałwii znajduje na stanowiskach osłoniętych od wiatrów,

nasłonecznionych i ciepłych. Gleba powinna być żyzna, przepuszczalna,

o odczynie obojętnym bądź zasadowym.

Zalecane przez Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich nawożenie

mineralne NPK szałwii przedstawia się następująco: 80-100 kg-ha" azotu

w trzech dawkach: przed siewem, po wschodach i po pierwszym zbiorze,

60-80 kgha" fosforu (P205) oraz 120-140 kg-ha' potasu (K20). Nawożenie

fosforowe i potasowe stosuje się jednorazowo jesienią przed założeniem

plantacji (Inst. Roślin i Przetw. Ziel, 1987).

Liście szałwii lekarskiej są zbierane z plantacji przed kwitnieniem

lub po kwitnieniu (jesienią) w ramach uprawy wieloletniej (Kohlmunzer,

1985). Zbiór surowca powinien być przeprowadzany przy pogodzie

bezdeszczowej, a optymalne warunki jego suszenia zapewnia temperatura

nie przekraczająca 35°C (Czikow i Łaptiew, 1982; Sosnowski, 1965).

Z 3,5-A kg świeżego ziela, po wysuszeniu otrzymuje się około 1 kg

suchego surowca. Według Rumińskiej (1983) plon suchych liści szałwii

w drugim roku uprawy wynosi od 0,8 do 1,5 t-ha', ziela natomiast

1,5-3,0 t-ha", Martyniak-Przybyszewska (2000) podaje natomiast, że plon

ziela tej rośliny sięgać może 3,8 t-ha".

Według Farmakopei Polskiej IV (1970) surowcem szałwii są liście

i ulistnione szczyty pędów - Folium Salviae, zawierające nie mniej niż 1 %

olejku eterycznego. Długość szczytowej części łodygi w surowcu nie

powinna przekraczać 5 cm, grubość zaś O ,3 cm. Udział łodyg w surowcu

nie może stanowić więcej niż 5%. Zanieczyszczenia organiczne nie

powinny przekraczać 0,5%, a mineralne (piasek) - 1 %. Dopuszczalna

zawartość wody w surowcu wynosi 12%. Według Dachlera i Pelzmana

(1999) liście Salvia officinalis L. zawierają od 1,5 do 2,5% olejku

eterycznego. W badaniach Sagareishvili i wsp. (2000) koncentracja olejku
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eterycznego w liściach Salvia officinalis L. wynosiła 1, 1 %, zaś według

Gurbuz i wsp. (1999) zawierała się w przedziale od 1,3 do 1,6%. Zdaniem

Marzi (1986) w sprzyjających warunkach klimatycznych i edaficznych

zawartość olejku w liściach tej rośliny zielarskiej może dochodzić do 5%.

Szałwia, dzięki obecności przede wszystkim olejków i garbników

oraz kamezolu, ma działanie antyseptyczne, bakteriostatyczne,

grzybobójcze i ściągające. Najbardziej skuteczne są wyciągi alkoholowe,

w których wymienione składniki dobrze się rozpuszczają. Powszechnie

stosuje się natomiast napary, zwłaszcza do płukania jamy ustnej oraz

kąpieli i okładów na źle gojące się rany jako środek ściągający

i antyseptyczny. Szałwia stanowi składnik mieszanek i preparatów

ziołowych stosowanych w schorzeniach wątroby i nerek oraz nieżytach

górnych dróg oddechowych (Kohlmunzer, 1985). Olejek i liście tej rośliny

wykorzystywane są również do aromatyzowania win, produktów

żywnościowych (konserwy, kiełbasy, sery) i wyrobów perfumeryjnych.

Świeże i suche liście stanowią przyprawę do sałat, warzyw i dań rybnych

(Czikow i Łaptiew, 1982; Rumińska, 1983).

Bazylia wonna (Ocimum basilicum L.) jest rośliną jednoroczną. Jej

nazwa jest pochodzenia greckiego (okimoin - pachnie) i łacińskiego

(basilicum - królewski). Posiada płytki, rozgałęziony system korzeniowy,

łodygę wzniesioną, rozgałęzioną, wysokości 50-70 cm. Liście

naprzeciwległe, podłużnie jajowate, na krótkich ogonkach, całobrzegie lub

płytko piłkowane. Łodyga, liście i kielich pokryte są wielokomórkowymi

włoskami gruczołowymi, wytwarzającymi olejek eteryczny. Kwiaty białe

lub różowe, zebrane w nibyokółki, wyrastają po 3 z kątów liści

wierzchołkowych, tworząc na wierzchołkach łodyg i odgałęzień długie,

kłosokształtne kwiatostany. Bazylia kwitnie przez całe lato. Owocem jest

rozłupnia rozpadająca się po dojrzeniu na cztery owalne, gładkie lub

drobnobruzdkowane, brunatnoczarne rozłupki. Część nadziemna rośliny
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posiada przyjemny balsamiczny zapach (Czikow i Łaptiew, 1982; Dachler

i Pelzman, 1999; Melchior i Kastner, 1978).

Ojczyzną bazylii są wschodnie rejony Indii i Sri Lanka (Korszikow

i wsp., 1985). Wzmianki o bazylii spotykamy już w indyjskich świętych

księgach Wedy. Bazylii jako przyprawy oraz jako leku używali także

Hebrajczycy, Arabowie, Grecy i Rzymianie. Tradycje jej stosowania są

bardzo stare, a używana była głównie w rejonach naturalnego

występowania tj. w tropikalnej strefie Azji, skąd następnie przedostała się

do sąsiednich krajów. W XVI wieku dotarła aż do Europy, gdzie stała się

ulubioną przyprawą, zwłaszcza w południowej części kontynentu

(Nowiński, 1983).

W piśmiennictwie polskim wzmianki o bazylii pospolitej spotykamy

u Marcina Siennika (1568), Marcina z Urzędowa (1595) oraz Syreniusza

(1613). Obecnie bazylia jest uprawiana zarówno w strefie tropikalnej jak

też w wielu krajach klimatu umiarkowanego i ciepłego Europy oraz

Ameryki Północnej i Łacińskiej. Na dużą skalę uprawiana jest w krajach

Basenu Morza Śródziemnego, na Ukrainie, Węgrzech, w Niemczech,

Bułgarii i Polsce (Rumińska, 1983).

Surowiec bazylii stanowi jej ziele - Herba Basilici, zbierane

w czasie kwitnienia roślin (Gill i Randhava, 1996; Ziombra i wsp., 2000).

Termin zbioru przypada więc na koniec lipca - początek sierpnia.

Temperatura suszerna ziela me powmna przekraczać 35°C.

W sprzyjających warunkach atmosferycznych, zwłaszcza na plantacjach

zakładanych z rozsady, pędy odrastające z dolnych pięter wystarczają dla

uzyskania drugiego pokosu (Czikow i Łaptiew, 1982). Głównym

~kładnikiem czynnym surowca jest olejek (Oleum Basilicii o zabarwieniu

lekkożółtym i silnym zapachu. Według Melchiora i Kastnera (1978) oraz

Dachlera i Pelzmana ( 1999) zawartość olejku w świeżym surowcu wynosi

od O, 1 do 0,45%, w suchym od 0,5 do 1,5%. Sanda i wsp. (2001)
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w badanym egzotycznym typie bazylii uzyskali od O, 14 do 0,26% olejku

w świeżej masie. Singh i Bordoloi (1991) podają natomiast, że

koncentracja olejku eterycznego w suchej masie bazylii wynosi 0,93%.

Bazylia jako przyprawa o przyjemnym specyficznym zapachu

1 ostro-korzennym smaku, używana jest do potraw mięsnych, rybnych,

sałatek warzywnych i alkoholi. Ziele bazylii wykorzystywane jest również

do celów terapeutycznych, głównie jako składnik mieszanek

pobudzających trawienie i lek w chorobach układu moczowego

1 nerwowego (Kostrzewa i Karwowska, 1991). Olejek eteryczny

destylowany z bazylii stanowi cenny półprodukt dla przemysłu

kosmetycznego, szczególnie perfumeryjnego (Kholsa, 1980; Naves,

1950; za Kostrzewą i Karwowską, 1991), a także ze względu na

właściwości bakteriobójcze znajduje zastosowanie w lecznictwie, głównie

w stomatologii (Jain M. L. i Jain S. R., 1972).

Bazylia wonna (Ocimum basilicum 6iL jest, jak podaje Rumińska

(1983}, jednym z 60 gatunków należących do rodzaju Ocimum. W obrębie

gatunku Ocimum basilicum 6i występuje duża zmienność, która dotyczy

między innymi takich cech jak: wczesność, bujność wzrostu, sposób

rozgałęzienia łodyg, wielkość i kształt liści, barwa liści i pędów oraz

zawartość i skład olejków (Nacar i Tansi, 2000). Według Rumińskiej

(1983) wśród uprawianych form bazylii wyróżnia się cztery grupy:

drobnolistna, średniolistna, wielkolistna oraz „łyżeczkowata" o bardzo

dużych liściach. Najbardziej przystosowane do naszych warunków

klimatycznych są formy średnio- i wielkolistne.

Według Czikowa i Łaptiewa (1982) w praktyce stosowane są dwie

metody uprawy bazylii - z rozsady oraz z siewu nasion wprost do gruntu.

Pod bazylię przeznacza się stanowisko słoneczne, ciepłe, osłonięte od

wiatrów, w miarę możności o wystawie południowej. Roślina wymaga gleb

żyznych typu próchnicznego utrzymanych w wysokiej kulturze. Bazylia
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jest bardzo wrażliwa na kwaśny odczyn gleby. Najlepszym przedplonem są

zboża ozime i rośliny okopowe.

Zdaniem Rumińskiej (1983) bazylia bardzo silnie reaguje na

nawożenie i ma zdolność do intensywnego wykorzystywania składników

mineralnych. Szczególnie korzystnie na plon ziela bazylii wpływa

wysoki poziom nawożenia azotowego. Dla warunków Polski Rumińska

( 1992b) zaleca dla bazylii następujące orientacyjne dawki nawożenia:

N - 60-70 kg-ha' w dwóch dawkach: ½ po wzejściu lub posadzeniu,

½ po pierwszym zbiorze, P2O5 - 50-60 kg-ha" przed siewem,

K2O - 80-100 kg-ha" przed siewem. Według Rumińskiej (1983) oraz

Martyniak-Przybyszewskiej (2000) plon suchego ziela bazylii w zależności

od sposobu i warunków uprawy waha się w granicach 1,0- 2,1 t-ha'.

Badane rośliny zielarskie należą do roślin aromatycznych, których

wartość surowca w dużej mierze uzależniona jest od koncentracji olejku

eterycznego. Definicję olejku eterycznego podaje Rumińska (1992a).

Według tej autorki olejki należą do biologicznie czynnych substancji

roślinnych. Są to mieszaniny substancji lotnych pochodzenia roślinnego,

charakteryzujące się silnym, zwykle przyjemnym zapachem. Znajdują

zastosowanie w lecznictwie i kosmetyce. Jako wtórne produkty przemiany

materii roślin olejki gromadzą się w różnego rodzaju tworach

tkanki wydzielniczej, wewnątrzkomórkowych (komórki olejkowe,

zbiorniki, przewody i kanały wydzielnicze) lub zewnątrzkomórkowych,

występujących na skórce (włoski gruczołowe), w różnych częściach roślin

- kwiatach, liściach, owocach, drewnie, korze lub organach podziemnych.

Rodzaj i budowa zbiorników olejkowych są charakterystyczne dla całej

rodziny botanicznej.

U szałwii i bazylii, jak podaje Kohlmunzer (1985), olejek eteryczny

znajduje się w gruczołkach olejkowych jedno i wielokomórkowych

włosków gruczołowych typu Lamiaceae pokrywających skórkę liści,
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kielicha kwiatowego i korony oraz łodygi.

Według Kędzi i wsp. (1990) skład chemiczny olejku szałwiowego

(Oleum Salviae) pochodzącego z liści szałwii lekarskiej rosnącej w Europie

jest zbliżony. Składnikiem dominującym jest tujon, a właściwie jego dwie

formy izomeryczne (a i (3). Występują one w olejku w ilości od 15 do 59%

(Asllani, 2000; Pino, 1997; Sagareishvili i wsp., 2000; Vera i wsp. 1999).

Jak podają Gomes i Ferreira (2001) zawartość o-tujonu w olejku

szałwiowym pozyskanym z różnych części rośliny wykazuje duże

zróżnicowanie, i tak jego udział w olejku otrzymanym z łodyg, liści

i kwiatów wynosi odpowiednio: 55,0; 30,0 i 18,0%. Perry i wsp. (1999)

wśród badanej Salvia officinalis L. wyróżnili trzy chemotypy różniące się

ogólną zawartością tujonu w olejku: o wysokiej zawartości tego składnika

(39-44%), średniej (22-28%) oraz niskiej (9%). Wspomniani autorzy

zidentyfikowali również chemotypy szałwii na podstawie różnic

w stosunku a i (3 tujonu (a : (3 - l O: 1; 1,5: 1; 1: 1 O). W znacznych

ilościach w olejku szałwiowym występują także kamfora (7-33%)

i 1,8-cyneol (8-24%) (Olszewska-Kaczyńska i Miłkowska, 1996; Raić

i wsp., 1985; Soliman i wsp., 1997; Vera i wsp., 1999). W granicach od

2 do 6 % spotykane są zazwyczaj: kamfen, a-pinen, borneol, P-kariofylen

i u-humulen. W mniejszych ilościach (0,5-2 %) występują: octan bornylu,

limonen, P-pinen, P-myrcen, p-cymen, linalol i octan linalolu (Lawrance

i wsp., 1971a). Według Wolskiego i wsp. (2000) udział borneolu w Ol.

Salviae wynosi od 3,0 do 7,0%, a zdaniem Holla i Vaverkowej (1993) jest

nieco większy - od 11,3 dol3,3%.

Zdaniem Kędzi i wsp. ( 1990) skład chemiczny olejku zależy

w dużym stopniu od pory zbioru surowca i warunków klimatycznych.

Autorzy ci podają, iż najczęściej liczba składników olejku szałwiowego

mieści się w granicach od 1? do 25, chociaż Gomes i Ferreira (2001)

opisali olejek zawierający ponad 50 składników.
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Składnikiem czynnym Folium Salviae są również garbniki typu

katechiny. Zdaniem Kozłowskiego i Krysiuka (1985) określenie zawartości

garbników jest ważne, ponieważ poprzez swoje synergistyczne działanie

z olejkiem, decydują one o najczęściej wykorzystywanych antyseptycznych

właściwościach surowca szałwiowego.

Według Rumińskiej (1983) w liściach szałwii lekarskiej występuje

również około 850 mg% witaminy B1, do 420 mg% kwasu askorbinowego

i około 12 mg% kwasu nikotynowego.

Jak podaje Blaim (1965) koncentracja substancji czynnych

w roślinach zielarskich może być bardzo różna w zależności od gatunku,

warunków środowiska, zabiegów agrotechnicznych i nawożenia. Według

Kozłowskiego ( 1986a-e) największy wpływ na proces gromadzenia się

substancji swoistych mają odpowiednio: kod genetyczny, faza rozwoju,

czynniki klimatyczne i edaficzne, a wśród nich nawożenie.

W przypadku szałwii lekarskiej wpływ zmienności genetycznej na

zawartość substancji czynnych przebadał w 16 populacjach Landi (za

Krysiukiem i Czarneckim, 1989). Stwierdził on znaczne różnice (do 50%)

w zawartości olejku pomiędzy poszczególnymi populacjami.

Zdaniem Rumińskiej (1983) procentowa zawartość substancji

czynnych ulega znacznym zmianom w zależności od wieku organu i całej

rośliny. Ilość olejku zmniejsza się w miarę starzenia się liści prawie

dwukrotnie, natomiast masa liści wzrasta, zaś plon olejku liści różnego

wieku stanowi wypadkową obydwu parametrów.

z badań Burmeistra i Guttenberga (1960, cyt. za Pitarević i wsp.,

1984) wynika, że najbogatsze w olejek są młode liście szałwii, ze względu

na fakt powstawania gruczołków olejkowych w bardzo wczesnej fazie

rozwoju liści.

Jak podaje Guenther (1952) pierwsze badania nad identyfikacją

składników olejku eterycznego z bazylii przeprowadzili Dupont i Gueriain
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w 1896 roku. Badacze ci wykryli linalol i metylochawikol. Następnie

Bonaccorsi w roku 1936 potwierdził obecność tych związków w olejku

oddestylowanym z bazylii uprawianej we Włoszech i zidentyfikował trzy

nowe składniki: 1,8-cyneol, eugenol i metylocynamonian.

Na podstawie wielu badań nad składem chemicznym olejku z bazylii

wonnej wynika, że jest on mieszaniną kilkudziesięciu składników

należących do różnych związków chemicznych (Georgiew i Genov, 1973);

(Rhyn, 1979; Gulati i wsp., 1977; za Kostrzewą i Karwowską, 1991).

Riaz i wsp. (1994) w olejku pozyskanym z Ocimum basilicum L.

zidentyfikowali aż 44 związki. Głównymi składnikami olejku są:

metylochawikol, linalol i 1,8-cyneol oraz wiele monoterpenów i ich

pochodnych utlenionych - seskwiterpenów, jak również związków

nieterpenowych (Kostrzewa i Karwowska, 1991). Według Lawrance

i wsp. (1971 b) udział metylochawikolu w Oleum Basilici wynosi około

55%, a zdaniem Khatri i wsp. (1995), Moudachirou i wsp. (1999) oraz Riaz

i wsp. (1994) może być znacznie większy (80-90%). Zawartość linalolu

w olejku bazylii może wynosić: 69% (Keita i wsp., 2000), 45%

(Moudachirou i wsp., 1999), 35% (Singh i Bordoloi, 1991 ), 72% (Viturro

i wsp., 1999). Według Riaz i wsp. (1994) udział 1,8-cyneolu (eukaliptolu)

w olejku Ocimum basilicum L. waha się od 2,45 do 3,37%. W stosunkowo

dużej ilości występuje również eugenol (10,0 - 15,0%) (Keita i wsp., 2000;

Moudachirou i wsp., 1999; Viturro i wsp., 1999). Moudachirou i wsp.

(1999) na podstawie zróżnicownego składu olejku eterycznego

bazylii wonnej, wyróżnili dwa chemotypy: o wysokiej zawartości

metylochawikolu (87,0-90,0%) oraz o wysokiej zawartości linalolu

(45,0%) i eugenolu (15,0%). Wśród zidentyfikowanych składników Oleum

Basilici Keita i wsp. (2000) wymieniają: t-o-bergamoten (3,0%) i tymol

(2,0%), natomiast Khatri i wsp. (1995): kariofylen (2,4%), a-pinen (1,0%),

/3-pinen (0,8%), limonen (0,5%) oraz kamfen (0,2%).
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Zdaniem Rumińskiej (1983) poza olejkiem w surowcu zielarskim

bazylii występują również związki garbnikowe (ok. 5%), saponiny (ok.

0,13%), glikozydy kwaśne, substancje gorzkie, olej (w skład którego

wchodzą kwasy tłuszczowe i glicerydy, a głównie kwas trionowy i inne

oksykwasy), flawonoidy oraz sole mineralne. W liściach bazylii według

Kubinowa (1976) poza olejkiem występują: białka (16,3%), tłuszcze

(4,73), błonnik (12,6%), pektozany (4,81 %), skrobia (17,1 %), popiół

(9,1 %), rozpuszczalne taniny (1,67%) oraz substancje rozpuszczalne

w wodzie (27,5%). Lang i wsp. (1977) oznaczyli w liściach bazylii

dodatkowo kwas rozmarynowy i kwas kawowy. Leonard i wsp. (2001)

podają, że roślina ta zawiera 2,32 mg· 100i1 witaminy B6.

Wpływ czynników środowiska na rośliny zielarskie doceniano od

dawna, jednak dopiero pod koniec XIX wieku, gdy poznany został skład

chemiczny głównych związków czynnych i metody ich oznaczania,

rozpoczęły się badania nad wpływem tychże czynników środowiska.

Czynniki środowiska, oddziałujące na roślinę, dzieli się zazwyczaj

na tzw. czynniki glebowe (edaficzne), jak: żyzność, odczyn, struktura

gleby, zawartość wody itp. oraz czynniki klimatyczne, obejmujące wpływ

światła, temperatury, długości dnia, opadów itp. (Rumińska, 1983). Nie

ulega wątpliwości, że obie grupy czynników wpływają na siebie, jak

również, że istnieje ścisła współzależność między poszczególnymi

czynnikami. Działanie czynników sumuje się lub też czasem wręcz anuluje

(Ellenberg, 1971, cyt. za Turowską i wsp., 1980).

Wilgotność gleby jest jednym z głównych, obok dostępności

składników pokarmowych czynnikiem istotnie wpływającym na wielkość

uzyskiwanego plonu roślin (Czyż, 1994). Według Turowskiej i wsp. (1980)

woda jest decydującym czynnikiem podniesienia plonów, jakkolwiek

wymagania poszczególnych gatunków roślin zielarskich są zróżnicowane,

toteż maksimum plonów osiąga się przy różnym stopniu zaopatrzenia
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w wodę.

Woda jest w organizmach tak roślinnych jak i zwierzęcych

elementem absolutnie niezbędnym dla życia, pełniąc wielorakie funkcje.

Stanowi 70 - 90% masy roślin uprawnych, przy czym jej ilość zmienia się

zależnie od rodzaju i wieku organu, np. powietrznie suche nasiona

zawierają 5 - 15% wody, zdrewniałe łodygi i tkanki - 50%, korzenie,

łodygi i liście roślin zielnych - 70 - 95%, a owoce sukulentów - 90 - 95%

wody (Milthorpe i Moorby, 1979).

Zdaniem Rumińskiej (1983) optimum warunków wodnych

większości badanych gatunków roślin zielarskich leży w granicach 40-60%

pełnej pojemności wodnej, natomiast według Turowskiej i wsp. (1980)

optymalna granica wilgotności gleby dla większości badanych gatunków to

60-70% pełnej pojemności wodnej. Opierając się między innymi na

badaniach Penki (1978, cyt. za Turowską i wsp., 1980) można stwierdzić,

że woda jest ważnym czynnikiem zwiększania plonów roślin leczniczych.

Wpływ jej na zawartość ciał czynnych kształtuje się na ogół najwyżej

w optymalnych dla rozwoju danego gatunku warunkach wodnych. Warunki

niekorzystne, zarówno zbyt wilgotne, jak i zbyt suche, powodują na ogół

niezbyt duży spadek zawartości substancji czynnych. ,

Jak podają Turowska i wsp. (1980) wilgotność oddziaływuje na

podstawową przemianę materii, lub też na wytwarzanie podstawowych

produktów fotosyntezy. Woda ma również decydujący wpływ na

formowanie się białka. Ograniczenie dopływu wody powoduje

zmniejszenie produkcji białka, a przy znacznym odwodnieniu następuje

rozkład związków białkowych do aminokwasów. Zdaniem wspomnianych

autorów brak wody powoduje naruszenie procesów asymilacyjnych

i transpiracji oraz wzmaga intensywność oddychania. W efekcie sprzyja to

syntezie błonnika, wywołuje drewnienie dzięki gromadzeniu się ligniny

w tkankach. Gdy brak wody przekroczy pewien próg w zielonych organach
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roślin, obniża się także zawartość chlorofilu.

Według charakteru przystosowań do warunków wilgotnościowych

gleby wśród roślin można wyróżnić następujące typy ekologiczne:

sukulenty i sklerofity (grupy roślin rosnące w warunkach ograniczonego

dostępu wody), mezofity (rośliny o średnich wymaganiach wodnych) oraz

hygrofity (rośliny o dużych wymaganiach wodnych) (Szennikow, 1970).

Wpływ wilgotności na powstawanie olejków eterycznych

w roślinach zielarskich omawiał już Penka (1966, za Turowską i wsp.,

1980), który wykazał, że reakcja rośliny na nawadnianie zależy od jej typu.

I tak mezofity jak np. Carum carvi L., Pimpinella anisum L. i inne przy

dobrym nawodnieniu wykazują nie tylko lepszy rozwój, ale także

zwiększenie zawartości olejku w surowcu. Kserofity obniżają zawartość

olejku przy nawodnieniu, np. Matricaria chamomilla L., Lavandula

spica All., a niektóre nie reagują wcale, np. Mentha piperita L., czy Melissa

oficinalis L. Natomiast u wszystkich tych gatunków jak podaje Rumińska

( 1983} optymalne zaopatrzenie w wodę wpływa korzystnie na rozwój

roślin.

Już Esdorn (1964, za Turowską i wsp., 1980) i Schroder (1963)

stwierdzili, że niedobór i nadmiar wilgoci w glebie obniża zawartość olejku

w zielu szałwii lekarskiej. Według tych autorów za optymalną wilgotność

gleby dla produkcji olejku należy uznać 60% pełnej pojemności wodnej.

Interesujące badania dotyczące wpływu nawadniania na gęstość

gruczołów olejkowych na liściach mięty przeprowadził Weiling ( 1961, za

Turowską i wsp., 1980). Stwierdził on, że w warunkach suszy zmniejsza

się powierzchnia liścia i liczba gruczołowa, ale nie w tym samym stopniu,

dlatego następuje zagęszczenie włosków gruczołowych. Jednak średnica

ich i stopień wypełnienia okazują się nieco mniejsze niż przy dużej ilości

wody. Autor ten przedstawił więc tezę, że ograniczone nawadnianie

(łącznie z nasłonecznieniem) przyczynia się do zagęszczenia włosków
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gruczołowych. Tą okolicznością Weiling (1961, za Turowską 1 wsp.,

1980) tłumaczy dobre warunki dla roślin zielarskich w strefie

śródziemnomorskiej.

Ważnym czynnikiem edaficznym oddziaływującym na rośliny jest

żyzność gleby, która uzależniona jest w dużej mierze od jej zasobności

w makro- i mikroelementy, szczególnie zaś w ich formy łatwo

przyswajalne dla roślin.

Umiejętne stosowanie nawozów mineralnych, pozwala me tylko

utrzymać, ale także i zwiększyć żyzność gleby. Zabieg ten może

zwiększać plony, a także w niektórych przypadkach polepszyć nawet ich

wartość. Konieczne jest jednak zachowanie odpowiedniej równowagi

w zastosowaniu poszczególnych pierwiastków. Ważne jest zapewnienie

roślinom standardowych stężeń wszystkich składników pokarmowych

(Turowska i wsp., 1980).

Pierwsze badania nad nawożeniem roślin zielarskich rozpoczęto, jak

podaje Rumińska (1983) w początkach XX wieku. Dotychczas prowadzone

były głównie doświadczenia nad wpływem nawożenia NPK na plon

i zawartość substancji czynnych w roślinach zielarskich. Wspomniana

autorka uważa, że zrównoważone nawożenie mineralne nie wywiera

w ogóle lub wywiera tylko nieduży wpływ na zawartość olejku (wzrost

zawartości olejku o 5-15%). Intensywne nawożenie, zwłaszcza azotowe

może wpływać dodatnio na tworzenie się alkaloidów w niektórych

roślinach. Zdaniem Rumińskiej (1983) również nadmiar lub brak

niektórych składników pokarmowych powoduje nie tylko zaburzenia we

wzroście roślin, ale może również wywoływać zmiany zawartości

substancji czynnych. Efekt dawek nawozowych jest silnie modyfikowany

przez typ gleby, zabiegi agrotechniczne oraz czynniki pogodowe,

a zwłaszcza opady i temperaturę. Zmiany te zależą również od właściwości

chemicznych i lokalizacji w organizmie roślin badanych substancji
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czynnych.

Zdaniem Turowskiej 1 wsp. (1980) wpływ nawożenia na

powstawanie i gromadzenie się olejków w roślinach zielarskich nie został

całkowicie wyjaśniony. Nie można też wykazać wyraźnie zarysowującego

się wpływu któregokolwiek z makro- czy mikroelementów.

Czabajski (1978) stwierdził istotny wpływ dużych dawek azotu na

plon ziela bazylii i cząbru. Nie wykazał on jednak by zróżnicowane

nawożenie fosforowo-potasowe wywarło istotny wpływ na tę cechę.

Według Golcz i wsp. (2002) wzrastające nawożenie azotowe miało istotny

wpływ na plon ziela bazylii wonnej.

W badaniach Kozłowskiego i Maszner (1984) wzrastające dawki

nawozów fosforowych nie wpływały zasadniczo na plon surowca szałwii,

a działanie fosforu na syntezę grupy związków, wchodzących w skład

olejku szałwiowego w większości zastosowanych dawek nie ujawniło się

lub było ujemne. W badaniach wyżej wymienionych autorów różne dawki

fosforu wpływały stymulująco jedynie na syntezę garbników w roślinie.

Niejednoznaczny wpływ żywienia fosforem na zawartość substancji

swoistych w zielu bazylii wykazali również Ichimura i wsp. (1995).

Rumińska (1980) badając wpływ nawożenia NPK i wody na plon

bazylii stwierdziła, że roślina ta należy do bardzo wymagających

jeśli chodzi o nawożenie i wodę. Największe plony ziela uzyskano

w doświadczeniu przy nawożeniu NPK na poziomie: N-150, P-150,

K-300 rng-dm' gleby oraz wilgotności gleby 80% pełnej pojemności

wodnej. W optymalnych warunkach rośliny zawierały najwięcej olejku.

Pod wpływem wzrastających dawek nawożenia wzrastała procentowa

zawartość olejku, natomi ast dodatni wpływ zwiększanej wilgotności gleby

zaznaczył się jedynie przy najwyższym poziomie nawożenia NPK.

Zdaniem Krysiuka i Czarneckiego (1989) nawożenie azotem wpływa

dodatnio na zawartość olejku w zielu szałwii lekarskiej, natomiast
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nawożenie potasem i fosforem oraz różnymi kombinacjami NPK ma

zmienny i mały wpływ. Korzystnie na zawartość olejku w zielu tej rośliny

wpływa również nawożenie mikroelementami.

Znaczenie magnezu jako niezbędnego składnika pokarmowego

roślin od strony naukowej zostało już wcześniej rozpoznane. Jednak

w praktyce rolniczej nie.zawsze docenia się jego doniosłą rolę w żywieniu

roślin i zwierząt. Z drugiej strony w kraju znajduje się 55% gleb

o niedostatecznej zawartości magnezu (Czuba, 1996) i aktualnym

problemem jest ciągłe zmniejszanie się zawartości tego składnika

pokarmowego w glebach. Magnez jest pierwiastkiem, na który zwraca się

coraz większą uwagę także z powodu postępującego skażenia środowiska

naturalnego przez przemysł. Padające kwaśne deszcze sprawiają, że

środowisko ubożeje w ten biopierwiastek (Machoy, 1994). Tymczasem

magnez jest niezbędnym i jednym z najczynniejszych biologicznie

makroskładników. Niedobór magnezu powoduje w ustroju ludzkim szereg

zaburzeń. czynnościowych. Choroby cywilizacyjne zdają się być

uwarunkowane między innymi niedoborem magnezu, tak

w organizmie człowieka, jak i w poszczególnych ogniwach łańcucha

pokarmowego (Bilwerst i Chorąży, 1984; Trzebska-Jeske i wsp., 1985). :

Nazwa magnez Mg (łac. magnesium) pochodzi od starożytnego

miasta Magnesia w Azji Mniejszej. Terminem tym początkowo nazywano

kilka różnych substancji (magnetyt, braunsztyn) (Heiserman, 1997).

Pierwsze wiarygodne wzmianki o solach magnezu pochodzą z początku

XVII wieku. Wtedy właśnie w okolicach angielskiego miasta Epsom

odkryto gorzkie źródła - wodę zawierającą siarczan (VI) magnezu. Za

odkrywcę magnezu należy uznać angielskiego chemika Davy, który

badając magnezję białą otrzymał na drodze elektrolizy, amalgamat nowego,

lekkiego metalu (Gregorczyk, 19_97b).

Obecność magnezu w materiale roślinnym (popiele) została
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stwierdzona już w połowie XIX wieku przez Liebiga, który zaliczył ten

pierwiastek do podstawowych składników pokarmowych świata

roślinnego. W miarę upływu czasu wyodrębniono z roślin związki

organiczne zawierające magnez, z których najważniejszy okazał się

chlorofil. Odkrycie to podkreśliło niezbędność magnezu dla roślin

zielonych. Później poznano również szereg funkcji fizjologicznych

magnezu a przede wszystkim jego katalityczny wpływ na wiele układów

enzymatycznych. Enzymy aktywowane przez magnez biorą udział w wielu

szlakach metabolicznych komórki, dlatego też wzrost i rozwój rośliny nie

są możliwe w warunkach braku lub niedoboru magnezu w środowisku

odżywczym (Nowotny-Mieczyńska, 1979).

Magnez występuje w roślinie w formie jonowej, związany

sorpcyjnie, w połączeniach chelatowych oraz w postaci różnych soli

(np.: szczawiau-, jabłczan-, pektynian magnezu, fityna) (Panak, 1997). Sole

magnezu jak szczawian lub inne nieorganiczne związki są fizjologicznie

mniej interesujące. W oczywisty sposób zaznacza się doniosła rola

magnezu jako składnika chlorofilu. Udział związanego magnezu

w chlorofilu w stosunku do magnezu pobranego przez roślinę jest raczej

mały i wynosi najczęściej 15-20% (Neales,1955), jakkolwiek w zależności

od zaopatrzenia roślin w ten pierwiastek może się wahać w znacznie

szerszych granicach --- 5-30% (Lityński i Jurkowska, 1982; Panak

i Wojnowska, 1976).

Jak podaje Gwizdek (1991) magnez wchodzi u roślin w skład ścian

komórkowych oraz takich struktur subkomórkowych jak jądro,

chloroplasty, mitochondria i rybosomy. Jony magnezu pełnią również

funkcje specyficzne i liczne niespecyficzne jako aktywatory enzymów

w procesie fotosyntezy, oddychania, syntezy białek, kwasów nukleinowych

i tłuszczów. Jony ~1g++ wpływają również stabilizująco na struktury

subkomórkowe, układy enzymatyczne i substancje makrocząsteczkowe,
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a zwłaszcza na ich konfiguracje przestrzenne (Mengel i Kirkby, 1983).

Według tych samych autorów omawiany pierwiastek jest składnikiem

pokarmowym o bardzo wysokim współczynniku efektywności działania,

tzn., że nawet przy braku dodatniej reakcji na wielkość plonu suchej masy

rośliny - poprawia się jego jakość. Omawiany pierwiastek spełnia również

ważną rolę w gospodarce fosforowej roślin. Sprzyja pobieraniu fosforu

przez rośliny, jego włączaniu w wysokoenergetyczne związki (fosfolipidy,

kwasy nukleinowe, nukleoproteidy) i transportowi w roślinie (Panak

i Nowak, 1976).

Deficyt magnezu powoduje zmmejszeme zawartości białka

w roślinie, wywołuje również dysocjację pojedynczych rybosomów

(Marschner, 1990). Dobre zaopatrzenie roślin w ten pierwiastek zmniejsza

akumulację azotanów w tkankach roślin (Gurgul, 1982; Campbel, 1988).

Magnez pobierany jest przez rośliny w nieznacznie tylko mniejszych

ilościach od fosforu. Według Kotera ( 1977) zawartość magnezu

w roślinach mieści się zwykle w granicach od 100 do 800 mg· 1 00g-1. Siuta

(1995) podaje, że rośliny mogą zakumulować nawet do 2200 mgMg· 1 00g-1.

Szerokie granice zawartości magnezu w ziołach łąkowych określił również

Cyran (1994). Według tego autora rośliny te kumulowały od 177,2 do

918 mg· l 00g-1 magnezu. Zawartość tego pierwiastka zależy, jak podaje

Panak ( 1997) od gatunku, wieku i części rośliny, zapotrzebowania na

magnez oraz od czynników wpływających na jego pobieranie. Liczne

wskazówki świadczą o tym, że jony magnezowe pobierane są przez

włośniki korzeniowe wraz z wodą głównie pasywnie, a nie aktywnie. To

pasywne pobieranie magnezu może utrudniać wiele czynników. Zalicza się

do nich zaopatrzenie roślin w wodę, rozwój systemu korzeniowego

w glebie, koncentrację jonów magnezu i innych kationów w roztworze

glebowym (Mengel, 1984). Zdaniem Rumińskiej (1992a) zioła szałwii

i bazylii podobnie jak cząbru i majeranku są bogate w magnez, wapń
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1 potas. Amaral i wsp. (1999) podają że, zawartość magnezu w liściach

Ocimum sp., w uprawie hydroponicznej, w warunkach pełnego

zaopatrzenia w magnez wynosiła 460,0 mg· I 00i1
, natomiast w liściach

roślin uprawianych na pożywce pozbawionej magnezu nie przekraczała

60,0 mg· 1 00g-1
•

Ze względu na liczne i ważne funkcje magnezu w syntezie

i przemianach materii roślinnej wywiera on korzystny wpływ zarówno na

rozwój wegetatywnych jak i generatywnych części roślin (Baumeister,

1958). Objawy niedoboru magnezu u roślin to według Kopcewicza

i Lewaka ( 1998) chlorozy przechodzące w nekrozy (na liściach dolnych

pięter plamy między żyłkami - marmurkowatość lub tygrysowatość liścia)

w skrajnych przypadkach nekroza brzegów liści. Obok tych typowych

objawów niedoboru, u niektórych roślin przy silnym nasłonecznieniu

pojawiają się liście zwiędłe i zwisające, które w odróżnieniu od objawów

niedoboru potasu, stają się sztywne i kruche, a powierzchnia liścia jest

nabrzmiała wskutek nagromadzenia asymilatów (Panak, 1997). Magnez

jest pierwiastkiem, który w roślinach stosunkowo łatwo się przemieszcza,

dowiedli tego Steuck i Koontz (1970). Zdaniem Mengela (1984) ta dobra

ruchliwość polega na względnie wysokiej koncentracji Mg w soku floemu.

Omawiana właściwość jonów magnezowych w nadziemnych częściach

roślin warunkuje, że symptomy niedoboru magnezu występują najpierw na

starszych liściach.
Gregorczyk ( 1997b) podaje, że magnez jako pierwiastek bardzo

aktywny występuje w przyrodzie wyłącznie w postaci związanej. Jest on

bardzo rozpowszechniony w lito- i hydrosferze. Jego zawartość

w dostępnej badaniom części kuli ziemskiej sięga 1,94 % (w litosferze

2,7%), co lokuje magnez na ósmym miejscu spośród wszystkich

pierwiastków (Heiserman, 1997). Według Kabaty-Pendias 1 Pendiasa

(1999) udział magnezu w skałach magmowych mieści się w szerokim
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przedziale wartości od 0,2 do 24,5 %, a w skałach osadowych od 0,7 do

8,2%. Składnik ten jest rozpowszechniony nie tylko na Ziemi, ale także

w Układzie Słonecznym i prawdopodobnie w całym Kosmosie. Dowodem

tego jest duża zawartość magnezu w niektórych typach meteorytów,

szczególnie tych które powstały w początkowym okresie tworzenia się

układu Słonecznego i od tamtego czasu ich skład chemiczny nie uległ

większym zmianom (wiek tych meteorytów ocenia się na około 4,5-4,6

miliarda lat) (Mautner, 2002).

Głównymi minerałami magnezu są sole magnezowe i magnezowo-

wapniowe, wchodzące w skład skał serpentynowych i dolomitowych, czyli

magnezyt i dolomit. Magnezyt jest czystym węglanem magnezu MgCO3,

występującym w utworach hydrotermalnych i w skałach zasadowych.

Izomorficzna mieszanina węglanu magnezu i węglanu wapnia (Ca,Mg)CO3

to natomiast dolomit. Bardzo rozpowszechnione są też sole magnezowe

i magnezowo-potasowe, zawarte w skałach osadowych, powstałych

w wyniku powolnego odparowania wód mórz i jezior (biszofit, kizeryt,

epsomit, karnalit, kainit, szenit). Magnez jest też ważnym składnikiem

pospolitych krzemianów: oliwinu, serpentynu, azbestu (Gregorczyk,

1997b). W peryklazie natomiast występuje w postaci tlenku magnezu

(Duda i Rejl, 1994).
Zdaniem Nowotny-Mieczyńskiej (1979) 1 Błaszczyk (1994)

zawartość magnezu w glebie zależy przede wszystkim od jej pochodzenia

geologicznego, składu mechanicznego, ilości części spławialnych,

próchnicy i odczynu. Magnez występuje w glebie w trzech zasadniczych

formach: niewymiennej, wymiennej oraz w roztworze glebowym, ostatnie

dwie formy stanowią tzw. magnez przyswajalny dla roślin. Na ilość

przyswajalnego magnezu wpływa rodzaj gleby, jej kwasowość oraz

wielkość i jakość nawożenia (Gwizdek, 1991).

Andruszczak i Szczegodzińska ( 1991) podają, że zawartość
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ogólnych form magnezu w glebach wynosi od 120 do 640 mg· 1 00g-1 gleby.

Według oceny zawartości makroelementów w glebach wykonanej przez

IUNG (1990), gleby lekkie ubogie w magnez zawierają do

3 mg· 1 00g-1 gleby tego składnika, zaś gleby lekkie zasobne powyżej

5,1 mgMg· l00g-1 gleby. Gleby średniozwięzłe, które zawierają do

5 mgMg· 100i1 gleby uważa się za ubogie w ten pierwiastek, natomiast te

o zawartości powyżej 7,1 mg za zasobne w magnez.

Jak podaje Koćmit (1992) oraz Greinert i wsp. (1974) niedobory

magnezu przyswajalnego w glebach uprawnych Pomorza Zachodniego

sygnalizowane były w literaturze już na początku lat sześćdziesiatych XX

wieku. W miarę upływu czasu, przy stosowanej wówczas agrotechnice,

następowało stopniowe pogarszanie się właściwości chemicznych gleb.

W tak zmieniających się glebach, niedobory magnezu ulegały dalszemu

pogłębieniu. Również w okresie tzw. ,,intensyfikacji" gospodarki rolnej nie

doceniono zaopatrzenia gleb w magnez. Niedobór magnezu występuje

najczęściej na glebach lekkich i kwaśnych, co głównie jest spowodowane

dużymi jego stratami przez wymywanie, zatem w przypadku tych gleb

nawożenie jest na ogół niezbędne do podniesienia plonowania

i polepszenia jakości uprawianych roślin (Panak i wsp., 1990; Sienkiewicz,

1994; Sienkiewicz i wsp., 1994).

Według Grześkowiaka (1997) podstawowym źródłem magnezu

w glebach Polski są nawozy wapniowo-magnezowe. Tymczasem autor

zwraca uwagę na fakt, iż słaba przyswajalność tej formy nawozu

w połączeniu ze stratami magnezu z gleby wskazuje na pogłębiający się

deficyt omawianego pierwiastka w wielu rejonach kraju. Zdaniem

Grześkowiaka (1997) przeciętnie z plonem: 30,0 dt ziarna żyta

(i odpowiednią ilością słomy) pobieranych jest średnio 7 kg Mg z hektara,

z 50,0 dt pszenicy - 12 kg Mg: z 200,0 dt bulw ziemniaka - 6 kg Mg,

z 300,0 dt korzeni buraka cukrowego - 30 - 35 kg Mg, a z 500,0 dt
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zielonej masy kukurydzy- 75 kg Mg z hektara.

Magnez jest pierwiastkiem bardzo „ruchliwym", podlega łatwo

wymywaniu w głębsze warstwy profilu glebowego i dlatego należy

stosować go systematycznie, a nie tylko przy okazji wapnowania. Z reguły

im gleba lżej sza i bardziej kwaśna, tym wymywanie magnezu przebiega

szybciej (Grześkowiak, 1997).

Zdaniem wspomnianego autora stosowanie dużych dawek nawozów

wapniowych i wapniowo-magnezowych, szczególnie na glebach lżejszych

- a takich w Polsce jest najwięcej, przy niskim poziomie nawożenia

organicznego i mineralnego, sprzyja nadmiernemu wymywaniu składników

pokarmowych z gleby, prowadząc do powolnej jej degradacji. Najbardziej

wymywany jest z gleb wapń i magnez (tym bardziej im więcej się ich

stosuje), a wymywanie tych pierwiastków zwiększa wymywanie innych

makro- i mikroelementów. Grześkowiak (1997) podaje, że jednorazowa

dawka magnezu nie powinna przekraczać 200 kgMg·ha-
1
, a wyniki badań

wskazują, że na glebach lżejszych optymalne jest stosowanie

50-100 kgMg·ha-1. Według wyżej wymienionego autora korzystne jest

stosowanie nawozów typu NPKMg, zawierających około 8% MgO

w formie magnezytu. Koncentracja magnezu w tych nawozach pokrywa

jednoroczne potrzeby nawozowe większości roślin uprawnych już od

początkowych faz ich rozwoju. Wysoka koncentracja składników w tych

nawozach, czyli mała dawka soli wprowadzanej do gleby nie dynamizuje

procesów przemywania magnezu i innych składników z gleby, tak jak to

się dzieje po wapnowaniu gleb lub po stosowaniu nawozów o małej

zawartości czystego składnika.

Stosowaną formą pogłównego żywienia magnezem jest nawożenie

doljstne. Polega ono na opryskiwaniu części nadziemnych roślin

roztworem soli magnezowej. S_kładniki pokarmowe z blaszki liściowej

stosunkowo szybko włączają się w metabolizm roślin, co stwarza
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możliwość interwencji w wypadku niedoboru konkretnych pierwiastków

mineralnych (Czuba i wsp., 1974). Zdaniem Gregorczyka i Seidler (1992)

oczywistym jest jednak fakt, iż dolistne dokarmianie solami magnezu

należy traktować jako zabieg uzupełniający, który nie może całkowicie

zastąpić nawożenia doglebowego.
Gregorczyk i Seidler ( 1992) przeprowadzili badania dotyczące

wpływu dolistnego dokarmiania magnezem bazylii, cząbru i majeranku.

W badaniach wyżej wymienionych autorów bazylia, cząber i majeranek po

oprysku wodą destylowaną charakteryzowały się najniższą zawartością

olejków eterycznych w porównaniu z opryskami solami magnezu.

Najwyższą zawartość olejków w bazylii i cząbrze uzyskano po oprysku

solą gorzką i kizerytem, natomiast w majeranku po oprysku solą gorzką.

Gregorczyk ( 1996) stwierdził, że plon suchej masy badanych ziół

(bazylia, cząber i majeranek) nie był uzależniony od rodzaju roztworu

użytego do oprysku dolistnego magnezem, a zawartość olejku w bazylii

i majeranku nie była uzależniona od rodzaju oprysku solami magnezu.
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2. MATERIAŁ I METODY

2.1. Doświadczenie wegetacyjne

Dwuletnie doświadczenie wazonowe przeprowadzono w hali

wegetacyjnej Akademii Rolniczej w Szczecinie (fot. I).

Przedmiotem badań były dwa gatunki roślin zielarskich: szałwia

lekarska (Salvia officinalis 6iL (tabl. I) odmiana Bona i bazylia wonna

(Ocimum basilicum 6iL (tabl. II). Materiał siewny otrzymywano corocznie

z Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich w Plewiskach koło

Poznania. Odmiana szałwii Bona, według Seidler-Łożykowskiej (1996)

charakteryzujA się plonem suchego ziela około 3 t-ha', zawartością olejku

w surowcu ok. 1,4%, plonem nasion 200-300 kgha'. Rośliny są niezbyt

wysokie o stosunkowo delikatnych łodygach, w 85% męskopłodne. Plon

nasion wynosi 300 kgha".

Doświadczenie przeprowadzono w wazonach typu Mitscherlicha

o pojemności 7 kg, wytarowanych tłuczniem granitowym do masy 1,5 kg.

Podłoże dla roślin stanowił materiał glebowy pobrany z poziomu omo

próchnicznego gleby porolniczej z RZD w Lipniku, VI klasy bonitacyjnej,

o składzie mechanicznym piasku gliniastego lekkiego pylastego (pglp),

której ważniejsze właściwości fizykochemiczne określone przed

założeniem doświadczenia przedstawia tab. 1.

W trakcie napełniania wazonów oznaczano corocznie wilgotność

aktualną oraz pełną pojemność wodną gleby (ppw), która wynosiła

przeciętnie 27 ,8%. W ciągu całego okresu wegetacji roślin zielarskich

wilgotność gleby utrzymywano na poziomie 30 lub 60% pełnej pojemności

wodnej (ppw), w zależności od kombinacji doświadczenia, stosując metodę

wagową (Żurbicki, 1974).
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Tab. 1
Właściwości fizykochemiczne podłoża

Ciężar Zawartość składników w glebie

objętościowy pHH20 [mg·lO0g-1
] Zasolenie

[gKCl·dm-3]
[gcm'] N-NO3 p K Ca Mg Cl

1,67 5,5
.

1,8 4,3 5,9 38,1 3,5 2,9 0,15

W doświadczeniach zastosowano jednakowe dawki niezbędnych

makro- i mikroelementów, z wyjątkiem magnezu. Dawki magnezu

w formie MgSO4·7 H2O zróżnicowano następująco:

Mgl - O g Mg na wazon,

Mg2 - 0,30 g Mg na wazon,

Mg3 - 0,90 g Mg na wazon.

Dawki pozostałych składników mineralnych na jeden wazon

wynosiły:

N -1 g w formie NH4NO3,

K-1,66 g w formie K2SO4 i KCl (1:1),

P - 0,44 g w formie NaH2PO4,

Ca - 0,36 g w formie CaCO3,

r.

roztwór mikroelementów wg. Hoaglanda - 5 crrr',

roztwór 1 % FeCh - 5 cm",
Dawkę azotu podzielono na dwie równe części, aby uniknąć zbyt

dużego stężenia roztworu glebowego w wazonie i zastosowano w dwóch

terminach: przed posadzeniem roślin oraz w trzeciej dekadzie czerwca, po

upływie dwóch tygodni od przerywki roślin. Pozostałe składniki mineralne

wprowadzono do gleby w trakcie napełniania wazonów.

Do odkażania gleby przeznaczonej jako podłoże dla badanych

roślin użyto Topsinu M 70 WP oraz Previcuru w stężeniach wynoszących
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odpowiednio 1 g i 1,5 ml-dm' wody.

W doświadczeniach zastosowano uprawę bazylii i szałwii z rozsady.

Rozsadę roślin zielarskich produkowano corocznie we własnym zakresie,

wysiewając nasiona na rozsadniku w pierwszej dekadzie kwietnia. W około

dwadzieścia dni po wysiewie, rośliny przepikowano w rozstawie 5 x 5 cm

do skrzynek ogrodniczych wypełnionych płukanym piaskiem rzecznym. Po

upływie siedmiu dni od przepikowania, w odstępach jednotygodniowych

zasilano rośliny roztworem wieloskładnikowego nawozu Florovit.

Sadzenie rozsady bazylii i szałwii przypadło na trzecią dekadę maja.

W każdym wazonie umieszczono po sześć roślin w odległości około 5 cm

jedna od drugiej. Po upływie jednej dekady od posadzenia ziół

przeprowadzono przerywkę, polegającą na pozostawieniu w każdym

wazonie, w rozstawie 5x5x5 cm, trzech najbardziej wyrównanych roślin.

Pielęgnacja roślin w okresie wegetacji polegała na spulchnianiu

wierzchniej warstwy gleby po każdym podlaniu wodą oraz

usuwaniu pojawiających się siewek chwastów. W pierwszym roku

badań zastosowano również oprysk roślin preparatem Lannate 20 L

w stężeniu 0,2% przeciw wciornastkom (Thripidae) i mączlikowi

szklarniowemu (Trialeurodes vaporarorium). Harmonogram ważniejszych

prac wykonanych w trakcie trwania doświadczenia przedstawia tabela 2.

Wazony z roślinami pozostawały w krytej części hali wegetacyjnej

tylko w czasie opadów.
Doświadczenie przeprowadzono metodą kompletnej randomizacji

w układzie dwuczynnikowym, w dziesięciu powtórzeniach, gdzie:

I czynnik - poziom żywienia magnezem (Mgl, Mg2, Mg3),

II czynnik - poziom uwilgotnienia gleby (30% ppw, 60% ppw).
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Tab. 2

Harmonogram ważniejszych prac wykonanych w trakcie trwania

doświadczenia.

I rok II rok

Data Rodzaj wykonanej

czynności

Data Rodzaj wykonanej

czynności

1.04. wysiew nasion bazylii na

rozsadniku

1.04. wysiew nasion bazylii

i szałwii na rozsadniku
------------------------- .. ---------------------------- ----------- ------------------------------------------

8.04. wysiew nasion szałwii na

rozsadniku
•

20.04. pikowanie siewek bazylii

i szałwii do skrzynek

ogrodniczych
------ ------------------------------------------------ ----------- ------------------------------------------

26.04. pikowanie siewek bazylii

i szałwii do skrzynek

ogrodniczych
- - - - - - ... ----------------------------------------------- ----------- --------------------------------- --------

25.05. posadzenie roślin do

wazonów (po 6 szt.)

---- -------------------------------------------------- ----------- ------------------------------------------

7 .06. przerywka roślin

w wazonach (pozostawienie

3 szt. w wazonie)
--- - --- - .. -- - - - - -- - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - -- - -- - -

22.06. zastosowanie pogłównego

nawożenia azotowego
- - - - - -- •• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. .!. .. - - - -- - - - - - - -- -- -- - - - ... -

29.06. oprysk Lannate 20 L

6.07. przeciwko wciornastkom

i mączlikowi

25.05. posadzenie roślin do

wazonów (po 6 szt.)

12.06. przerywka roślin

w wazonach (pozostawienie

3 szt. w wazonie)

30.06. zastosowanie pogłównego

nawożenia azotowego
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I Tablica I I

Rodzina: Wargowe 16a m i a c e a eL 

Gatunek: Szałwia lekarska

Salvia officinalis L
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I Tablica II I

Rodzina: Wargowe (lamiaceae)

Gatunek: Bazylia wonna

Ocimum basilicum 6i 
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Fot. 1 Widoi< ogólny doświadczenia.
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2.2. Metodypomiarów

W czasie wegetacji szałwii i bazylii notowano daty wchodzenia

roślin w poszczególne fazy rozwojowe oraz przeprowadzano szczegółowe

obserwacje ich wzrostu. Badane gatunki w poszczególnych fazach

rozwojowych przedstawiają fotografie 2-8.

Rośliny pobierane losowo stanowiły materiał do następujących

oznaczeń:

- dynamiki wzrostu elongacyjnego,

- powierzchni asymilacyjnej blaszek liściowych,

- świeżej masy części nadziemnej roślin,

- suchej masy roślin i ich organów,

- zawartości. olejków eterycznych w surowcu zielarskim,

- składu chemicznego olejków eterycznych,

- zawartości magnezu w poszczególnych organach roślin.

W celu określenia dynamiki wzrostu elongacyjnego, w obu sezonach

wegetacyjnych, od momentu wykonania przerywki roślin w wazonach, co

siedem dni mierzono wysokość sześciu (z każdej kombinacji

doświadczenia), losowo wybranych (zawsze tych samych) roślin. Rośliny

mierzono przymiarem z dokładnością do 0,5 cm.

Zbiory roślin przeznaczonych do określenia pozostałych badanych

cech fizjologicznych przeprowadzano w obu latach badań, w dwóch

terminach zgodnych z terminami zbioru surowca dla przemysłu podczas

suchej i słonecznej pogody. Zbierano po pięć sztuk roślin z każdej

kombinacji doświadczalnej do określenia powierzchni asymilacyjnej liści,

masy roślin i zawartości magnezu w poszczególnych organach oraz po pięć

roślin z każdej kombinacji do określenia zawartości i składu chemicznego

substancji czynnych w surowcf!ch zielarskich. Pierwszy zbiór bazylii

przeprowadzano w pełni fazy pąków kwiatowych, w trzeciej dekadzie
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czerwca, drugi w pełni fazy kwitnienia, gdy około połowa kwiatów na

roślinach była rozwinięta, w połowie lipca. Szałwię zbierano dwukrotnie

w fazie intensywnego wzrostu, w pierwszej oraz trzeciej dekadzie lipca.

Zebrane rośliny zielarskie dzielono na poszczególne organy tj.

łodygi, liście i korzenie. Określano również całkowitą świeżą masę części

nadziemnej bazylii oraz szałwii.

Sumaryczną powierzchnię asymilacyjną blaszek liściowych

pojedynczych roślin obu badanych gatunków mierzono przy pomocy

skanera współpracującego z programem komputerowym SCAN - 25.

Suchą masę łodyg, liści oraz systemu korzeniowego bazylii i szałwii

określano po wysuszeniu materiału roślinnego w temperaturze 105 °C do

stałej wagi. Poszczególne organy roślinne ważono na wadze analitycznej

z dokładnością do O, 1 g.

Te same wysuszone próbki roślinne stanowiły materiał do określenia

zawartości magnezu w łodygach, liściach oraz korzeniach badanych roślin

zielarskich. Zawartość analizowanego pierwiastka określono jednorazowo

w każdym roku doświadczalnym, w reprezentatywnych próbkach,

pobranych z próbek zbiorczych. Zawartość magnezu określono metodą

ASA, w zmineralizowanych na mokro w mieszaninie kwasów azotowego

i nadchlorowego zmielonych próbkach roślinnych.

Rośliny zebrane do oznaczenia zawartości i składu chemicznego

olejków eterycznych suszono w całości, w temperaturze 25-30 °C

(Rumińska, 1971 ). Pobrany po wysuszeniu ziół surowiec przeznaczony do

analiz chemicznych przechowywano w plastikowych pojemnikach,

w suchymi ciemnym miejscu.

Zawartość olejku eterycznego określono metodą destylacji próbki

surowca z parą wodną w aparacie Derynga z zamkniętym obiegiem wody:

w zielu bazylii (Herba Basilic_i) oraz liściach szałwii (Folium Salviae)

(Melchior i Kastner, 1978). Do kolby destylacyjnej przenoszono 5 g
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materiału roślinnego i zalewano 150 cm' wody wodociągowej. Destylacja

trwała 1,5 godziny od momentu wrzenia zawartości kolby. Na powierzchni

wody w odbieralniku stopniowo zbierał się oddestylowany olejek, który po

zakończeniu destylacji sprowadzano na mikroskalę odbieralnika w celu

odczytania jego objętości. Objętość otrzymanego olejku przeliczano na

100 g surowca zielarskiego, wyrażając ją w procentach wagowo

objętościowych (Farmakopea Polska, 1993).

Skład chemiczny olejków eterycznych bazylii i szałwii oznaczono

w Zakładzie Analityczno - Kontrolnym Instytutu Roślin i Przetworów

Zielarskich w Poznaniu. Analizę jakościową prowadzono przy użyciu

chromatografu gazowego GC 5990 z detektorem masowym Hewlett

Packard MSD 5970. Proces prowadzono przy energii jonizacji 70 eV,

temperaturze źródła 220°c oraz temperaturze przenośnika i dozownika

180°C. W badaniach stosowano kolumnę FFAP. Program obejmował

wzrost temperatury od 80 do 240°C. Jako gaz nośny stosowano hel

(0,5 crrrmin"). Objętość nastrzykiwania wynosiła 1µ1. W badaniach

ilościowych stosowano chromatograf gazowy Hewlett-Packard GC 5990

z detektorem płomieniowo jonizacyjnym. Temperatura dozownika

wzrastała od 80 do 240°C. Temperatura detektora wynosiła 220°c.

Skład chemiczny olejków pozyskanych z surowca zielarskiego

bazylii i szałwii, określono dla poszczególnych kombinacji doświadczenia,

w reprezentatywnych próbkach, pobranych z próbek zbiorczych

sporządzonych dla lat i terminów zbioru roślin.
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Fot. , Rośliny szałwii lekarskiej w fazie 7-8 liści właściwych.

Fot. 3 Rośliny szałwii lekarskiej w początkach fazy intensywnego wzrostu.
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Fot. 4 Rośliny szałwii lekarskiej w pełni fazy intensywnego wzrostu.
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Fot. 5 Rośliny bazylii wonnej w fazie 7-8 liści właściwych.

Fot. 6 Rośliny bazylii wonnej w pełni fazy pąków kwiatowych.



46 

747
Fot. 7 Rośliny bazylii wonnej w początkach fazy kwitnienia

I
4 

Fot. 8 Rośliny bazylii wonnej w pełni fazy kwitnienia.
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2.3. Metody statystyczno-matematyczne

Uzyskane wyniki oznaczeń powierzchni blaszek liściowych, świeżej

masy, suchej masy całych roślin i poszczególnych organów, zawartości

olejków eterycznych w surowcu zielarskim oraz zawartości ogólnych form

magnezu w poszczególnych organach roślin dla każdego terminu zbioru

roślin opracowano statystycznie, stosując analizę wariancji pojedynczych

doświadczeń (Elandt, 1964; Wójcik i Laudański, 1989).

Syntezy z dwóch lat badań nie można było wykonać ze względu na

niejednorodność wariancji błędu.

W celu określenia różnic między średnimi z obiektów

doświadczalnych wyznaczono półprzedziały ufności Tukey'a, przy

poziomie istotności a=0,05 (NIRo,os).

Jako wielkość określającą kinetykę wzrostu uznano zmiany

wysokości roślin w czasie. Wzrost elongacyjny jest bowiem dobrą,

orientacyjną miarą intensywności procesów fizjologicznych.

Do opisu procesu wzrostu użyto w niniejszej pracy wykładniczej

funkcji logistycznej według Richardsa.

Stałe współczynniki b i k funcj i logistycznej

Ymaxy=
1 + b·exp(-kt)

gdzie:
y- miara wzrostu (np. wysokość roślin, sucha masa),

ymax - maksymalna (końcowa) wielkość wzrostu,

t - czas wegetacji,

znaleziono, wykorzystując metodę najmniejszych kwadratów, dokonując

uprzednio linearyzacji funkcji transformacją logarytmiczną (Bliss, 1970;

Guter i Owczyński, 1965):

ln(Ymaxly-1) = lnb-kt
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Dla każdej kombinacji doświadczalnej i dla każdego roku badań,

wykorzystując analityczną postać funkcji logistycznej, wykonano krzywe

przedstawiające wzrost elongacyjny roślin h=f(t). Na podstawie

konkretnych funkcji wzrostu wykreślono też krzywe szybkości wzrostu -

po uprzednim obliczeniu pierwszych pochodnych dh/dt.
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3. OPIS WYNIKÓW

3.1. Warunki meteorologiczne iprzebieg wegetacji.

Warunki klimatyczne regionu Pomorza Zachodniego

podlegają wpływom Bałtyku 1 wód śródlądowych. Województwo

Zachodniopomorskie odznacza się stosunkowo niewielką dobową i roczną

amplitudą temperatur oraz znaczną wilgotnością względną powietrza.

Ponadto obszar ten charakteryzuje się opóźnioną i cieplejszą zimą oraz

chłodniejszym latem. W obrębie województwa zachodniopomorskiego

występuje jednak dość duża zmienność czynników meteorologicznych.

Koźmiński ( 1983) teren, na którym przeprowadzono doświadczenie

(lewobrzeżny Szczecin) zalicza do VII krainy klimatycznej, obejmującej

Nizinę Szczecińską i obszary położone na zachód od Odry. Średnia

temperatura roczna wynosi tu 7,5-8,0 °C, a okresu wegetacyjnego:

13,6-14,0 °c. Okres wegetacyjny trwa od 217 do 224 dni. W ciągu roku

notuje się średnie opady w ilości 500-600 mm. W analizowanym rejonie

stosunkowo często występują lata z niekorzystnymi dla rolnictwa

zjawiskami atmosferycznymi.
Prawidłowy wzrost i rozwój badanych gatunków roślin zielarskich,

uprawianych w optymalnych warunkach nawożenia mineralnego,

uzależnione są w znacznym stopniu od warunków pogodowych,

a w przypadku przeprowadzonego doświadczenia - głównie od

temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz usłonecznienia.

Szałwia i bazylia w badaniach własnych nie podlegały wpływom opadów,

ze względu na przyjęte metodyczne założenie o kontrolowanej,

zróżnicowanej wilgotności gleby.
Przebieg czynników klimatycznych w latach prowadzenia

doświadczenia przedstawiono w tabeli 3 oraz na klimatogramach okresów
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wegetacyjnych według Waltera i Lietha (1960), dostosowanych przez

Gregorczyka (1995a) do układu dekadowego, w którym temperaturze 30 °c
odpowiada opad 20 mm (ryc. 1 i 2).

Tabela 4 zawiera dane dotyczące przebiegu wegetacji badanych

gatunków, w tym także obserwacje fenologiczne.

W 1994 roku, czyli w pierwszym roku badań, średnie miesięczne

temperatury powietrza w miesiącach maj i czerwiec były niższe od średniej

wieloletniej. Szczególnie chłodna była trzecia dekada maja (średnia

dekadowa temperatura powietrza niższa od średniej wieloletniej o 1,6 °c)
oraz pierwsza i druga dekada czerwca (średnie dekadowe temperatury

powietrza niższe od średniej wieloletniej odpowiednio o: 1,6 i 2,0 °c).
W pierwszym roku badań miesiącem bardzo ciepłym był lipiec, w którym

średnie temperatury powietrza we wszystkich dekadach były wyższe od

średniej wieloletniej, a przeciętna temperatura miesięczna przekroczyła

średnią wieloletnią aż o 4,4 °c. Bardzo ciepły lipiec zadecydował o tym, że

średnia temperatura powietrza w okresie od maja do lipca 1994 roku była

wyższa od średniej wieloletniej o 1, 1 °C.

Pierwszy rok badań charakteryzował się wyższą o 5% od średniej

wieloletniej średnią miesięczną wilgotnością względną powietrza w maju

oraz niższą od średniej wieloletniej wilgotnością powietrza w czerwcu

(o 2%) oraz w lipcu (aż o 12%).

Suma miesięczna usłonecznienia w 1994 roku, w miesiącu maju była

mniejsza od sumy wieloletniej o 24,6 godz., natomiast w czerwcu i lipcu

przekroczyła sumę wieloletnią odpowiednio o: 29,6 i 164,8 godz. Warunki

usłonecznienia panujące w czerwcu, a szczególnie w lipcu były dla szałwii

i bazylii bardzo korzystne.

W drugim roku badań (1995), średnie rmesięczne temperatury

powietrza w maju i czerwcu- były niższe od średniej wieloletniej

odpowiednio o: 0,5 i O,7 °c. Szczególnie chłodna była druga dekada maja,
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ze średnią temperaturą powietrza niższą od średniej wieloletniej aż

o 3,9 °c. Miesiącem stosunkowo ciepłym był natomiast lipiec. Średnie

dekadowe temperatury powietrza były bowiem wyższe od średnich

wieloletnich w kolejnych dekadach o: 1,1, 3,4 oraz 2,6 °c. W okresie

prowadzonych badań, w sezonie wegetacyjnym szałwii i bazylii (maj

lipiec), w 1995 roku średnia temperatura powietrza przewyższała

nieznacznie (o 0,4 °c) średnią wieloletnią.
W drugim roku badań średnia miesięczna wilgotność względna

powietrza w maju była równa średniej wieloletniej, w czerwcu

przewyższała średnią wieloletnią o 12%, zaś w lipcu była o 2% niższa.

Średnia wilgotność powietrza w okresie maj - lipiec w 1995 roku była

wyższa o 3,4% od średniej za wielolecie.
Usłonecznienie panujące w 1995 roku, w okresie prowadzonych

badań w sezonie wegetacyjnym szałwii i bazylii uznać można za korzystne.

Przedsta~iało się następująco: w maju suma godzin usłonecznienia

przewyższała sumę wieloletnią o 29,4 godz., w czerwcu była minimalnie

(o 8,4 godz.) mniejsza od sumy wieloletniej, natomiast w lipcu

przekroczyła sumę za wielolecie aż o 127,8 godz.
Biorąc pod uwagę wysokie wymagania cieplne zarówno szałwii jak

1 bazylii, rozkład temperatur w maju i czerwcu w obu sezonach

wegetacyjnych nie był korzystny. W obu latach badań sprzyjające warunki

cieplne zanotowano natomiast w lipcu.



Tab. 3

Warunki meteorologiczne w okresie wegetacyjnym szałwii lekarskiej i bazylii wonnej.

Miesiąc,
Czerwiec LipiecDekada Maj

Średnia Suma
Średnia Średnia Średnia

Lata 1 2 3 lub suma 1 2 3 lub suma 1 2 3 lub suma
. . . . ..

rruesięczna miesięczna rmesięczna

Temperatura powietrza [°C]
1966-1990 11,6 13,5 13,9 13,0 15,7 15,8 17,0 16,2 17,6 17,7 18,1 17,8 15,7 -

1994 11,5 14,4 12,3 12,7 14,1 13,8? 18,9 15,6 19,1 21,9 25,6 22,2 16,8 -

1995 11,7 9,6 16,2 12,5 14,8 14,4 17,2 15,5 18,7 21,1 20,7 20,2 16,1 -

Wilgotność względna powietrza [%]
1966-1990 55,8 56,4 58,5 57,0 76,9 60,0 61,7 61,0 58,0 62,6 61,2 60,0 59,3 -

1994 52,0 65,0 68,0 62,0 66,0 62,0 50,0 59,0 52,0 41,0 52,0 48,0 56,3 -

1995 54,0 65,0 53,0 57,0 71,0 73,0 74,0 73,0 56,0 62,0 56,0 58,0 62,7 -

Opady [mm]
1966-1990 12,3 16,2 18,0 47,3 22,3 17,9 20,0 61,7 17,4 25,5 17,9 61,0 - 169,7

1994 0,3 31,0 21,0 52,3 16,0 12,0 6,0 34,0 10,0 0,7 0,0 10,7 - 97,0

1995 9,0 36,0 3,0 48,0 34,0 52,0 19,0 105,0 13,0 50,0 4,0 67,0 - 220,0

Usłonecznienie [godz.]
1966-1990 >< ><>< 227,6 C><><>< 199,4 C>< ><>< 210,2 - 637,2

1994 86,0 58,0 59,0 203,0 52,0 64,0 113,0 229,0 111,0 127,0 137,0 375,0 - 807,0

1995 86,0 48,0 123,0 257,0 47,0 54,0? 90,0 191,0 112,0 94,0 132,0 338,0 - 786,0

VI
N
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Ryc. 2 Klimatogram okresu maj-lipiec 1995 roku według Waltera i Lietha w modyfikacji Gregorczyka.
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Obserwacje fenologiczne roślin.
Tab. 4

Bazylia Szałwia
~. Data / Faza rozwojowa rośliny Data / Faza rozwojowa rośliny

I rok
--~-04. początek wschodów 15.04. początek wschodów

-- - -- - -- - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - ... ---- - .. - -- --- -------- - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - -- - - - -- - -- - -- -

7.04. pełnia wschodów 18.04. pełnia wschodów
------------------------------------- ----------------- ----------- ------------------------------------------
7.06. 7-8 liści właściwych, 7.06. 7-8 liści właściwych,

_ _ _ _ _ rozpoczęcie doświadczenia rozpoczęcie doświadczenia
- - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - --- - - -- - - - - - - ---- -- - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - -- - - - - - -

15.06. początek fazy pąków 23.06. początek fazy intensywnego
kwiatowych (rośliny wzrostu (rośliny posiadają
posiadają 6-8 odgałęzień 5-6 odgałęzień bocznych)
bocznych)- - - ---- ----------------------------------------------- ----------- ------------------------

23. 06. pełnia fazy pąków
kwiatowych (8 odgałęzień
bocznych)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - --- - - -- - -- --- -

26.06. początek kwitnienia
--------------------- ------------------------------
l 1.07. pełnia kwitnienia

- - --- - - - -- -- - - - - - - - -- - - - - -- -- - - - - -- - - -- - --- - - - - - - - - - - -

22.07. koniec kwitnienia
II rok

--~-04. początek wschodów 5.04. początek wschodów
--------------------------------------------------- ----------- - --------------------------------------

9.04, pełnia wschodów 8.04. pełnia wschodów
-- - -- - -- - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - --- - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - ---- - - - - - -- - - -- - - - -- - -- - -- - - - - - -- - - -- -- - --

12. 06. 7-8 liści właściwych, 12.06. 7-8 liści właściwych.]
____ rozpoczęcie doświadczenia rozpoczęcie doświadczenia

- - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - - --- - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - -- - - - --

1 7. 06. początek fazy pąków
kwiatowych (rośliny
posiadają 7-8 odgałęzień

_____ bocznych) _
-- - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- -- -- - ---- -- - - - -- - - -- - - - -- --

27.06. Początek fazy intensywnego
wzrostu (rośliny posiadają
9-1 O odgałęzień bocznych

24.06. pełnia fazy pąków
kwiatowych (8 odgałęzień
bocznych)--- -----... ----- ----------------------------------------

28.06. początek kwitnienia
--------------------------------------------- -----

4.07. pełnia kwitnienia
-- .. - .. -- --- - - - -- - - -- - - - - - ... - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - -

__}7.07. koniec kwitnienia
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3.2. Dynamika wzrostu elongacyjnego

W tabelach 5-8 przedstawiono wyniki pomiarów wysokości roślin

szałwii lekarskiej i bazylii wonnej w czasie wegetacji dla każdego z dwóch

lat badań.

Dynamikę_ wzrostu elongacyjnego roślin szałwii lekarskiej i bazylii

wonnej opisano, zgodnie z wcześniejszym założeniem, ciągłą sigmoidalną

funkcją logistyczną. Z matematycznej analizy funkcji logistycznej:

h=hmax[l +b-expr-ktl]",

gdzie:

h - wysokość roślin,

t - czas wegetacji,

wynika, że współczynnik b pełni rolę ograniczającą wzrost, natomiast

parametr k stymuluje ten proces, ?zyli h-s-O, gdy b➔oo i h➔hmax, gdy

k➔CX). W tabelach 9 i 11 podano parametry funkcji logistycznej, ukazując

dynamikę wzrostu badanych roślin zielarskich z poszczególnych

kombinacji doświadczenia. Na rycinach 3 - 26 wykreślono odpowiednie

teoretyczne krzywe wzrostu h=f(t) i krzywe szybkości wzrostu dh/dt=f(t)

na tle punktów doświadczalnych. Jak wynika z przytoczonych danych,

najszybszy wzrost następuje wtedy, kiedy parametr b ma możliwie małą

Wartość i jednocześnie stała szybkości wzrostu k (doba") jest stosunkowo

duża.

W tabelach 1 o i 12 przedstawiono teoretyczne równanie wzrostu

elongacyjnego i teoretyczne równanie szybkości wzrostu szałwii i bazylii

z Poszczególnych kombinacji doświadczenia.

W celu porównania stopnia zgodności teoretycznych krzywych

Wzrostu elongacyjnego z danymi _doświadczalnymi zestawiono w tabelach

l3 i 14 trzy wskaźniki regresji. Współczynnik determinacji prostoliniowej

r2, w przypadku szałwii lekarskiej waha się w granicach 0,946 - 0,994,
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współczynnik determinacji R2 zawiera się w przedziale 0,931 - 0,994,,

a standardowy błąd estymacji sE przyjmuje wartość od 0,556 do 0,882 . Dla

roślin bazylii wonnej wartość współczynnika r2 wynosi natomiast od 0,962

do 0,995, współczynnika R2 od 0,977 do 0,993, zaś standardowy błąd

estymacji sE zawiera się w przedziale od 0,997 do 2,405 .

Z danych przedstawionych w tab. 13 i 14 wynika, że funkcja

logistyczna dość dobrze opisuje faktyczny przebieg wzrostu

elongacyjnego, odchylenie krzywych teoretycznych od punktów

doświadczalnych jest bowiem niewielkie. Świadczą o tym również

wartości współczynników determinacji krzywoliniowej R2
, bardzo bliskie

jedności.

3.2.1. Dynamika wzrostu elongacyjnego szałwii lekarskiej

Ryciny 3-14 charakteryzują kinetykę wzrostu elongacyjnego roślin

szałwii lekarskiej z poszczególnych kombinacji doświadczenia w obu

latach badań. W pierwszym roku badań intensywny wzrost roślin Salvia

officinalis L. trwał w zależności od kombinacji doświadczenia do 8-20 dnia

Wegetacji (licząc od przerywki roślin w wazonach); wówczas krzywa

szybkości wzrostu osiąga swoje maksimum, a krzywa wzrostu

bezwzględnego ma punkt przegięcia. Najszybciej, w 8. dniu wegetacji

maksimum szybkości wzrostu wystąpiło u roślin szałwii z kombinacji

Mg2 30% ppw (ryc. 5B) najpóźniej zaś (w 20 dniu) u szałwii z kombinacji

Mg3 60% ppw (ryc. 13B). W pierwszym roku badań największy dobowy

przyrost (0,25 cmdoba") stwierdzono u roślin szałwii z kombinacji

Mgl 60% ppw, najmniejszy natomiast (0,17 cm-doba") charakteryzował

rośliny z kombinacji Mg2 30% ppw oraz Mg3 30% ppw. Od 8.-20. dnia

Wegetacji (koniec fazy intensywnego wzrostu) szybkość wzrostu łagodnie

zmniejszała się. W końcowej fazie wzrostu daje się zauważyć słabsze
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dopasowanie funkcji do punktów pomiarowych. Maksymalna wysokość

roślin szałwii w pierwszym roku badań wynosiła od 15 cm (z kombinacji

Mgl 30% ppw) do 20 cm (z kombinacji Mgl 60% i Mg 3 60% ppw).

W drugim roku badań krzywa wzrostu roślin Salvia officinalis L.

osiągnęła punkt przegięcia później aniżeli w pierwszym roku. Naj szybciej,

bo w 24. dniu wegetacji maksimum szybkości wzrostu osiągnęły rośliny

z kombinacji Mg3 30% ppw (ryc. 8B) najpóźniej zaś - w 28. dniu szałwia

z kombinacji Mg2 30% ppw (ryc. 6B) oraz Mgl 60% ppw (ryc. l0B).

W drugim roku badań stwierdzono także u omawianej rośliny zielarskiej

prawie dwukrotnie większe maksymalne dobowe przyrosty roślin ze

wszystkich kombinacji doświadczenia. Największy maksymalny dobowy

przyrost ((dh/dt)max=0,45 cmdoba") charakteryzował rośliny z kombinacji

Mg2 60% ppw, najmniejszy natomiast (0,34 cmdoba") zanotowano

u roślin z kombinacji Mg2 30% ppw i Mgl 60% ppw. Maksymalna

wysokość roślin szałwii w drugim roku badań wynosiła od 1 7 cm

(kombinacja Mg2 30% ppw) do 21 cm (kombinacja Mg2 60% ppw i Mg 3

60% ppw).

Zaznaczyć należy, że rośliny szałwii rosnące na glebie

o uwilgotnieniu 60% ppw w obu latach badań osiągnęły większą wysokość

maksymalną. Przeciętnie hmax tych roślin wynosiła bowiem w kolejnych

latach badań odpowiednio: 19,5 i 20 cm, gdy tymczasem średnia

maksymalna wysokość szałwii uprawianej na glebie o wilgotności

30% ppw wynosiła w kolejnych latach badań odpowiednio: 16 i 17,5 cm.

Analizując wzrost elongacyjny szałwii w obu latach badań nie

zaobserwowano istotnych różnic w jego dynamice u roślin żywionych

Zróżnicowanymi dawkami magnezu. Ogólnie można zauważyć, że przebieg

Wzrostu elongacyjnego szałwii lekarskiej był typowy, tzn. sigmoidalny. Na

Wszystkich rycinach można wyróżnić trzy charakterystyczne fazy: wolny

Wzrost początkowy, fazę maksymalnego wzrostu oraz wolny wzrost
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końcowy.

3.2.2. Dynamika wzrostu elongacyjnego bazylii wonnej

Kinetykę wzrostu elongacyjnego roślin Ocimum basilicum 6ia w obu

latach badań, w poszczególnych kombinacjach doświadczenia prześledzić

można na rycinach 15-26. W obu latach badań, już w początkach wegetacji

bazylii można zaobserwować stosunkowo duże dobowe przyrosty

wysokości. W pierwszym roku, intensywny wzrost ziela trwał w zależności

od kombinacji doświadczenia do 13.-17. dnia wegetacji (licząc od

przerywki roślin w wazonach). Najszybciej, bo w 13. dniu wegetacji

krzywa wzrostu osiągnęła punkt przegięcia u roślin z kombinacji Mg3

30% ppw (ryc. 19B), najpóźniej zaś (w 17 dniu wegetacji) u roślin

z kombinacji Mg2 60% ppw (ryc. 23B ). Maksymalna wartość szybkości

wzrostu roślin bazylii w pierwszym roku badań wynosiła od 0,92 cm-doba '

(kombinacja Mgl 30% ppw i Mg2 30% ppw) do 1,06 cmdoba"

(kombinacja Mg3 60% ppw). Od fazy początku kwitnienia szybkość

wzrostu bazylii łagodnie zmniejszała się. Rośliny bazylii osiągnęły swoją

maksymalną wysokość, w zależności od kombinacji doświadczenia od

38 cm (Mg2 30% ppw) do 44,5 cm (Mg2 60% ppw).

Kinetyka wzrostu elongacyjnego analizowanej rośliny zielarskiej

w drugim roku badań przedstawiała się podobnie. Krzywa wzrostu punkt

przegięcia osiągnęła w 14 (rośliny z kombinacji Mg2 30% ppw) (ryc. 18B)

do 17 dnia wegetacji (kombinacja Mg2 60% ppw) (ryc. 24B). Zanotowano

większe aniżeli w pierwszym roku badań maksymalne dobowe przyrosty

bazylii. Maksimum krzywej szybkości wzrostu wynosiło bowiem od

1,38 cm-doba" (kombinacja Mg3 60% ppw) do 1,73 cmdoba'

(kombinacja Mg3 30% ppw). Końcowa wysokość roślin bazylii w drugim

roku badań zawierała się w przedziale od 39 cm (kombinacja Mgl
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30% ppw) do 47 cm (kombinacja Mg2 60% ppw).

Wzrost elongacyjny roślin bazylii w obu latach badań, niezależnie

od kombinacji doświadczenia miał typowy, sigmoidalny przebieg. Na

rycinach przedstawiających kinetykę wzrostu elongacyjnego Ocimum

basilicum L. wyróżnić bowiem można fazę wolnego wzrostu

początkowego, fazę maksymalnego wzrostu oraz końcowy wolny wzrost.

Podkreślić należy, że u bazylii, w obu latach badań dłuższą fazę

intensywnego wzrostu (do osiągnięcia maksimum szybkości wzrostu)

stwierdzono u roślin rosnących na glebie o wilgotności 60% ppw (długość

tej fazy wynosiła średnio w kolejnych latach badań odpowiednio: 16 i 19

dni). Czas trwania fazy intensywnego wzrostu u roślin uprawianych na

glebie o uwilgotnieniu 30% ppw wynosił natomiast odpowiednio: 11 i 14

dni.

W obu latach badań większą przeciętną wysokość końcową

osiągnęły rośliny bazyIii uprawiane na glebie o wilgotności 60% ppw, od

roślin rosnących na glebie o uwilgotnieniu 30% ppw. Różnica w średniej

wysokości roślin wynosiła w kolejnych latach odpowiednio: 4 i 13 cm. ,

W pierwszym roku badań nie stwierdzono różnic w maksymalnej

wysokości Ocimum basilicum 6i żywionej zróżnicowanymi dawkami

magnezu. W drugim roku badań natomiast przeciętna końcowa wysokość

omawianej rośliny zielarskiej żywionej magnezem w dawce Mg2 i Mg3

była większa odpowiednio o: 3,5 oraz 3 cm od wysokości bazylii nie

dożywianej tym pierwiastkiem.



Tab. 5 
Kinetyka wzrostu elongacyjnego roślin szałwii lekarskiej z poszczególnych kombinacji doświadczenia (średnie z pomiarów
6 roślin) - I rok badań.

Pomiar Dzień Wysokość roślin (cm)
wegetacji*

Mgl 30%ppw Mg2 30%ppw ~1g3 30% ppw Mgl 60%ppw Mg2 60%ppw Mg3 60%ppw,.

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

3. : 15 8,0 10,0 9,0 10,5 9,0 9,0
4. 22 9,0 12,0 10,0 13,0 10,0 10,5
5. 29 10,0 12,5 11,0 14,0 12,0 12,0
6. 36 11,0 13,0 12,0 15,0 12,5 13,5
7. 43 11,5 13,5 12,5 16,0 13,0 14,5
8. 50 13,0 14,0 13,0 16,5 15,0 16,0
9. 57 13,5 15,0 13,5 18,0 16,0 17,5
10. 64 15,0 17,0 16,0 20,0 18,5 20,0

*od dnia przerywki roślin w wazonach



Tab. 6
Kinetyka wzrostu elongacyjnego roślin szałwii lekarskiej z poszczególnych kombinacji doświadczenia (średnie z pomiarów
6 roślin) - II rok badań.

Dzień .. Wysokość roślin (cm)Pomiar
wegetacji*

Mgl 30%ppw Mg2 30%ppw Mg3 30%ppw Mgl 60%ppw Mg2 60%ppw Mg3 60%ppw
'

1. 1 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0--
2. 8 4,0 3,0 4,0 3,5 4,0 4,0
3. : 15 6,0 4,0 6,0 5,0 5,5 6,0
4. 22 8,5 6,5 9,0 8,0 8,5 10,0----

--5. 29 10,0 8,0 10,0 10,0 11,0 11,5
6. 36 12,0 10,0 12,0 11,5 14,0 14,0
7. 43 14,0 13,0 14,0 14,0 16,0 16,0

--··8. 50 16,0 14,0 16,0 15,0 18,0 18,0---

-···9. 57 17,0 16,0 17,0 16,5 20,0 19,0
10. 64 18,0 17,0 18,0 18,5 21,0 21,0

*od dnia przerywki roślin w wazonach
O\
N



Tab. \ 
Kinetyka wzrostu elongacyjnego roślin bazylii wonnej z poszczególnych kombinacji doświadczenia (średnie z pomiarów
6 roślin) - I rok badań.

. Wysokość roślin (cm)Pomiar Dzień
wegetacji*

Mgl 30%ppw Mg2 30%ppw Mg3 30%ppw Mgl 60%ppw Mg2 60%ppw Mg3 60%ppw
1. 1 9,0 8,0 9,5 9,0 9,0 8,0
2. 8 16,0 14,0 16,0 16,0 15,0 14,0
3. : 15 22,0 19,0 22,0 21,0 21,0 20,0-
4. 22 26,0 23,0 26,0 25,5 24,5 25,0

--·-·-5. 29 33,0 28,0 32,0 31,5 30,5 31,0
6. 36 36,0 34,0 35,5 38,0 36,5 38,0
7. 43 38,0 36,0 37,5 40,0 42,0 40,5---

---·-8. 50 41,0 38,0 39,0 42,0 44,5 43,0
*od dnia przerywki roślin w wazonach

O\w



Kinetyka wzrostu elongacyjnego roślin bazylii wonnej z poszczególnych kombinacji doświadczenia (średnie z pomiarów
6 roślin) - II rok badań.

Tab. 8

.. Wysokość roślin (cm)Pomiar Dzień
wegetacji*

Mgl 30%ppw Mg2 30%ppw Mg3 30%ppw Mgl 60%ppw Mg2 60%ppw Mg3 60%ppw
1. 1 5,0 6,0 5,0 6,0 6,0 6,0

.. -- -·
--2. 8 12,0 13,0 13,0 12,0 12,0 13,0

3. : 15 17,5 19,0 19,0 18,0 18,0 18,0··----- -------- --
---4. 22 28,0 29,5 30,0 28,0 28,0 29,0

- -----·--·-·-5. 29 34,5 35,0 38,5 37,0 38,0 36,0----- -------------------

-----6. 36 38,0 40,0 43,0 40,0 45,0 40,5----------·-- ----------------------
----r---· --------------····. -------- ------------·----------7. 43 39,0 41,0 44,0 42,0 47,0 43,0*od dnia przerywki roślin w wazonach



Tab. 9
Parametry funkcji logistycznej aproksymującej wzrost elongacyjny roślin szałwii lekarskiej z poszczególnych kombinacji
doświadczenia.

hmaxh=----
1 + b · exp(-kt)

Kombinacja Rok hmax k b t, hi ho (dh/dt)maxdoświadczenia badań cm doba" doba cm cm cmdoba"
Mgl 30%ppw I _______15,0 _______ 5 13· 10-2 _ _____ 2,19 _______ _ --- __ 15 ,24______ ----- 7,50 ______ _______4,71 ------- ------ 0,19 ______---------------- - - - - - _, - - - - - - - - - - - - -

II 18,0 8 18·10-2 7,72 25,00 9,00 2,06 0,37'
Mg2 30%ppw I ______ _17,0 _______ 4 06· 10-2 _______1,3 6 _______ _ ______ 7 ,5_ 1 _______ ------ 8,50 ______ _ ______7 ,22_______ ______ O, 17 ______---------------- - - - - - _, - - - - - - - - - - - - -

II 17,0 8 08· 10-2 9,84 28,29 8,50 1,57 0,34'
Mg3 30%ppw I ______ _16,0 _______ 4 21 · 10-2 _ ____ __1,73 _______ ______ 13,07______ ______ 8,00 ______ _______ 5,85___ ------ 0,17 ______---------------- - - - - - _, - - - - - - - - - - - - -

- - -II 18,0 7 91·10-2 6,68 24,35 9,00 2,29 0,36'
Mgl 60%ppw I ------ 20,0 ______ 502•10-2 ------ 2,07 ______ _______ 14,52__ _ _____ _10,0 ______ _ ______ 6, 5_ 1 _______ ------ 0,25 ---------------------- - - - - - - _, - - - - - - - - - - - - - - - -

II 18,5 7 29· 10-2 7,82 28,19 9,25 2,10 0,34'
Mg2 60%ppw I ______ _18,5 ______ 443·10-2

------ 2,22 ______ _______ 17,98______ ------ 9,25 ------ _______5,75_______ _ _____ O ,21 ______---------------- - - - - - - _, - - - - - - - - - - - - -

II 21,0 8 61·10-2 10,16 26,91 10,50 1,88 0,45'
Mg3 60%ppw I ------ 20,0 ______ 480·10_2 ------ 2,62 ______ _______ 20,04______ _ _ _ _ __l O,00 ___ ------- 5,53_______ ------ 0,24 ______---------------- - - - - - - _, - - - - - - - - - - - - -

II 21,0 7 78· 10-2 8,19 27,03 10,50 2,29 0,41'
O\ 
Vt

f „



Tab. 10
Teoretyczne równania wzrostu elongacyjnego i szybkości wzrostu roślin szałwii lekarskiej z poszczególnych kombinacji
doświadczenia.

Kombinacja Rok badań Równanie wzrostu Równanie szybkości wzrostudoświadczenia

I h(t)=l 5,0:[ 1 +2, l 9·exp(-0,0513t)] dh/dt=3,42· 10-3·h(t) ·[15,0-h(t)]Mgl 30%ppw -------------------- --------------------------------------------------------------- - --- - - - - - - - - - - - - - -- - --- ----- - --- - - - - - - - - --- - - -- - - --- - -- --- - - - - -

II h(t)=l8,0:[1 +7,72·exp(-0,08 l 8t)] dh/dt=4,54· 10-3·h(t) ·[18,0-h(t)]
I h(t)=l 7,0:[l + 1,36-exp(-0,0406t)] dh/dt=2,38· 10-3·h(t) ·[17,0,0-h(t)]Mg2 30%ppw ------------------- ---------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- 
II h(t)=l 7,0:[1 +9,84·exp(-0,0808t)] dh/dt=4,75· 10-3·h(t) ·[17,0-h(t)].
I h(t)=l 6,0:[1 + 1,73·exp(-0,0421 t)] dh/dt=2,63· 10-3·h(t) ·[16,0-h(t)]Mg3 30°/o ppw ------------------ - - - - ------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------- 
II h(t)=l 8,0:[1 +6,68·exp(-0,0791 t)] dh/dt=4,39· 10-3·h(t) ·[18,0-h(t)]
I h(t)=20,0:[l +2,07·exp(-0,0502t)] dh/dt=2,51 · 10-3·h(t) ·[20,0-h(t)]Mgl 60%ppw ------------------ - ---- - -- - - - -- - - - --- - - - - - - - - - - - -- --- ---- - - -- - -- - -- - - -- - - - - -- - - -- -- -- - -- ---- --- - - -- -- -- -- -- - - --- -- - - - - - ---- - -- -- - - --- - - - - ---- - - - - -

II h(t)=l 8,5:[1 +7,82·exp(-0,0729t)] dh/dt=3,94· 10-3·h(t) ·[18,5-h(t)]
I h(t)=l 8,5:[1 +2,22·exp(-0,0443t)] dh/dt=2,39· 10-3·h(t) ·[18,5-h(t)]Mg2 60%ppw ------------------ - - ---- - - - - - -- - --- - - -- - - - - -- - - - - -- -- - - - - -------- -- -- - -- - - --- - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- .. - -
II h(t)=21,0:[1 + 1 O, 16-exp(-0,086 lt)] dh/dt=4,10· 10-3·h(t) ·[21,0-h(t)]
I h(t)=20,0:[1 +2,62·exp(-0,0480t)] dh/dt=2,40· 1 o-3-h(t) ·[20,0-h(t)]Mg3 60%ppw ------------------ - -- - - -- -- ---- - - -- -- - - - - - - - - -- - - - - - - --- -- -- - - - -- -- - --- - -- - - -- ----- - -- -- -- ---- -- --- - - - -- - --- -- - --- - - - - - - - - --- - - -- - - - - - - -- - -- -- - --
II h(t)=21,0:(l +8, l 9·exp(-0,0778t)] dh/dt=3,70· 10-3·h(t) ·[21,0-h(t)]



Tab. 11
Parametry funkcji logistycznej aproksymującej wzrost elongacyjny roślin bazylii wonnej z poszczególnych kombinacji
doświadczenia.

hmaxh==-----
1 +b · exp(-kt)

Kombinacja Rok hmax k b ti hi ho (dh/dt)max
doświadczenia badań cm doba-1 doba cm cm cm·doba-1

Mg1 30% ppw - - - - - -J_ - - - --- - -- --- _4_LQ ~-'~-~~ _l_9-_2 } ,~ ~ 14, 16 --~_(!,~9 ---~'9-~- g,~?_ _
II 39,0 15,29·10-2 9,17 14,49 19,50 3,84 1,49

Mg2 30% ppw ) ------ 38,0 ?_,?119-_~--- 4,~r J?_,!J J~,Q9 },QI Q,~?_ _
II 41,0 14,67· 10-2 8,12 14,28 20,50 4,49 1,50

Mg3 30% ppw ) 39,0 ?_,~j)9·_~--- 3,54 _12,74 __19,50 8,58 0,97 _
II 44,0 15,74·10-2 10,66 15,04 22,00 3,77 1,73

Mgl 60% ppw ) 42,0 ?_,~t_\9-_~--- 4,35 14,81 2_1,00 7,85 __1,04 _
II 42,0 13,74·10-2 8,11 15,23 21,00 4,61 1,44

Mg2 60% ppw ) 44,5 ?_,UJ9-_~--- 4,73 17,05 22,25 7,77 __1,01 _
II 47,0 13,70·10-2 9,87 16,71 23,50 4,32 1,61

Mg3 60% ppw J 43,0 _?_,~JJ9~~--- 5,16 16,59 2_1,50 6,98 __1,0~------
II 43,0 12,86-10-2 7,52 15,69 21,50 5,05 1,38

f „



Tab. 12
Teoretyczne równania wzrostu elongacyjnego i szybkości wzrostu roślin bazylii wonnej z poszczególnych kombinacji
doświadczenia.

Kombinacja Rok badań Równanie wzrostu Równanie szybkości wzrostudoświadczenia

I h(t)=4 l ,O:[l +3,55·exp(-0,0895t)] dh/dt=2,18·10-3·h(t) ·[41,0-h(t)]Mgl 30%ppw -------------------- --------------------------------------------------------------- - - - -- -- - - - -- -- -- - -- - - - - -- - - -- - - -- - - - ---- - - -- -- --- - --- ---- -- --- -

II h(t)=39 ,O: [ 1 +9, 17 ·exp(-O, l 529t)] dh/dt=3,92· 10-3·h(t) '[39,0-h(t)]
I h(t)=38,0:[l+4,37·exp(-0,0971 t)] dh/dt=2,56-10-3·h(t) ·[38,0-h(t)]Mg2 30%ppw ------------- ----- ---------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- 
II h(t)=4 l,0:[1 +8, 12·exp(-O, 1467t)] dh/dt=3,58· 10-3·h(t) ·[15,0-h(t)].
I h(t)=39,0:[l +3,54·exp(-0,0994t)] dh/dt=2,55· l o-3-h(t) ·[39,0-h(t)]Mg3 30%ppw ------------------- ---------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- 
II h(t)-44,0:[1 + 10,66-exp(-0,1574t)] dh/dt=3,58· 10-3·h(t) ·[44,0-h(t)]
I h(t)=42,0:[1 +4,35·exp(-0,0993t)] dh/dt=2,36· 1 o-3-h(t) ·[42,0-h(t)]Mgl 60%ppw ------------------ ----------------------------------------------------------------- - - ---- --- - - -- --- - - - - - ---- -- -- -- -- - - --- --- - - - -- ------ --- - - -- - -- -

II h(t)=42,0:[1 +8, l l ·exp(-0,1374t)] dh/dt=3,27· 10-3·h(t) ·[42,0-h(t)]
I h(t)=44,5:[l +4,73·exp(-0,0911 t)] dh/dt=2,05· 1 o-3-h(t) ·[44,5-h(t)]Mg2 60%ppw ------------------ - - --- - - - - -- -- -- - - --- --- - -- - -- - - -- - - - -- - - -- - - - - -- -- - - - -- - - -- - -- - -- - -- - - --- - --- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- -- - - -- - - - --- - -- - - --- - -- --- - - - - - -
II h(t)=47 ,0:[1 +9,87·exp(-O, 1370t)] dh/dt=2,91 · 10-3·h(t) ·[47,0-h(t)]
I h(t)=43,0:[1 +5, 16-exp(-0,0989t)] dh/dt=2,30· 10-3·h(t) ·[43,0-h(t)]Mg3 60%ppw ------------------ - - - -- - - -- - --- - - - - - --- - - --- - - - --- -- - - - --- - - - -- - -- - -- -- - - - - - --- - - - - ---------------------------------------------------------------

II h(t)=43,0:[l +7,52·exp(-O, 1286t)] dh/dt=2,99· 1 o-3-h(t) ·[43,0-h(t)] O',
00



Zestawienie wskaźników regresji funkcji logistycznej aproksymującej wzrost elongacyjny roślin szałwii lekarskiej.
Tab. 13

Kombinacja
Rok badań Współczynnik determinacji

Standardowy błąd estymacjidoświadczenia
prostoliniowej 2

krzywoliniowej R2 SE r

I O 971 ** 0,964 0,669'Mgl 30%ppw ----------- -------- ------------------------------------- ------------------------------------- - - --- -- -- - - - -- - - - -- - - - - - - -- - --- -- - --- - - -- - - -- - - - - - -n O 989** 0,991 0,573'
I O 946** 0,931 0,882'Mg2 30%ppw ------------------- -------------------------------------- ------------------------------------- --------------------------------------------------- II O 979** 0,988 0,641'
I O 964** 0,947 0,796'Mg3 30%ppw ------------------- -------------------------------------- ------------------------------------- --------------------------------------------------- II O 988** 0,989 0,611'
I O 977** 0,971 0,804Mgl 60%ppw '------------------ --------------------------------------- ------------------------------ ------ - -- - - --- - - -- -- - - ---- - --- --- ------ - - --- -- - ------ --- -II O 994** 0,990 0,593'
I O 982** 0,958 0,867Mg2 60%ppw '------------------ - - -- - - - -- - ---- - - - - - - - - - - -- - -- - - - - --- --- -- - -- - - ---- -- - - - - - --- - --- -- ---- - - - -- - -- - - - -- - - - - ----- -- -- - - --- - --- - - - ---- ----- --- - -- -- - -II O 986** 0,994 0,556'
I O 991 ** 0,972 0,815Mg3 60%ppw '------------------ -- - - -- --- - - - -- - -- - - -- - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - --- - - -- - - - - -- - - - - - - ----- --- - - - - - -- -- ---- - - --- -- - - -- - --- --- - - - - -- - -- - -- --- --- - - - - - - - -II O 991 ** 0,990 0,704'**- wartość istotna na poziomie a=0,01



Tab. 14
Zestawienie wskaźników regresji funkcji logistycznej aproksymującej wzrost elongacyjny roślin bazylii wonnej.

Kombinacja Rok badań Współczynnik determinacji Standardowy błąd estymacjidoświadczenia
prostoliniowej r2 krzywo]iniowej R2 SE 

I O 995** 0,992 1,071'Mgl 30%ppw ---- ------------- --- - - - - - - - - -- - - - - -- - - -- - - -- - -- - - - - - - - - -- ------------------------------------- ---------------------------------------------------

II O 984** 0,988 1,634'
I O 982** 0,985 1,454'Mg2 30%ppw ------------------- -------------------------------------- ------------------------------------- --------------------------------------------------- 
II O 970** 0,986 1,752'.
I O 993** 0,993 0,997'Mg3 30%ppw ------------------ --------------------------------------- ------------------------------------- --------------------------------------------------- 
II O 975** 0,983 1,752'
I O 980** 0,978 1,927'Mgl 60%ppw ------------------ - - - - --- ---- - - - - -- - - - - - - - .. --- - --- - - -- - - - ------------------------------------- - -- - - - - - - - - -- - - -- --- - --- - -- -- - - - - - -- -- --- - -- - - - - -- -

II O 989** 0,989 1,662'
I O 962** 0,977 2,081'Mg2 60%ppw ------------------ --------------------------------------- - - - - - - --- - --- - - -- - - --- - - - - - --------- - - - - - --- - - -- - - - - - - -- --- --- - - - -- - - - - - - - -- - - --- - -- - -- -
II O 969** 0,982 2,405'
I O 987** 0,988 1,517Mg3 60%ppw '------------------ --- - - - -- - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - -- - -- - - -- - - -- -- -- ---- - - - - - - - - - - - -- -- -- - -- - -- - - - - -- - -- --- - -- -- ---- - - -- - - --- - - - - - -- - - - -- - - - - - -- - - --

II O 991 ** 0,991 1,478'
**- wartość istotna na poziomie a==0,01 --..._J

o
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Ryc. 3 Krzywe kinetyki wzrostu roślin szałwii (kombinacja Mgl

30% ppw, I rok).
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B-krzywa szybkości wzrostu
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Ryc. 4 Krzywe kinetyki wzrostu roślin szałwii (kombinacja Mgl
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Ryc. 5 Krzywe kinetyki wzrostu roślin szałwii (kombinacja Mg2

30% ppw, I rok).
A-krzywa wzrostu
B-krzywa szybkości wzrostu
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Ryc. 6 Krzywe kinetyki wzrostu roślin szałwii (kombinacja Mg2

30% ppw, II rok).
A-krzywa wzrostu
B-krzywa szybkości wzrostu
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Ryc. 7 Krzywe kinetyki wzrostu roślin szałwii (kombinacja Mg3

30% ppw, I rok).
A-krzywa wzrostu
B-krzywa szybkości wzrostu
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Ryc. 8 Krzywe kinetyki wzrostu roślin szałwii (kombinacja Mg3

30% ppw, II rok).
A-krzywa wzrostu
B-krzywa szybkości wzrostu
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Ryc. 9 Krzywe kinetyki wzrostu roślin szałwii (kombinacja Mgl

60% ppw, I rok).
A-krzywa wzrostu
B-krzywa szybkości wzrostu
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Ryc. 10 Krzywe kinetyki wzrostu roślin szałwii (kombinacja Mgl

60% ppw, II rok).
A-krzywa wzrostu
B-krzywa szybkości wzrostu
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Ryc. 11 Krzywe kinetyki wzrostu roślin szałwii (kombinacja Mg2
60% ppw, I rok).

A-krzywa wzrostu
B-krzywa szybkości wzrostu
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Ryc. 12 Krzywe kinetyki wzrostu roślin szałwii (kombinacja Mg2

60% ppw, II rok).
A-krzywa wzrostu
B-krzywa szybkości wzrostu
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Ryc. 13 Krzywe kinetyki wzrostu roślin szałwii (kombinacja Mg3

60% ppw, I rok).
A-krzywa wzrostu
B-krzywa szybkości wzrostu
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Ryc. 14 Krzywe kinetyki wzrostu roślin szałwii (kombinacja Mg3

60% ppw, II rok).
A-krzywa wzrostu
B-krzywa szybkości wzrostu
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Ryc. 15 Krzywe kinetyki wzrostu roślin bazylii (kombinacja Mg I

30% ppw, I rok).
A-krzywa wzrostu
B-krzywa szybkości wzrostu



85

40 

A o
35 

30 
o

,,-, 25 s o(.)~
..c1 20 

15 - 
o

10

5 
o 10 20 30 40 50 

t (doba)

1,0 -~ 

0,9 

0,8 

0,7 
~ro 0,6 ..no
'"ds 0,5 - 
(.)~

+->
'"d 0,4 
~
'"d

0,3 

0,2 

O, 1

0,0 
o

B

10 20 30 

t (doba)
40 50 

Ryc. 17 Krzywe kinetyki wzrostu roślin bazylii (kombinacja Mg2
30% ppw, I rok).

A-krzywa wzrostu
B-krzywa szybkości wzrostu
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Ryc. 18 Krzywe kinetyki wzrostu roślin bazylii (kombinacja Mg2

30% ppw, II rok).
A-krzywa wzrostu
B-krzywa szybkości wzrostu



87

45 

A
40 

o

35 

30 
,,----._

5 25 
o

'-._./

..c:
20 

15 
o

10 - 

5
o 10 20 30 40 50 

t (doba)

1,0~ 

0,9 B
0,8 

0,7 
~ro 0,6 ,,.no
'"ds 0,5 - 
u

'__,I

......
'"d 0,4 
~
'"d

0,3 

0,2 - 

O, 1 

0,0 - __.1-~

o 10 20 30 40 50 

t (doba)
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Ryc. 20 Krzywe kinetyki wzrostu roślin bazylii (kombinacja Mg3

30% ppw, II rok).
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Ryc. 21 Krzywe kinetyki wzrostu roślin bazylii (kombinacja Mgl

60% ppw, I rok).
A-krzywa wzrostu
B-krzywa szybkości wzrostu
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Ryc. 22 Krzywe kinetyki wzrostu roślin bazylii (kombinacja Mgl

60% ppw, II rok).
A-krzywa wzrostu
B-krzywa szybkości wzrostu
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Ryc. 23 Krzywe kinetyki wzrostu roślin bazylii (kombinacja Mg2

60% ppw, I rok).
A-krzywa wzrostu
B-krzywa szybkości wzrostu
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Ryc. 24 Krzywe kinetyki wzrostu roślin bazylii (kombinacja Mg2

60% ppw, II rok).
A-krzywa wzrostu
B-krzywa szybkości wzrostu
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Ryc. 25 Krzywe kinetyki wzrostu roślin bazylii (kombinacja Mg3

60% ppw, I rok).
A-krzywa wzrostu
B-krzywa szybkości wzrostu
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Ryc. 26 Krzywe kinetyki wzrostu roślin bazylii (kombinacja Mg3

60% ppw, II rok).
A-krzywa wzrostu
B-krzywa szybkości wzrostu
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3.3. Powierzchnia asymilacyjna blaszek liściowych

Zdolność do przeprowadzania fotosyntezy wykazują wszystkie

zielone części rośliny, wśród których główna rola przypada liściom. Kształt

liści wskazuje, że są one w szczególny sposób przystosowane do

przeprowadzania tego procesu. Wielkość powierzchni asymilacyjnej liści

jest więc ważną cechą fizjologiczną.

3. 3.1. Powierzchnia asymilacyjna blaszek liściowych szałwii

lekarskiej

W pierwszym roku badań stwierdzono istotny wpływ

zróżnicowanego poziomu żywienia magnezem na wielkość

fotosyntetycznie czynnej powierzchni liści Salvia officinalis 6i zebranej

w pierwszym terminie (faza intensywnego wzrostu - pierwsza dekada

lipca). Powierzchnia asymilacyjna liści badanej szałwii żywionej

największą zastosowaną w doświadczeniu dawką magnezu (Mg3) wynosiła '

bowiem 3,72 dmroślina" i była statystycznie istotnie większa od

powierzchni liści szałwii nie nawożonej magnezem - 2,58 dmr-roślina",

Również w drugim terminie zbioru Salvia officinalis 6i 1 faza intensywnego

Wzrostu - trzecia dekada lipca) największą średnią powierzchnię liści

(6,71 dm=roślina') stwierdzono u roślin żywionych magnezem na

poziomie Mg3, choć różnice pomiędzy średnimi nie były istotne

statystycznie (tab. 15).

W 1994 roku wykazano statystycznie wysoce istotny wpływ

Poziomu uwilgotnienia gleby na vyielkość sumarycznej powierzchni

asymilacyjnej liści badanej rośliny zielarskiej. Powierzchnia blaszek

liściowych roślin rosnących na glebie o wilgotności 60% ppw wynosiła

bowiem 3,84 dm-rośiina' (1 termin zbioru) i 7,97 dm-roślina" (2 termin
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zbioru), zaś rosnących na glebie o uwilgotnieniu 30% ppw odpowiednio;

2,47 i 3,94 dm=roślina' (tab. 15).

Analiza statystyczna wyników, uzyskanych w pierwszym roku

badań, wykazała brak istotności interakcji czynników doświadczalnych,

choć w obu terminach zbioru roślin do oznaczeń, największą powierzchnię

liści stwierdzono u szałwii z kombinacji Mg3 60% ppw. Wynosiła ona

4,83 dm2·roślina-1 (1 termin) i 9,03 drn-roślina' (2 termin) .

W 1995 roku, w obu terminach zbioru szałwii me wykazano

istotnego wpływu zróżnicowanego poziomu żywienia magnezem na

wielkość omawianej cechy fizjologicznej szałwii. Średnia sumaryczna

powierzchnia liści badanej rośliny zielarskiej żywionej zróżnicowanymi

dawkami magnezu była zbliżona do siebie .

W drugim roku badań, w obu terminach zbioru szałwii, większą

powierzchnię asymilacyjną liści stwierdzono u roślin rosnących na glebie

o wilgotności 60% ppw - wynosiła ona w pierwszym i drugim terminie

zbioru odpowiednio: 3,75 i 6,04 dm/roślina', od powierzchni liści roślin

uprawianych w warunkach uwilgotnienia gleby na poziomie 30% ppw ·

(tab. 15). Różnice pomiędzy średnimi zanotowane u szałwii w drugim

terminie zbioru uznać należy za wysoce istotne.

Analiza statystyczna wyników badań, uzyskanych w drugim roku

doświadczalnym, nie wykazała istotnego wpływu współdziałania poziomu

żywienia magnezem i uwilgotnienia gleby na wielkość powierzchni

blaszek liściowych Salvia ofjicinalis L. W pierwszym terminie zbioru

największą powierzchnią liści (4,66 dm-roślina") charakteryzowały się

rośliny z kombinacji Mgl 60% ppw. W drugim terminie natomiast

największą powierzchnię (6, 70 dm=roślina") posiadały liście szałwii

z kombinacji Mg3 60% ppw, najmniejszą zaś (3,61 dm+roślina') liście

roślin z kombinacji Mgl 30% ppw (tab.15).
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3.3.2. Powierzchnia asymilacyjna blaszek liściowych bazylii wonnej

W pierwszym roku badań, w obu terminach zbioru roślin me

stwierdzono istotnego wpływu poziomu żywienia magnezem na wielkość

powierzchni asymilacyjnej liści Ocimum basilicum L. Średnia

powierzchnia liści roślin w fazie pąków kwiatowych (1 termin zbioru),

żywionych zróżnicowanymi dawkami magnezu była zbliżona do

powierzchni roślin nie dożywianych tym pierwiastkiem (kontrolnych),

choć największą średnią powierzchnię liści (7, 18 dm'roślina') posiadały

rośliny żywione magnezem na poziomie Mg3. W drugim terminie zbioru

roślin największą powierzchnię fotosyntetyczną (7,39 dm2·roślina-1)

zanotowano natomiast u roślin nienawożonych magnezem, a najmniejszą

(5,61dm2·roślina-1
) u roślin żywionych największą zastosowaną

w doświadczeniu dawką magnezu.

W pierwszym roku badań, w pierwszym i drugim terminie zbioru

bazylii stwierdzono odpowiednio: wysoce istotny oraz istotny wpływ

poziomu uwilgotnienia gleby na wielkość powierzchni liści badanego

gatunku. Sumaryczna powierzchnia liści bazylii w fazie pąków

kwiatowych, rosnącej na glebie o wilgotności 60% ppw wynosiła

8,67 dm=roślina' i była wysoce istotnie większa od powierzchni liści

roślin rosnących w warunkach wilgotności gleby 30% ppw -

5,38 dmiroślina'. Również u roślin zebranych do pomiarów w drugim

terminie, istotnie większą średnią sumaryczną powierzchnię asymilacyjną

(7,36 dmroślina") posiadały liście bazylii uprawianej na glebie

o wilgotności 60% ppw.

Przeprowadzona analiza wariancji wyników badań uzyskanych

w pierwszym roku, w obu terminach zbioru roślin, nie wykazała istotności

Interakcji czynników doświadczalnych. U bazylii zebranej w fazie

Pąków kwiatowych największą powierzchnię asymilacyjną liści
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(1 O, 11 dnr-roślina') stwierdzono po zastosowaniu magnezu w dawce Mg3,

i uwilgotnieniu gleby 60% ppw. W drugim terminie zbioru roślin (faza

pełni kwitnienia) największą średnią powierzchnię fotosyntetyczną

(9,17 dm=roślina') posiadały rośliny z kombinacji Mgl 60% ppw.

W drugim roku badań własnych, największą powierzchnią liści

w fazie pąków kwiatowych charakteryzowały się rośliny bazylii żywione

magnezem w dawce Mg2 (5,48 dm=roślina"), zaś w fazie pełni kwitnienia

rośliny nie dożywiane magnezem - 9,83 dm2·roślina-1
. W obu terminach

zbioru roślin nie wykazano jednak istotnego wpływu poziomu żywienia

magnezem na wielkość powierzchni asymilacyjnej liści Ocimum

basilicum L.

Powierzchnia blaszek liściowych bazylii zebranej w drugim roku

badań, w pierwszym terminie, rosnącej na glebie o uwilgotnieniu

30 i 60% ppw była zbliżona do siebie i wynosiła odpowiednio 4,48

i 4,75dm2·roślina-1
. W tym samym roku badań, u Ocimum basilicum 6ia 

w fazie pełni kwitnienia, powierzchnia liści roślin rosnących na glebie

o wilgotności 60% ppw wynosiła natomiast 11,04 dm'roślina' i była ·

istotnie większa od powierzchni liści roślin uprawianych na glebie

o uwilgotnieniu 30% ppw - 8, 19 dm=roślina'.

Weryfikacja statystyczna wyników uzyskanych w drugim roku

badań, nie wykazała istotnego wpływu współdziałania czynników

doświadczalnych na wielkość powierzchni fotosyntetycznej liści

omawianej rośliny zielarskiej. W pierwszym terminie zbioru bazylii

największą średnią powierzchnią charakteryzowały się liście roślin

z kombinacji Mg2 60% ppw (5,75 dm=roślina"), w drugim zaś

z kombinacji Mgl 60% ppw (12,64 d1:7i2-roślina-
1
).



Powierzchnia asymilacyjna blaszek liściowych szałwii lekarskiej [dm, -roślina-; ] i 
Tah.15

I rok II rok

Poziom 1 termin zbioru ' 2 termin zbioru 1 termin zbioru 2 termin zbioru.,,
żywienia Mg

I

- - -
60% -30% 60% X 30% 60% X 30% 60% X 30% X

r

Mg l 1,84 3,33 2,58 3,58 8,16 5,87 2,60 4,66 3,63 3,61 5 57 4,59'
Mg2 2,94 3,36 3,15 3,84 6,72 5,28 3,38 4,01 3,69 4,51 5,86 5,18

Mg3 2,62 4,83 3,72 4,40 9,03 6,71 3,02 2,57 2,79 3,68 6,70 5,19
-

2,47 3,84 3,15 3,94 7,97 5,95 3,00 3,75 3,37 3,93 6,04 4,99
X

l

czynnika! 0,966 czynnika I r.n. czynnika I r.n. czynnika! r.n.
- - - - -- - - -- -- - -- -- - - -- - - - - -- - - - - - --- - - ------------------------------------ ------------------------------------ - - - - - - -- --- --- ------ ------ --- -- - - --- -

czynnika 4l 0,652 czynnika II 1,160 czynnika 4l r.n. czynnika II 1,187
NI~,os dla: ------------------------------------ - ------------------------------------ ------------------------------------ -------------------------------------

interakcji IxII r.n. interakcji IxII r.n. interakcji IxII r.n. interakcji Ixll r.n.
------------------------------------ - ------------------------------------ --- - -- -- --- - - ------ - ---- - - -- - - - - - - -- -- - -- - --- - -- - - - - - - - - - -- -- - - - - - --- --- -

interakcji Ilxl r.n. interakcji Ilxl r.n. interakcji Ilxl r.n. interakcji Ilxl r.n. \O
\O



Powierzchnia asymilacyjna blaszek liściowych bazylii wonnej [dm2·roślina-1].
Tab.16

I rok II rok

Poziom 1 termin zbioru 2 termin zbioru 1 termin zbioru 2 termin zbiorużywienia Mg

30% 60% - 30% 60% - 30% 60% -
30% 60% -X X X X

Mg 1 6,12 7,94 7,03 5,62 9,17 7,39 4,13 4,16 4,14 7,02 12,64 9,83

Mg2 5,75 7,96 6,85 5,24 7,64 6,44 5,21 5,75 5,48 8,21 10,71 9,46.
Mg3 4,26 10,11 7,18 5,95 5,27 5,61 4,10 4,34 4,22 9,34 9,78 9,56

-
5,38 8,67 7,02 5,60 7,36 6,48 4,48 4,75 4,61 11,04X 8,19 9,61

czynnika! r.n. czynnika! r.n. czynnika I r.n. czynnika! r.n.
------------------------------------- ------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------- 

czynnika II 1,959 czynnika II 1,515 czynnika II r.n. czynnika II 3,286
NI~os dla: ------------------------------------- ----------------------------------- ------------------------------------ -- - - - - --- - - -- -- - - -- - - - - - - - - - - -- -- - - --,

interakcji IxII interakcji IxfI interakcji IxII interakcji IxIIr.n. r.n. r.n. r.n.
------------------------------------- ------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------- 

interakcji IIxI r.n. interakcji IIxI r.n. interakcji IIxI r.n. interakcji IIxI r.n.
~
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3.4. Świeża masa części nadziemnej

3.4.1. Świeża masa części nadziemnej szałwii lekarskiej

W pierwszym roku badań największy plon świeżej masy częsci

nadziemnej - 22,47 g-roślina' (1 termin) i 38,90 groślina' (2 termin),

stwierdzono u Salvia officinalis L. żywionej magnezem na poziomie

Mg3 (tab. 17). Różnica pomiędzy plonem świeżej masy szałwii,

zebranej w pierwszym terminie, żywionej magnezem w dawce Mg3

(22,47 groślina' ), a świeżą masą roślin nie dożywianych badanym

pierwiastkiem (17,53 g-roślina") była statystycznie istotna.

W omawianym roku badań stwierdzono wysoce istotnie większą,

wynoszącą w pierwszym i drugim terminie odpowiednio: 29,23

i 44,04 g-roślina', świeżą masę szałwii rosnącej na glebie o wilgotności

60% ppw, od masy roślin uprawianych przy wilgotności 30% ppw

(odpowiednio: 10,63 i 30,08 g-roślina") (tab. 17).

W pierwszym roku badań nie wykazano istotności wpływu interakcji -

czynników doświadczenia na plon świeżej masy omawianego gatunku,

choć w obu terminach zbioru największą świeżą masę posiadała część

nadziemna szałwii z kombinacji Mg3 60% ppw (33,32 i 45,71 groślina').

W drugim roku doświadczalnym, świeża masa omawianej rośliny

zielarskiej, nie była istotnie uzależniona od poziomu zastosowanego

żywienia magnezem.

Zanotowano natomiast istotny statystycznie wpływ poziomu

uwilgotnienia gleby na omawianą cechę szałwii lekarskiej. Świeża masa tej

rośliny, rosnącej na glebie o wilgotności 60% ppw, wynosiła w pierwszym

i drugim terminie zbioru odpowiednio: 16,95 i 25,19 g-roślina' i była

Większa od masy roślin rosnących przy wilgotności 30% ppw - 13,61

i 15,99 groślina" (tab. 17).
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Weryfikacja statystyczna wyników badań uzyskanych w drugim

roku, dowiodła braku istotnego wpływu współdziałania poziomu żywienia

magnezem i zróżnicowanych warunków wilgotnościowych gleby na

wielkość świeżej masy Salvia o.fficinalis L. Średni plon świeżej masy tej

rośliny zielarskiej, zebranej w pierwszej i trzeciej dekadzie lipca wynosił

odpowiednio: 15,28 i 20,59 g-roślina'.

3.4.2. Świeża masa części nadziemnej bazylii wonnej

W pierwszym roku badań, u bazylii zebranej w fazie pąków

kwiatowych, największą świeżą masę części nadziemnej (57,17g·roślina-1)

stwierdzono u roślin nie dożywianych magnezem, najmniejszą zaś

(45,49 groślina') u roślin żywionych magnezem w dawce Mg2 (tab.18).

Analiza statystyczna wykazała istotność tych różnic.

Świeża masa Ocimum basilicum 6ia zebranej w drugim terminie

omawianego roku badań, nie była natomiast istotnie uzależniona od

zróżnicowanego poziomu żywienia magnezem, choć największą świeżą ·

masę (91, 16 g-roślinę') stwierdzono u roślin żywionych największą

zastosowaną w doświadczeniu dawką magnezu (Mg3) (tab.18).

W pierwszym roku prowadzonych badań, u bazylii zarówno w fazie

pąków kwiatowych jak i w fazie kwitnienia wysoce istotnie większą świeżą

masę: 57,06 g-roślina' (1 termin zbioru) i 102, 15 groślina" (2 termin

zbioru) posiadały rośliny rosnące na glebie o wilgotności 60% ppw, niż

rośliny uprawiane przy wilgotności 30% ppw, których świeża masa

Wynosiła odpowiednio: 45,53 i 63,43 g-roślina' (tab.18).

W pierwszym roku badań, stwierdzono istotny wpływ

Współdziałania czynników doświadczenia na wielkość świeżej masy bazylii

Wonnej w fazie pąków kwiatowych (1 termin). Największą świeżą masę

(62,63 groślina'), istotnie większą od masy roślin z kombinacji Mgl
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30% ppw i Mg2 60% ppw, posiadały rośliny z kombinacji Mgl 60% ppw

(tab. 18).

W drugim roku badań me zanotowano istotnego wpływu

zróżnicowanego poziomu żywienia magnezem na wielkość omawianej

cechy Ocimum basilicum L. W pierwszym terminie zbioru

bazylii największy plon świeżej masy (35,96 groślina") uzyskano

u roślin żywionych magnezem na poziomie Mg2, najmniejszy zaś

(28,58 groślina") u roślin nie dożywianych magnezem. U bazylii w fazie

pełni kwitnienia największą świeżą masę (86,44 groślina') stwierdzono

natomiast u roślin nie dożywianych magnezem, najmniejszą zaś

(71,28 g-roślina') u roślin żywionych magnezem na poziomie Mg2

(tab.18).

W drugim roku badań, u bazylii wonnej w fazie pąków kwiatowych,

rosnącej na· glebie o wilgotności 60% ppw świeża masa wynosiła

34,84 groślina' i była istotnie większa od masy roślin rosnących na glebie

o uwilgotnieniu 30% ppw (27,74 groślina'), W drugim terminie zbioru

bazylii wonnej, choć statystycznie nie stwierdzono istotności różnic :

pomiędzy średnimi, to jednak większą świeżą masę - 81,05 groślina'

wykształciła omawiana roślina zielarska rosnąca na glebie o wilgotności

60% ppw, niż uprawiana na glebie o uwilgotnieniu 30% ppw -

76,39 groślina' (tab. 18).

W drugim roku badań własnych nie wykazano istotnego wpływu

Współdziałania czynników doświadczenia na plon świeżej masy omawianej

rośliny zielarskiej. Średni plon świeżej masy bazylii w drugim roku badań,

w fazie pąków kwiatowych 1 kwitnienia, wynosił odpowiednio: 31,28

i 78,71 groślina' (tab.18).



Świeża masa części nadziemnej szałwii lekarskiej [g-roślina'].
Tab. 17

I rok II rok

Poziom 1 termin zbioru 2 termin zbioru 1 termin zbioru 2 termin zbiorużywienia Mg
-

60% - 30% 60% - 30% 60% -30% 60% X 30% X X X

Mg 1 8,11 26,96 17,53 28,34 44,57 36,45 11,42 19,24 15,33 14,79 27,62 21,20

Mg2 12,15 27,40 19,77 29,81 41,84 35,82 14,83 16,76 15,79 19,26 23,98 21,62.
Mg3 11,63 33,32 22,47 32,09 45,71 38,90 14,59 14,86 14,72 13,92 23,98 18,95

-
10,63 29,23 19,92 30,08 44,04 37,06 13,61 16,95 15,28 15,99 25,19 20,59

X

czynnika/ 4,490 czynnika/ r.n. czynnika/ r.n. czynnika/ r.n.
- ---- - --- - - -- --- - - - --- - - ----- - - - ---- - - --- --- - --- ----- - -- ------ -- - - - - ---- - -- ------------------------------------- -------------------------------------

czynnika II 3,032 czynnika II 4,245 czynnika/I 2,927 czynnika/I 4,834
NIRo,os dla: --- - - -- - -- -- - - - - - - - - - -- --- - - -- -- -- - - - - - - --- --- - --- - -- -------- --- --- - - - - - -- - - -- - -- - ---- ---- -- - ----- - --- - - --- --- - - -------------------------------------

interakcji IxII interakcji IxII interakcji IxII interakcji IxIIr.n. r.n. r.n. r.n.
------------------------------------- -- - - - - - - --- - -- --- -- --- -- - - -- - - - - --- -- - - - --- - -- - - -- --- --- - -- ----- ---- --- -- - - -- --- - -- --- - - - - ----- - - --- -- - - -- - - - ---

interakcji Ilxl r.n. interakcji Ilxl r.n. interakcji Ilxl r.n. interakcji Ilxl r.n.
~



Świeża masa części nadziemnej bazylii wonnej [groślina']. Tab.18

I rok II rok

Poziom 1 termin zbioru 2 termin zbioru 1 termin zbioru 2 termin zbiorużywienia Mg
- - 30% - 30% 60% -30% 60% X 30% 60% X 60% X X

Mgl 52,02 62,32 57,17 68,58 95,85 82,21 24,98 32,19 28,58 75,77 97,12 86,44

Mg2 : 43,87 47,11 45,49 60,40 89,57 74,98 33,83 38,10 35,96 77,74 64,83 71,28.
Mg3 40,69 61,76 51,22 61,30 121,03 91,16 24,40 34,23 29,31 75,66 81,19 78,42

-
45,53 57,06 51,29 63,43 102,15 82,78 27,74 34,84 31,28 76,39 81,05 78,71

X

czynnika! 7,931 czynnika! r.n. czynnika I r.n. czynnika! r.n.
- -- - -- - - - -- -- --- - - -- - ---- -- - ---- -- - - - - - - - - --- --- -- - -- - ---- - - - -- - ----- --- -- - ------------------------------------- -------------------------------------

czynnika Jl 5,357 czynnika Jl 12,586 czynnika Jl 6,077 czynnika II r.n.
NIRo,os dla: - - - - -- - -- -- - --- -- - ----- -- - - - ---- -- - - -- - - - - -- - - -- - - ------ --- - - -- -- -- - - --- - -- - - - -- - --- - - -- - - - -- -- ------ - -- --- - - - - - - - -- - -- --- - -- -- - - - - - - - - -- - -- - - - - ---- -

interakcji JxJJ 11,216 interakcji JxJJ interakcji IxJJ interakcji Ixllr.n. r.n. r.n.
--- - -- - - - -- --- - - -- -- -- - - - --- - - -- - -- -- - - - - -- - - -- - --- - -- - ----- - - --- -- -- --- - - - ------------------------------------- -- - --- - - -- - -- - - ---- ---- - - - -- - - - - -- - - -

interakcji JJxJ 9,278 interakcji IJxJ r.n . interakcji Jfxl r.n. interakcji JJxJ r.n.
.
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3. 5. Sucha masa liści

3. 5.1. Sucha masa liści szałwii lekarskiej

W pierwszym roku badań, największy plon suchej masy liści

Salvia officinalis L. uzyskano u roślin żywionych największą zastosowaną

w doświadczeniu dawką magnezu (Mg3). Wynosił on 2,51 groślina'

(I termin) oraz 5,03 groślina' (2 termin). Wielkość plonu suchej masy

liści uzyskanego w pierwszym terminie zbioru szałwii żywionej największą

zastosowaną dawką magnezu była istotnie większa od plonu liści roślin nie

dożywianych tym makroskładnikiem (1,75 groślina').

W omawianym roku stwierdzono jednoznacznie niekorzystny wpływ

małej wilgotności gleby na plon suchej masy liści szałwii. Średni plon

suchej masy liści badanego gatunku, rosnącego na glebie o wilgotności

60% ppw, wynosił w pierwszym i drugim terminie zbioru szałwii

odpowiednio: 2,64 i 5,65 g-roślina" i był wysoce istotnie większy od plonu

suchej masy liści roślin rosnących na glebie o uwilgotnieniu 30% ppw -

1,58 i 3,15 groślina' (tab. 19).

W pierwszym roku badań, choć nie stwierdzono istotności interakcji

czynników doświadczenia, to jednak największy plon suchej masy liści

uzyskano w obu terminach zbioru szałwii u roślin z kombinacji Mg3

60% ppw. Wynosił on w pierwszym i drugim terminie odpowiednio: 3,19

i 6,31 groślina".

W drugim roku badań, me stwierdzono istotnego wpływu

zróżnicowanego poziomu żywienia badanym składnikiem pokarmowym na

plon suchej masy liści Salvia officinalis L. Zanotowano natomiast,

w kolejnych terminach zbioru ziela, odpowiednio: istotnie oraz wysoce

istotnie większą suchą masę liści szałwii uprawianej na glebie

o uwilgotnieniu 60% ppw (2, 12 i 4,37 g-roślina") od suchej masy
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omawianego organu roślin rosnących na glebie o wilgotności 30% ppw

(1,67 i 2,49 groślina') (tab. 19).

W drugim roku badań, wpływ interakcji czynników

doświadczalnych na omawianą cechę fizjologiczną szałwii lekarskiej

okazał się nieistotny. U roślin zebranych w pierwszej dekadzie lipca

największy średni plon suchej masy liści stwierdzono w kombinacji

Mgl 60% ppw - 2,50 groślina', u roślin zebranych w terminie drugim zaś

w kombinacji Mg3 60% ppw - 4,83 groślina'.

3.5.2. Sucha masa liści bazylii wonnej

W pierwszym roku badań, u bazylii w fazie pąków kwiatowych

i kwitnienia, nie stwierdzono istotnego wpływu zróżnicowanego poziomu

żywienia magnezem na plon suchej masy liści tej rośliny zielarskiej.

Średnie plony suchej masy omawianego organu bazylii, żywionej

zróżnicowanymi dawkami magnezu były do siebie zbliżone, a największy

plon liści wykształciły zarówno w pierwszym (2,79 groślina'), jak '

i drugim terminie zbioru (3,45 g-roślina') rośliny nie dożywiane

magnezem (tab. 20).

W omawianym roku badań własnych, sucha masa liści Ocimum

basżlżcum 6ia rosnącej na glebie o wilgotności 60% ppw, wynosiła

w kolejnych terminach zbioru odpowiednio: 2,93 i 3,88 groślina' i była

odpowiednio: istotnie i wysoce istotnie większa od suchej masy liści

badanego gatunku uprawianego przy wilgotności gleby 30% ppw.

W pierwszym roku, me stwierdzono istotnego wpływu interakcji

czynników doświadczenia na oma-wianą cechę fizjologiczną bazylii.

Największy plon suchej masy liści (3,24 groślina"), w pierwszym terminie

Zbioru uzyskano u roślin z kombinacji Mg3 60% ppw, w drugim terminie

Zaś u roślin z kombinacji Mgl 60% ppw (4,28 g-roślina") (tab. 20).
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W drugim roku doświadczalnym, w pierwszym terminie zbioru

badanej rośliny największy plon suchej masy liści (2,50 g-roślina')

uzyskano po zastosowaniu magnezu w dawce Mg2, w drugim terminie

zbioru natomiast, największy plon liści (3,25 groślina") stwierdzono

u roślin żywionych magnezem na poziorme Mg3. Różnice pomiędzy

średnimi nie były jednak istotne statystycznie.

W tym samym roku, większy plon suchej masy liści (w pierwszym

1 drugim terminie zbioru roślin wynosił on odpowiednio: 2,44

i 3,55 groślina') uzyskano u bazylii uprawianej na glebie o uwilgotnieniu

60% ppw, niż u omawianego gatunku rosnącego na glebie o wilgotności

30% ppw - 2,14 oraz 2,76 groślina' (tab. 20). Różnice pomiędzy

średnimi, zanotowane w drugim terminie zbioru okazały się istotne

statystycznie.

W drugim roku badań własnych nie wykazano istotnego wpływu

interakcji czynników doświadczalnych na wielkość suchej masy liści

Ocimum basilicum L. Średni plon suchej masy omawianego organu bazylii

zebranej w fazie pąków kwiatowych wynosił 2,29 g·roślina· 1, natomiast '

w fazie kwitnienia - 3, 15 g-roślina'.



Sucha masa liści szałwii lekarskiej [g-roślina']. Tab.19

I rok II rok
Poziom 1 termin zbioru 2 termin zbioru ,,, ! termin zbioru 2 termin zbiorużywienia Mg

- 30% 60% -
30% 60% -

30% 60% -30% 60% X X X X.

Mg 1 1, 12 2,39 1,75 2,73 5,56 4,15 1,44 2,50 1,97 2,37 4,51 3,44
Mg2 1,79 2,34 2,06 2,97 5,07 4,02 1,80 2,08 1,94 2,87 3,76 3,31.
Mg3 1,84 3,19 2,51 3,75 6,31 5,03 1,78 1,79 1,78 2,24 4,83 3,41

-
1,58 2,64 2,11 3,15 5,65 4,39 1,67 2,12 1,90 2,49 4,37 3,43

X

czynnika B 0,726 czynnika/ r.n. czynnika/ r.n. czynnika/ r.n.-- - -- - - - - -- ---- - - -- - - --- ----- - -- -- - - - ------------------------------------ ------------------------------------ - - - - - - ------- -- --- - -- -- ---- -- - - ------

czynnika BB 0,491 czynnika// 0,845 czynnika// 0,357 czynnika// 0,768
NIRo,os dla: ------------------------------------- -- --- - - ------ --- --- - - - - --- -- - - - --- - - ------------------------------------ - - - - - - -- - --- - -- -- --- -- ---- --- - -- - - ---

interakcji Bx l l r.n. interakcji Bx l l r.n. interakcji Bx l l r.n. interakcji Bx l l r.n.------------------------------------- - - - - - - - ------ -- -- -- -- - --- ---- -- - - - -- ~------------------------------------ -------------------------------------

interakcji Bl x l r.n. interakcji Bl x l r.n. interakcji Bl x l interakcji Bl x l r.n.



Sucha masa liści bazylii wonnej [g-roślina'].
Tab.20

I rok II rok

Poziom 1 termin zbioru 2 termin zbioru 1 termin zbioru 2 termin zbiorużywienia Mg
- 30% 60% -

30% 60% - 30% 60% -30% 60% X X X X

Mg 1 2,43 3,15 2,79 2,62 4,28 3,45 1,92 2,22 2,07 2,40 3,73 3,06

: Mg2 2,12 2,41 2,26 2,50 3,38 2,94 2,44 2,55 2,50 3,30 2,98 3,14

Mg3 2,07 3,24 2,65 2,42 3,99 3,20 2,05 2,56 2,30 2,57 3,93 3,25
- 2,21 2,93 2,57 2,51 3,88 3,20 2,14 2,44 2,29 2,76 3,55 3,15X

czynnika! r.n. czynnika I r.n. czynnika! r.n. czynnika I r.n.
------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------ ------------------------------------- 

czynnika II 0,430 czynnika II 0,715 czynnika II r.n. czynnika II 0,721
------------------------------------- -- - - - - -- ---- - -- --- ---- - - - -- - - --- - - - - --- - ----- - - -- -- - - -- -- -- -- -- - - - ---- -- ------------------------------------- NIRn,os dla:
interakcji IxII interakcji IxII interakcji IxII interakcji IxIIr.n. r.n. r.n. r.n.

- -- -- - - - - - -- -- --- - - - - - - - - ----- -- - - -- - - - - - ---- - -- - - - - -- - - --- - -- - - ---- -- - -- ------------------------------------ -------------------------------------

interakcji Ilxl r.n. interakcji Ilxl r.n. interakcji Ilxl r.n. interakcji Ilxl r.n.
-
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3. 6. Sucha masa łodyg

3. 6.1. Sucha masa łodyg szałwii lekarskiej

W pierwszym roku badań, w obu terminach zbioru szałwii,

największy plon suchej masy łodyg uzyskano u roślin żywionych

największą zastosowaną w doświadczeniu dawką magnezu (Mg3), choć

różnice pomiędzy średnimi statystycznie nie były istotne. Średni plon

suchej masy omawianego organu szałwii lekarskiej, żywionej magnezem

na poziomie Mg3 wynosił w kolejnych terminach zbioru: 0,92

i 2,01 groślina' (tab. 21 ).

W pierwszym roku, zanotowano wysoce istotnie większy średni plon

suchej masy łodyg badanej rośliny rosnącej na glebie o wilgotności

60% ppw (w pierwszym i drugim terminie zbioru wynosił on odpowiednio:

1,02 oraz 2,57 g-roślina") od plonu łodyg roślin uprawianych przy

wilgotności gleby 30% ppw - 0,56 oraz 1,20 groślina'.

W tym samym roku doświadczalnym nie stwierdzono istotnego

wpływu współdziałania zróżnicowanego poziomu żywienia magnezem

i uwilgotnienia gleby na omawianą cechę fizjologiczną szałwii. Średni plon

suchej masy łodyg tej rośliny wynosił O,79 groślina' (1 termin) oraz

1,88 groślina' (2 termin).

W drugim roku badań, nie stwierdzono istotnego wpływu poziomu

żywienia badanym makroskładnikiem na plon suchej masy łodyg Salvia

officinalis L. Średnie plony suchej masy tego organu szałwii, zebranej

w pierwszej dekadzie lipca, żywionej zróżnicowanymi dawkami magnezu

były zbliżone, natomiast w drugim terminie zbioru ziela, nieco większa od

pozostałych (2,04 groślina') okazała się sucha masa łodyg roślin

żywionych magnezem na poziomie Mg3.

W drugim roku badań, zanotowano wysoce istotnie większy plon
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suchej masy łodyg szałwii uprawianej na glebie o wilgotności

60% ppw (w kolejnych terminach zbioru ziela wynosił on odpowiednio:

1,13 i 2,30 groślina'), od plonu łodyg roślin rosnących na glebie

o uwilgotnieniu 30% ppw, który w pierwszym i drugim terminie zbioru

szałwii wynosił odpowiednio: 0,80 oraz 1,17 g-roślina' (tab. 21).

W omawianym roku nie stwierdzono istotności wpływu interakcji

czynników doświadczenia na omawianą cechę szałwii lekarskiej, choć

w drugim terminie zbioru tej rośliny zielarskiej największy plon

suchej masy łodyg uzyskano u roślin z kombinacji Mg3 60% ppw -

3,01 groślina'.

3.6.2. Sucha masa łodyg bazylii wonnej

W pierwszym roku badań, sucha masa łodyg bazylii wonnej zebranej

w fazie pąków kwiatowych była istotnie zależna jedynie od poziomu

uwilgotnienia gleby. Średni plon łodyg tej rośliny, rosnącej na glebie

o wilgotności 60% ppw wynosił 3,80 groślina" i był istotnie większy od

plonu łodyg roślin uprawianych przy wilgotności 30% ppw -

2,73 groślina' (tab. 22).

W tym samym roku doświadczalnym istotny wpływ na omawianą '

cechę bazylii w fazie kwitnienia, wywarły natomiast zarówno poziom

żywienia magnezem, jak i uwilgotnienia gleby. Największy plon suchej

masy łodyg uzyskano u Ocimum basilicum L. żywionej magnezem na

poziomie Mg3 - 11,52 g-roślina", Średni plon suchej masy omawianego

organu bazylii, uprawianej na glebie o wilgotności 60% ppw wynosił

natomiast 12,55 groślina' i był wysoce istotnie większy od plonu suchej

masy łodyg roślin rosnących na glebie o uwilgotnieniu 30% ppw -

6,92 groślina' (tab. 22).

Analiza statystyczna wyników µzyskanych w pierwszym roku badań
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dowiodła istotnego wpływu współdziałania czynników doświadczalnych na

wielkość omawianej cechy fizjologicznej bazylii. Istotnie największy plon

suchej masy łodyg badanej rośliny zielarskiej uzyskano w kombinacji Mg3

60% ppw, wynosił on 16,29 groślina' (tab. 22).

W drugim roku badań, w obu terminach zbioru omawianej rośliny,

me stwierdzono istotnego wpływu zróżnicowanego poziomu żywienia

magnezem na plon suchej masy łodyg Ocimum basilicum L.

W pierwszym terminie zbioru największy plon suchej masy tego organu

(2,46 groślina") uzyskano u bazylii żywionej magnezem na poziomie

Mg2, w drugim zaś (7,83 g-roślina') u badanej rośliny nie dożywianej

magnezem (tab. 22).

Większy plon łodyg: 2,27 groślina' (1 termin) i 7,46 groślina'

(2 termin) stwierdzono u bazylii rosnącej na glebie o wilgotności

60% ppw, aniżeli u tej rośliny zielarskiej uprawianej przy wilgotności

gleby 30% ppw. Różnice pomiędzy średnimi nie były jednak istotne

statystycznie.

W drugim roku badań, u bazylii w fazie kwitnienia zanotowano

istotne różnice pomiędzy plonem suchej masy łodyg tej rośliny

z kombinacji Mgl 60% ppw (9,12 groślina') a Mg2 60% ppw

(5,12 groślina") oraz Mg3 60% ppw (8,15 groślina") a Mg3 30% ppw '

(5,14 groślina") (tab. 22). •



Sucha masa łodyg szałwii lekarskiej [g-roślina'].
Tab.21

I rok II rok

Poziom 1 termin zbioru 2 termin zbioru 1 termin zbioru 2 termin zbiorużywienia Mg
- -

30% 60% -
30% 60% -30% 60% X 30% 60% X X X

Mgl 0,41 0,88 0,64 1, 1 O 2,62 1,86 0,64 1,22 0,93 1,08 1,81 1,45

Mg2 0,61 1,01 0,81 1,07 2,47 1,77 0,83 1, 15 0,99 1,38 2,08 1,73

Mg3 0,65 1, 18 0,92 1,42 2,61 2,01 0,92 1,01 0,97 1,07 3,01 2,04
-

0,56 1,02 0,79 1,20 2,57 1,88 0,80 1,13 0,96 1,17 2,30 1,74
X

czynnika/ r.n. czynnika/ r.n. czynnika/ r.n. czynnika/ r.n.
------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------ -- - -- - - - - - - - -- - -- - - -- - - - - - -- --- ---- --

czynnika BB 0,243 czynnika// 0,398 czynnika// 0,245 czynnika// 0,534
------------------------------------- -- - - - - - - -- - - - -- --- - - - - -- -- -- - - - ---- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,_ - - - - - - - - -- - --- - - - - ----- -- --- -- - -- -- - - - -- - ---NIRoos dla:

' interakcji Bx l l interakcji Bx f 4 interakcji Bx f B interakcji Bx l l r.n. r.n. r.n. r.n.
- --- - - -- --- ---- -- -- - --- - - - - - - - - -- - - -- ------------------------------------- - - - - - - - - --- - - -- - - --- - - -- -- - - - - - -- - - - -------------- ----------------------

interakcji Bl x l r.n. interakcji Bl x l r.n. interakcji Bl x l r.n. interakcji Bl x l r.n.



Sucha masa łodyg bazylii wonnej [groślina"]. Tah.22

I rok II rok

Poziom 1 termin zbioru 2 termin zbioru 1 termin zbioru 2 termin zbiorużywienia Mg

30% 60% -
30% 60% -

30% 60% -
30% 60% -X X X X

Mg 1 3,23 4,09 3,66 7,38 10,45 8,91 2,14 2,11 2,12 6,54 9,12 7,83

Mg2 2,36 2,93 2,64 6,61 10,90 8,75 2,60 2,32 2,46 7,43 5,12 6,27

Mg3 2,61 4,38 3,49 6,76 16,29 11,52 1,49 2,37 1,93 5,14 8,15 6,64
-

2,73 3,80 3,26 6,92 12,55 9,73 2,08 2,27 2,17 6,37 7,46 6,91
X

czynnika/ r.n. czynnika B 2,315 czynnika/ r.n. czynnika/ r.n.
------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - ------------------------------------ - - ---- -- - - - -- -- - -- - --- ----- -- -- - - -- -

czynnika// 0,629 czynnika BB 1,564 czynnika// r.n. czynnika// r.n.
NIRo,os dla: - - - - - - - - - -- -- --- --- - - -- - --- - - - - - -- - - - ---- -- -- - -- --- --- ---- ---- - - --- - -- - -- - ------------------------------------ - - --- - - - - -- --- ---- --- -- --- ---- - --- - --

interakcji Bx l l r.n. interakcji Bx l l 3,274 interakcji Bx l l r.n. interakcji Bx l l 3,400
- -- -- - - - - - -- ---- - -- - - - - - - - -- - --- -- -- - --- ---- - - --- - -- --- - - -- - - -- -- - - - - -- -- - ------------------------------------ -- - -- -- - -- -- - -- -- -- --- -- ---- - -- - - -- --

interakcji Bl x l r.n. interakcji Bl x l 2,708 interakcji Bl x l r.n. interakcji Bl x l 2,812
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3. 7. Sucha masa systemu korzeniowego

3. 7.1. Sucha masa systemu korzeniowego szałwii lekarskiej

Weryfikacja statystyczna wyników uzyskanych w obu latach badań,

wykazała brak istotnego wpływu zróżnicowanego poziomu żywienia

badanym pierwiastkiem na plon suchej masy korzeni Salvia officinalis L.

W obu latach badań, we wszystkich terminach zbioru, większą

średnią suchą masę systemu korzeniowego posiadała szałwia uprawiana na

glebie o wilgotności 60% ppw, niż ta roślina zielarska rosnąca przy

wilgotności gleby 30% ppw. W obu terminach zbioru w pierwszym roku

badań oraz w drugim terminie zbioru roślin w drugim roku

doświadczalnym, różnice pomiędzy średnimi były istotne statystycznie.

Średni plon suchej masy omawianego organu Salvia officinalis 6ia rosnącej

na glebie o uwilgotnieniu 60% ppw, zebranej w pierwszym roku badań,

w kolejnych terminach wynosił odpowiednio: 0,96 i 2,97 groślina",

a uprawianej przy wilgotności 30% ppw odpowiednio: 0,50

i 1,18 g-roślina' (tab. 23). W drugim roku badań natomiast, plon korzeni

badanego gatunku, zebranego w pierwszej i trzeciej dekadzie lipca,

rosnącego na glebie o wilgotności 60% ppw wynosił odpowiednio: O,78 '

i 2, 18 g-roślina', natomiast na glebie o uwilgotnieniu 30% ppw

odpowiednio: 0,53 i 1, 11 g-roślina' (tab. 23).

W przeprowadzonych badaniach nie stwierdzono istotnego wpływu

współdziałania zróżnicowanego poziomu żywienia magnezem oraz

uwilgotnienia gleby na plon suchej masy systemu korzeniowego Salvia

officinalis L.
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3. 7.2. Sucha masa systemu korzeniowego bazylii wonnej

Zróżnicowany poziom doglebowego żywienia magnezem me

wpłynął istotnie, w obu latach badań, na plon suchej masy systemu

korzeniowego Ocimum basilicum L.

W pierwszym roku badań, większą suchą masą systemu

korzeniowego - 0,62 groślina' (1 termin) i 0,97 groślina' (2 termin)

charakteryzowała się badana roślina uprawiana na glebie o wilgotności

60% ppw, od bazylii rosnącej przy uwilgotnieniu 30% ppw, której

średni plon korzeni wynosił w kolejnych terminach odpowiednio: 0,52

i 0,53 groślina' (tab. 24). Różnice pomiędzy średnimi zanotowane

w drugim terminie zbioru ziela były statystycznie wysoce istotne.

W drugim roku badań nie stwierdzono natomiast istotnego wpływu

zróżnicowanego poziomu uwilgotnienia gleby na plon suchej masy

systemu korzeniowego bazylii wonnej.

Analiza statystyczna wyników badań uzyskanych w obu latach nie

wykazała również istotnego wpływu współdziałania czynników

doświadczalnych na wielkość omawianej cechy fizjologicznej Ocimum

basilicum L. Zaznaczyć jednak należy, iż w pierwszym roku badań,

największy plon suchej masy systemu korzeniowego (w kolejnych ,

terminach zbioru wynosił on odpowiednio: 0,72 i 1,23 groślina') uzyskano

u bazylii z kombinacji Mg3 60% ppw (tab. 24).

W drugim roku badań średni plon suchej masy omawianego organu

bazylii w fazie pąków kwiatowych wynosił 0,45 groślina", w fazie

kwitnienia natomiast 1,27 g-roślina'.



Sucha masa systemu korzeniowego szałwii lekarskiej [g-roślina"].
Tab.23

I rok II rok

Poziom 1 termin zbioru 2 termin zbioru 1 termin zbioru 2 termin zbiorużywienia Mg

60%
-

30% 60% -
30% 60% -

30% 60% -30% X X X X

Mgl 0,25 0,88 0,57 0,82 1,78 1,30 0,39 1,15 0,77 0,86 1,63 1,24

Mg2 0,61 1,04 0,83 1,05 3,48 2,26 0,52 0,61 0,56 1,45 2,47 1,96

Mg3 0,65 0,96 0,80 1,68 3,65 2,66 0,69 0,57 0,63 1,02 3,25 2,14
-

0,50 0,96 0,73 1,18 2,97 2,07 0,53 0,78 0,65 1,11 2,18 1,78X

czynnika/ r.n. czynnika/ r.n. czynnika B r.n. czynnika/ r.n.
------------------------------------- ------------------------------------ ------------------------------------ -------------------------------------

czynnika// 0,256 czynnika Z/ 1,043 czynnika// r.n. czynnika BB 0,752
- -- - ----- --- - - - - ------- - --- - ---- - --- - ------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------- NIRo,os dla:
interakcji Bx l l interakcji Bx l l interakcji Bx l l interakcji Bx l l r.n. r.n. r.n. r.n.
-- -- - -- - -- - -- -- - - - - - -- -------- -- --- -- ------------------------------------ ------------------------------------ -------------------------------------

interakcji Bl x l r.n. interakcji Bl x l r.n . interakcji Bl x l r.n. interakcji Bl x l r.n.
.



Sucha masa systemu korzeniowego bazylii wonnej [g-roślina'].
Tab.24

I rok II rok

Poziom 1 termin zbioru 2 termin zbicru 1 termin zbioru 2 termin zbiorużywienia Mg
-

30% 60% - 30% 60% - 30% 60% -30% 60% X X X X

Mgl 0,59 0,70 0,64 0,46 0,88 0,67 0,34 0,44 0,39 0,91 1,42 1,16

Mg2 0,45 0,44 0,44 0,49 0,81 0,65 0,40 0,56 0,48 1,97 1,31 1,64

Mg3 0,51 0,72 0,62 0,63 1,23 0,93 0,57 0,41 0,49 0,82 0,99 0,90
- 0,52 0,62 0,57 0,53 0,97 0,75 0,90 0,47 0,45 1,23 1,24 1,27X

czynnika! r.n. czynnika! r.n. czynnika! r.n. czynnika I r.n.
------------------------------------- ------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------- 

czynnika II r.n. czynnika II 0,212 czynnika II r.n. czynnika II r.n.
NIRo,os dla: ---- - - -- -- - - - - - - - ---- - ----- - ---- ----- ------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------- 

interakcji IxII interakcji IxII interakcji IxII interakcji IxIIr.n. r.n. r.n. r.n.
------------------------------------- --- -------------------------------- ---- - - - - - -- - -- - -- -- --- -- - - -- - ----- - - --- --- -- -- -- --- -- --- - -- - - - -- --- - - - -- -

interakcji IIxI r.n. interakcji IIxI r.n. interakcji IIxI r.n. interakcji IIxI r.n.
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3.8. Ogólna sucha masa roślin

3.8.1. Ogólna sucha masa szałwii lekarskiej

Analiza statystyczna wyników badań uzyskanych w obu latach me

wykazała statystycznie istotnego wpływu zróżnicowanego poziomu

żywienia magnezem na ogólny plon suchej masy (części nadziemnej

i systemu korzeniowego) Salvia officinalis L. Zaznaczyć jednak należy, że

w 1994 roku największy plon suchej masy: 4,23 groślinę' (1 termin)

i 9,71 g-roślinę' (2 termin) uzyskano przy żywieniu magnezem na

poziomie Mg3. W drugim roku badań korzystny wpływ żywienia

magnezem na omawianą cechę szałwii zaznaczył się jedynie w drugim

terminie zbioru roślin, w którym największy plon suchej masy

(7,71 groślinę') uzyskano u szałwii żywionej magnezem na poziomie

Mg3 (tab. 25).

W obu latach badań statystycznie istotnie większy ogólny plon

suchej masy szałwii uzyskano na glebie o większej wilgotności. Plon

suchej masy roślin rosnących na glebie o uwilgotnieniu 60% ppw,

w pierwszym roku badań, w kolejnych terminach zbioru szałwii wynosił

bowiem: 4,62 i 11, 19 g-roślinę', zaś plon roślin uprawianych na glebie '

o wilgotności 30% odpowiednio: 2,64 i 5,53 groślinę", W drugim roku

badań plon suchej masy szałwii rosnącej na glebie o uwilgotnieniu

60% ppw wynosił w kolejnych terminach odpowiednio: 4,03

i 9,12 groślinę", natomiast na glebie o wilgotności 30% ppw - 3,01

i 4,78 groślinę' (tab. 25).

Weryfikacja statystyczna wyników uzyskanych w obu latach badań

nie wykazała istotnego wpływu interakcji czynników doświadczenia na

wielkość omawianej cechy fizjologicznej szałwii lekarskiej. Zaznaczyć

jednak należy, że największy ogólny plon suchej masy, we wszystkich
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terminach zbioru, za wyjątkiem pierwszego terminu w drugim roku,

uzyskano u badanej rośliny z kombinacji Mg3 60% ppw.

3.8.2. Ogólna sucha masa bazylii wonnej

W pierwszym roku badań własnych, u bazylii w fazie pąków

kwiatowych statystycznie istotnie najmniejszy ogólny plon suchej masy

(5,36 g-roślinę') uzyskano u roślin żywionych magnezem na poziomie

Mg 2. W drugim terminie zbioru w 1994 roku oraz w obu terminach 1995

roku nie wykazano natomiast istotnego wpływu zróżnicowanego poziomu

żywienia badanym makroskładnikiem na omawianą cechę fizjologiczną

bazylii (tab. 26).

W pierwszym roku doświadczalnym plon suchej masy bazylii

uprawianej na glebie o uwilgotnieniu 60% ppw wynosił w kolejnych

terminach zbioru roślin odpowiednio: 7,35 oraz 17,41 groślinę' i był

statystycznie istotnie większy od plonu roślin uprawianych na glebie

o wilgotności 30% ppw (5,46 i 9,96 groślinę'), W drugim roku badań

również większy plon suchej masy uzyskano u bazylii rosnącej na glebie

o wilgotności 60% ppw (w kolejnych terminach zbioru plon ten wynosił:

5,18 i 12,25 g-roślinę"), Różnice pomiędzy średnimi nie były jednak '

istotne statystycznie (tab. 26).

W pierwszym roku badań największy ogólny plon suchej masy

uzyskano u bazylii z kombinacji doświadczalnej Mg3 60% ppw -

w kolejnych terminach zbioru odpowiednio: 8,34 i 21,52 groślinę 1•

Różnice pomiędzy średnimi stwierdzone w drugim terminie zbioru były

istotne statystycznie.

W drugim roku badań me wykazano istotnego wpływu

Współdziałania czynników doświadczalnych na omawianą cechę bazylii.
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Ogólna sucha masa szałwii lekarskiej [g-roślina'].
Tab.25

I rok II rok

Poziom 1 termin zbioru 2 termin zbioru 1 termin zbioru 2 termin zbiorużywienia Mg
-

30% 60% - 30% 60% - 30% 60% -30% 60% X X X X

Mg 1 1,78 4,15 2,97 4,64 9,97 7,31 2,47 4,87 3,67 4,31 7,95 6,13

Mg2 3,01 4,39 3,70 5,09 11,02 8,05 3, 15 3,83 3,49 5,69 8,31 7,00

Mg3 3,14 5,32 4,23 6,85 12,58 9,71 3,40 3,38 3,39 4,33 11,09 7,71
- 2,64 4,62 3,63 5,53 11,19 8,36 3,01 4,03 3,52 4,78 9,12 6,95X

czynnika! r.n. czynnika! r.n. czynnika! r.n. czynnika! r.n.
------------------------------------- - - - - - - -- - - -- - - ----- ---- - -- --- - -- -- -- - -- - ---- - - -- ----- -- - -- -- - - - - - -- - - - -- ------------------------------------- 

czynnika II 0,86 czynnika II 1,76 czynnika II 0,82 czynnika II 1,79
- - -- - - - - - - - - - - --- - - - -- --- ---- - - - -- -- - - - ----- -- -- - - - -- - -- --- --- - - - - -- - - --- -- - ---- -- --- -- - -- - - -- - --------- --- - - ------------------------------------- NIRo,os dla:
interakcji IxII interakcji IxII interakcji IxII interakcji Ixllr.n. r.n. r.n. r.n.

- -- - ----- - -- - ---- -- - - - - - --- -- -- - - - - - - - ---- -- - - - - - - - ----- -- - - -- -- - ---- - --- - -- - -- -- -- - ----- - - -- - - - - - -- -- - - - - -- - - - ----- -- - -- ---- - --- -- - --- - --- - -- --- -

interakcji Ilxl r.n. interakcji Ilxl r.n. interakcji Ilxl r.n. interakcji Ilxl r.n.



Ogólna sucha masa bazylii wonnej [groślina'].
Tab.26

I rok II rok

Poziom 1 termin zbioru 2 termin zbioru 1 termin zbioru 2 termin zbiorużywienia Mg
30% 60% -

30% 60% - 30% 60% - 30% 60% -X X X X

Mg 1 6,24 7,94 7,09 10,46 15,60 13,03 4,40 4,77 4,59 9,86 14,27 12,06

: Mg2 4,94 5,78 5,36 9,60 15,09 12,34 5,44 5,43 5,44 12,70 9,41 11,05

Mg3 5,19 8,34 6,76 9,81 21,52 15,67 4,12 5,34 4,73 8,53 13,06 10,79
- 5,46 7,35 6,40 9,96 17,41 13,68 4,65 5,18 4,92 10,36 12,25 11,30X

czynnika B 1,37 czynnika/ r.n. czynnika B r.n. czynnika/ r.n.
------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------ ------------------------------------ 

czynnika BB 0,93 czynnika/I 2,29 czynnika BB r.n. czynnika BB r.n.
------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------ ------------------------------------- NIRo,os dla:
interakcji Bx l l interakcji Bx l l interakcji Bx l l interakcji Bx l l 5,10r.n. 4,79 r.n.
-- - -- --- -- -- - - - ----- -- - - -- - - - - - - - - - -- - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------ ------------------------------------- 

interakcji Bl x l r.n. interakcji Bl x l 3,97 interakcji Bl x l r.n. interakcji Bl x l 4,22
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3. 9. Struktura plonu suchej masy

3. 9.1. Struktura plonu suchej masy szałwii lekarskiej

W pierwszym roku badań, u roślin zebranych w pierwszym terminie

największy udział w plonie suchej masy posiadały liście - średnio 58,5%,

udział łodyg wynosił przeciętnie 21,7%, zaś najmniejszy udział (średnio
19,5%) charakteryzował korzenie (ryc. 27).

Największy udział liści w plonie badanej rośliny zielarskiej

w pierwszym terminie zbioru tego samego roku badań stwierdzono u roślin

z kombinacji Mgl 30% ppw (63%), najmniejszy zaś w kombinacji

Mg2 60% ppw (53%). Udział łodyg w plonie badanego gatunku, z różnych

kombinacji doświadczenia zebranego w omawianym terminie był zbliżony.

Największy udział korzeni w plonie (24%) charakteryzował szałwię

z kombinacji Mg2 60% ppw, najmniejszy natomiast (14%) z kombinacji
Mgl 30% ppw (ryc. 27).

Największy udział w plonie suchej masy szałwii lekarskiej,

uzyskanym w pierwszym roku badań, w drugim terminie zbioru posiadały

liście (średnio 53,7%), udział korzeni wynosił przeciętnie 23,8%, natomiast

najmniejszy udział posiadały łodygi (średnio 22,5%) (ryc.28).

Największy udział liści w plonie omawianej rośliny, w drugim

terminie zbioru 1994 roku (58%) zanotowano u roślin z kombinacji

doświadczenia Mgl 30% ppw oraz Mg2 30% ppw, największy udział

łodyg w plonie (26%) charakteryzował zaś kombinację Mgl 60% ppw.

W plonie badanej rośliny, zebranej w drugim terminie stwierdzono duże

zróżnicowanie udziału korzeni, od 18% w kombinacji Mgl 30% ppw

i Mgl 60% ppw do 32% w kombinacji Mg2 60% ppw (ryc. 28).

W pierwszym roku badań, w drugim terminie zbioru szałwii

największy przeciętny udział liści w plonie suchej masy (57%) oraz łodyg
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(25%) charakteryzował rośliny me dożywiane magnezem, największy

średni udział korzeni (26,5%) stwierdzono natomiast u roślin żywionych

magnezem na poziomie Mg2.

W drugim roku badań, w plonie Salvia officinalis L. zebranej

w pierwszym terminie dominowały liście, których udział wynosił średnio

54,3%, łodygi stanowiły przeciętnie 27,3%, natomiast najmniejszy udział

posiadały korzenie (średnio 18,3%) (ryc. 29).

Największy udział liści w plonie suchej masy omawianej rośliny

zielarskiej uzyskanym w 1995 roku, w pierwszym terminie (58%)

stwierdzono w kombinacji Mgl 30% ppw. Łodygi (30%) dominowały

w plonie szałwii z kombi.nacji Mg2 60% ppw i Mg3 60% ppw, natomiast

największy udział korzeni (24%) zanotowano w plonie roślin z kombinacji

Mgl 60% ppw (ryc. 29).

Największy udział w plonie suchej masy szałwii lekarskiej

uzyskanym w 1995 roku, w drugim terminie zbioru posiadały liście

(średnio 50,3%), natomiast przeciętny udział łodyg i korzeni był

identyczny i wynosił 24,8% (ryc. 30). W omawianym terminie zbioru

największy udział liści w plonie (56%) stwierdzono w kombinacji

Mgl 60% ppw, najmniejszy natomiast (44%) charakteryzował kombinację

Mg3 60% ppw. Łodygi dominowały w plonie suchej masy roślin '

z kombinacji Mg3 60% ppw, natomiast największy udział korzeni (30%)

zanotowano w kombinacji Mg? 60% ppw (ryc.30).

3.9.2. Struktura plonu suchej masy bazylii wonnej

W plonie suchej masy bazylii uzyskanym w pierwszym roku badań,

w pierwszym terminie zbioru dominowały łodygi, których udział wynosił

średnio 50,5%, nieco mniejszy był udział liści (40,5%), natomiast

zdecydowanie najmniejszy korzeni (?,O%) (ryc. 31 ). Udział liści w plonie
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Ocimum basilicum 6ia uzyskanych w tym samym terminie,

w poszczególnych kombinacjach doświadczenia był podobny i wahał się

od 39,0% (Mgl 30% ppw i Mg3 60% ppw) do 43,0% (Mg2 30% ppw).

Zbliżony udział w plonie suchej masy w poszczególnych kombinacjach

charakteryzował łodygi (od 48 do 52%) oraz korzenie (od 9 do 10%)

(ryc. 31).

W plonie badanej rośliny, uzyskanym w tym samym roku, w drugim

terminie zbioru zdecydowanie dominowały łodygi, których średni udział

wynosił 70,7%, znacznie mniejszy niż w pierwszym terminie był udział

liści (średnio 24,0%), zaś korzeni wynosił przeciętnie tylko 5,3% (ryc. 32).

Największy udział liści w plonie bazylii (27,0%) charakteryzował

w tym terminie zbioru kombinację Mgl 60% ppw, najmniejszy był

natomiast w kombinacji Mg3 60% ppw - 19%. Procentowy udział łodyg

w plonie wahał się natomiast od 67,0% (w kombinacji Mgl 60% ppw) do

75% (w kombinacji Mg3 60% ppw). Udział korzeni w plonie bazylii

zebranej w drugim terminie był natomiast w poszczególnych kombinacjach

zbliżony (4-6%) (ryc. 32).

W plonie suchej masy bazylii wonnej uzyskanym w drugim roku

badań własnych, w pierwszym terminie zbioru największy średni udział

posiadały liście (46,8%), nieco mniejszy łodygi (43,8%), a najmniejszy

korzenie (9,3%) (ryc. 33). W tym samym roku i terminie zbioru,

największy udział liści w plonie badanego ziela (50,0%) stwierdzono

w kombinacji Mg3 30% ppw, najmniejszy natomiast (44,0%) w kombinacji

Mgl 30% ppw. Udział łodyg wahał się od 36,0% (Mg3 30% ppw) do

48,0% (Mgl 30% ppw i Mg2 30% ppw). Największy udział korzeni

w plonie bazylii (14,0%) charakteryzował kombinację Mg3 30% ppw,

najmniejszy natomiast (7,0%) stwierdzono w kombinacji Mg2 30% ppw

(ryc. 33).

W drugim roku badań, w plonie badanej rośliny uzyskanym
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w drugim terminie zbioru zdecydowanie największy był udział łodyg

(średnio 60,7%), znacznie mniejszy niż w pierwszym terminie zbioru liści

(średnio 28,2%), zaś najmniejszy korzeni (średnio 11,2%) (ryc. 34).

W plonie bazylii uzyskanym w omawianym terminie największy

udział liści (32,0%) charakteryzował kombinację doświadczenia Mg2

60% ppw, najmniejszy był natomiast w kombinacji Mgl 30% ppw

(25,0%). Największy procentowy udział łodyg (66,0%) zanotowano

u roślin z kombinacji Mgl 30% ppw, najmniejszy natomiast (54,0%)

w kombinacji Mg2 60% ppw. Największy udział korzeni w plonie suchej

masy omawianego gatunku (16,0%) zanotowano w kombinacji Mg2

30% ppw, najmniejszy natomiast (8,0%) w plonie bazylii z kombinacji

Mg3 60% ppw (ryc. 34).
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3.10. Zawartość ogólnychform magnezu w roślinach

Na ogół w specjalistycznym piśmiennictwie autorzy koncentrują się

na zawartości substancji czynnych charakteryzujących poszczególne

gatunki roślin zielarskich, a mniej uwagi poświęcają zespołowi związków

nieorganicznych. Tymczasem rośliny te uważane są za bogate źródło łatwo

przyswajalnych makro- i mikroelementów (Kołodziej, 1992), stąd też

celowe jest poznanie ich składu mineralnego.

Na rodzaj oraz ilość pobieranych przez roślinę składników

mineralnych wpływa wiele czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych.

Ważniejszymi z tych czynników są uwarunkowane genetycznie

wymagania pokarmowe danej rośliny (czynnik wewnętrzny) oraz ilość

1 przyswajalność składników w roztworze glebowym (czynniki

zewnętrzne).

3.10.1. Zawartość ogólnych form magnezu w liściach szałwii

lekarskiej

Przeprowadzona analiza statystyczna, wykazała w obu latach badań

wysoce istotny wpływ zróżnicowanego poziomu żywienia magnezem na '

zawartość tego pierwiastka w liściach Salvia officinalis L. Największą

zawartość ogólnych form omawianego makroskładnika 348,2 mg· 100i1

(I rok badań) i 287,6 mg· I 00i1 (II rok badań) stwierdzono w liściach roślin

żywionych magnezem na poziomie Mg3, najmniejszą zaś (w pierwszym

i drugim roku odpowiednio: 205,0 i 150,7 mg· 100i1
) w liściach szałwii nie

dożywianej tym pierwiastkiem (ryc. 35).

W obu latach badań własnych zanotowano wysoce istotny, choć

zróżnicowany wpływ poziomu uwilgotnienia gleby na kumulację magnezu

w liściach badanego gatunku.
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W 1994 roku, wysoce istotnie większą średnią zawartość badanego

makroskładnika (306,2 mg· l00g-1
) stwierdzono w liściach szałwii rosnącej

na glebie o wilgotności 30% ppw, niż w liściach tej rośliny uprawianej przy

uwilgotnieniu 60% ppw (258,0 mg· I 00g-1) (ryc. 36).

W drugim roku badań, wysoce istotnie większą zawartością

magnezu ogólnego (237, 1 mg· 1 0og-1
) charakteryzowały się natomiast liście

Salvia officinalis L. rosnącej na glebie o uwilgotnieniu 60% ppw, niż liście

roślin rosnących na glebie o wilgotności 30% ppw (197,2 mg· l00g-1)

(ryc. 36).

W pierwszym roku badań stwierdzono istotność wpływu interakcji

poziomu żywienia magnezem i uwilgotnienia gleby na omawianą cechę.

Największą zawartością ogólnych form magnezu charakteryzowały się

liście szałwii rosnącej na glebie o uwilgotnieniu 30% ppw, żywionej

magnezem na poziomie Mg2 (352,0 mg· I 0og-1
) i Mg3 (354, 1 mg· 100f1)

oraz liście roślin uprawianych na glebie o wilgotności 60% ppw,

żywionych największą zastosowaną dawką magnezu (342,3 mg· l00g-1)

(ryc.37).

3.10.2. Zawartość ogólnych form magnezu w łodygach szałwii

lekarskiej

Analiza statystyczna wyników uzyskanych w obu latach badań,

wykazała statystycznie istotny wpływ zróżnicowanego poziomu żywienia

magnezem na zawartość tego pierwiastka w łodygach szałwii lekarskiej.

Istotnie największą zawartością magnezu ogólnego charakteryzowały się

łodygi badanej rośliny zielarskiej żywionej magnezem na poziomie Mg3.

Wynosiła ona: 271,4 mg· l00g-1 (I rok badań) i 305,9 mg· l00g-1 (II rok

badań). Najmniejszą ilość magnezu (w kolejnych latach badań wynosiła

ona odpowiednio: 169,0 i 149,7__ mg·100f1
) stwierdzono natomiast
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w łodygach roślin me dożywianych tym makroskładnikiem. Różnice

pomiędzy średnimi stwierdzone w drugim roku badań były statystycznie

istotne (ryc.38).

W obu latach badań, większą średnią zawartością ogólnych form

magnezu charakteryzowały się łodygi roślin rosnących na glebie

o wilgotności 60% ppw (w latach 1994-199 5 zawartość ta wynosiła

odpowiednio: 218,5 i 252,4 rngInug') niż łodygi szałwii uprawianej przy

wilgotności 30% ppw. Różnica pomiędzy średnimi zanotowana w drugim

roku doświadczalnym była istotna statystycznie (ryc. 39).

W obu latach badań nie stwierdzono statystycznie istotnego wpływu

interakcji czynników doświadczenia na zawartość omawianego pierwiastka
w łodygach Salvia o.fficinalis L.

3.10.3. Zawartość ogólnych form magnezu w korzeniach szałwii
lekarskiej

W pierwszym roku badań własnych statystycznie wysoce istotnie

największą zawartość ogólnych form magnezu w korzeniach szałwii

(239,1 mg· 100i1
) stwierdzono u roślin żywionych tym pierwiastkiem na

poziomie Mg3, wysoce istotnie najmniejszą zaś (147,4 mg· l00g-1) u roślin '

nie dożywianych badanym składnikiem (ryc. 40).

W drugim roku badań podobnie, największa zawartość magnezu

ogólnego (265,7 mg· 100i1
) charakteryzowała korzenie badanej rośliny

żywionej największą zastosowaną w doświadczeniu dawką Mg,

statystycznie istotnie najmniejsza zaś (196,4 mg· l00g-1) korzenie szałwii

nie dożywianej tym makroskładnikiem (ryc. 40).

Analiza statystyczna wyników badań uzyskanych w obu latach nie

wykazała istotnego wpływu zróżnicowanej wilgotności gleby na omawianą

cechę szałwii (ryc. 41). Nie stwierdzono także istotnego oddziaływania
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interakcji czynników doświadczenia na zawartość magnezu w korzeniach

tej rośliny. Średnia zawartość ogólnych form magnezu w analizowanym

organie Salvia officinalis 6i wynosiła w pierwszym roku badań
187,7 mg·100i1, w drugim zaś 236,4 mg·l00g-1.

3.10.4. Zawartość ogólnychform magnezu w liściach bazylii wonnej

W pierwszym roku badań największą średnią zawartość magnezu

ogólnego (263,0 mg· I 00g-1
) w liściach Ocimum basilicum 6i stwierdzono

u roślin żywionych największą zastosowaną w doświadczeniu dawką

badanego pierwiastka. Zawartość ta była statystycznie istotnie większa od

średniej zawartości magnezu w liściach bazylii nie dożywianej magnezem,

która wynosiła 178,5 mg· I 00i1 (ryc. 42).

W obu latach badań me zanotowano istotnego wpływu

zróżnicowanej wilgotności gleby na zawartość magnezu w liściach

badanego gatunku. W pierwszym roku badań, nieznacznie tylko większą

średnią zawartość tego makroskładnika (238,9 mg· 1 0og-1
) stwierdzono

w liściach roślin rosnących na glebie o uwilgotnieniu 30% ppw,

niż w liściach roślin uprawianych przy wilgotności 60% ppw

(217,7 mg· I00g-1
) (ryc.43).

W drugim roku doświadczalnym zawartość magnezu

w analizowanym organie bazylii wonnej była statystycznie wysoce istotnie

zależna od poziomu żywienia roślin tym pierwiastkiem. Istotnie

największą zawartość magnezu (292,9 mg· I 00i1
) zanotowano w liściach

roślin żywionych magnezem na poziomie Mg3, najmniejszą zaś

041,8 mg-l Oug') w liściach roślin nie dożywianych badanym składnikiem

(ryc. 42).

·w obu latach badań me wykazano istotnego oddziaływania

interakcji czynników doświadczenia na zawartość ogólnych form magnezu
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w liściach Ocimum basilicum L.

3.10.5. Zawartość ogólnych form magnezu w łodygach bazylii
wonnej

Statystycznie wysoce istotnie największą średnią zawartość magnezu

w łodygach bazylii wonnej w obu latach badań zanotowano u roślin

żywionych tym makroskładnikiem na poziomie Mg3. Wynosiła ona

162,2 mg· 1 00g-1 (I rok badań) i 184,7 mg· 1 00g-1 (II rok badań). Istotnie

najmniejszą zaś w łodygach roślin nie dożywianych magnezem -

w pierwszym i drugim roku badań wynosiła ona odpowiednio: 96,6

i 89,0 mg· 100i1
. Zastosowany w doświadczeniu największy poziom

żywienia magnezem wpłynął więc istotnie na zwiększenie zawartości tego

pierwiastka w łodygach bazylii wonnej (ryc. 44).

W obu latach doświadczalnych nie zanotowano istotnego wpływu

zróżnicowanego poziomu uwilgotnienia gleby na zawartość magnezu

w omawianym organie badanego gatunku. Jedynie w 1994 roku,

nieznacznie większa zawartość magnezu ogólnego (138,4 mg· l00g-1)

charakteryzowała łodygi roślin rosnących na glebie o wilgotności

60% ppw, niż łodygi bazylii uprawianej na glebie o wilgotności 30% ppw,

w których zawartość tego pierwiastka wynosiła 114,0 mg· 1 oog-1 (ryc. 45).

W obu latach badań własnych nie wykazano istotnego wpływu

interakcji czynników doświadczenia na zawartość magnezu w łodygach

omawianej rośliny.

3.10.6. Zawartość ogólnych form magnezu w korzeniach bazylii

wonnej

W obu latach badań stwierdzono statystycznie wysoce istotny wpływ
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zróżnicowanego poziomu doglebowego żywienia magnezem na zawartość

tego składnika w korzeniach Ocimum basilicum L.

W pierwszym roku doświadczalnym, zawartość magnezu ogólnego

w omawianym organie bazylii żywionej magnezem na poziomie Mg3

wynosiła 164,4 mg· 1 00g-1 i była wysoce istotnie większa od zawartości

tego pierwiastka w korzeniach roślin nie dożywianych magnezem

(74,2 mg· 1 00g-1
) (ryc. 46).

W drugim roku badań statystycznie wysoce istotnie największą

średnią zawartość magnezu (148,1 mg· l00g-1) zanotowano również

w korzeniach badanej rośliny zielarskiej żywionej największą zastosowaną

dawką tego makroskładnika (ryc. 46).

Większą średnią zawartość ogólnych form magnezu 134,3 mg· 1 00g-1

(I rok badań) i 119,3 mgl Otlg' (II rok badań) stwierdzono w korzeniach

omawianego gatunku rosnącego na glebie o wilgotności 60% ppw, niż

w korzeniach roslin uprawianych na glebie o wilgotności 30% ppw

(odpowiednio 96,3 i 82,8 mg· 100i1
) (ryc. 47). Różnice pomiędzy średnimi

nie były jednak istotne statystycznie.

Analiza statystyczna wyników uzyskanych w obu latach badań

wykazała brak istotnego wpływu interakcji czynników doświadczenia na

omawianą cechę bazylii.



138

400 

350 

300 

,......., 250 ,.....;

'bł)
oo 200 ,.....;

bf)s
150 L......I

100 

50 

o
Mgl
I rok

...ł--------1348,2

Mg2 Mg3 Mg 1 Mg2 Mg3
I rok I rok II rok II rok II rok

Ryc. 35 Zawartość ogólnych form magnezu w liściach szałwii lekarskiej
w zależności od poziomu żywienia magnezem [mg· l00g-1].

350 

300 

250 258,0
,.......,

--;'bł) 200 oo
,.....;

bf) 150 s
L......I

100 

50 

o
30%ppw 60%ppw 30%ppw 60%ppw

I rok I rok II rok II rok

Ryc. 36 Zawartość ogólnych form magnezu w liściach szałwii lekarskiej
w zależności od poziomu wilgotności gleby [mg· I 00g-1

].



139

400 

350 

300 

250 r--,
,-..<

I bi)
oo 200 .....-1

bi)s
150 ----.I

100 

50 

o
Mgl Mg2 Mg3 Mgl Mg2 Mg3
30% 30% 30% 60% 60% 60%

Ryc. 3 7 Zawartość ogólnych form magnezu w liściach szałwii lekarskiej
z poszczególnych kombinacji doświadczenia [mg· I 00i1] - I rok badań.



140

350 

300 

250 
r-,

(:O(b[L 200 oo
,.....;

b[)
150 s~
100 

50 

o
Mgl Mg2 Mg3 Mgl Mg2 Mg3
I rok I rok I rok II rok II rok II rok

Ryc. 38 Zawartość ogólnych form magnezu w łodygach szałwii lekarskiej
w zależności od poziomu żywienia magnezem [mg· l00g-1].

300 

250 

200 
r-,.......
I b[)
oo 150 ,.....;

b[)s~
100 

50 

30%ppw
I rok

60%ppw
I rok

30%ppw
II rok

60%ppw
II rok

Ryc. 39 Zawartość ogólnych form magnezu w łodygach szałwii lekarskiej
w zależności od poziomu wilgotności gleby [mg· l00g-1].



141

300 

250 

200 
,---,

~bł)
oo 150 ,....,
bł)s

'------J

100 

50 

o
Mgl Mg2 Mg3 Mgl Mg2 Mg3
I rok I rok I rok II rok II rok II rok

Ryc. 40 Zawartość ogólnych form magnezu w korzeniach szałwii lekarskiej
w zależności od poziomu żywienia magnezem [mg· l00g-1].

300 

250 

200 
r--,

~bł)
oo 150 ,....,
bł)s

'------J

100 

50 

30%ppw
I rok

60%ppw
I rok

30%ppw
II rok

60%ppw
II rok

Ryc. 41 Zawartość ogólnych form magnezu w korzeniach szałwii lekarskiej
w zależności od poziomu wilgotności gleby [mg· l00g-1].



142

350 

300 

250 
r-,

--:bf) 200 oo
,--I

b{)
150 s

1-....1

100 

50 

o
Mgl Mg2 Mg3 Mgl Mg2 Mg3
I rok Irok I rok II rok II rok II rok

Ryc. 42 Zawartość ogólnych form magnezu w liściach bazylii wonnej
w zależności od poziomu żywienia magnezem [mg· l00g-1].

300 

250 

200 
r-,

--:bf)
oo 150 ,--I

b{)s
1-....1

100 

50 

30%ppw
I rok

60%ppw
I rok

30%ppw
II rok

60%ppw
II rok

Ryc. 43 Zawartość ogólnych form magnezu w liściach bazylii wonnej
w zależności od poziomu wilgotności gleby [mg· l00g-1]_



143

200 _,,, 

150 162,2

r---,
......
'bI)

119,7oo 100 ,.....;

bns
L.......J

50 

Mgl
I rok

Mg2
Irok

Mg3 Mgl
I rok II rok

Mg2
II rok

Mg3
II rok

Ryc. 44 Zawartość ogólnych form magnezu w łodygach bazylii wonnej
w zależności od poziomu żywienia magnezem [mg·l00g-1].

150 

138,4

100 
114,0

r---,
,-.;
'bI)oo
,.....;

eos
L.......J

50 

30%ppw
I rok

60%ppw
I rok

30%ppw
II rok

60%ppw
II rok

Ryc. 45 Zawartość ogólnych form magnezu w łodygach bazylii wonnej
w zależności od poziomu wilgotności gleby [mg· l00g-1].



144

200 

150 164,4

148,1
,.....,,_
I bf)
oo 100 ,--1

bł)s
1--.J

50 

Mgl
I rok

Mg2
I rok

Mg3 Mgl
I rok II rok

Mg2
II rok

Mg3
II rok

Ryc. 46 Zawartość ogólnych form magnezu w korzeniach bazylii wonnej
w zależności od poziomu żywienia magnezem [mg· I00g-1].

J50 

134,3

100 
r---,

..-;bf) 96,3
oo
,--1

bł)s
1--.J

50 

30%ppw
I rok

60%ppw
I rok

30%ppw
II rok

60%ppw
II rok

Ryc. 47 Zawartość ogólnych form magnezu w korzeniach bazylii wonnej
w zależności od poziomu wilgotności gleby [mg· I00g-1].
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3.11. Zawartość olejku eterycznego w surowcu zielarskim

3.11.1. Zawartość olejku eterycznego w liściach szałwii lekarskiej .

W pierwszym roku badań, nie stwierdzono statystycznie istotnych

różnic w zawartości substancji czynnych w liściach szałwii żywionej

zróżnicowanymi dawkami magnezu. Zaznaczyć jednak należy, że

największą średnią zawartość Oleum Salviae zanotowano u roślin

żywionych największą zastosowaną w doświadczeniu dawką badanego

składnika mineralnego (Mg3). Wynosiła ona 0,97% (1 termin) oraz 1,44%
(2 termin) (tab. 27).

W drugim roku doświadczalnym, w pierwszym terminie zbioru

omawianej rośliny, statystycznie wysoce istotnie większą zawartość olejku

eterycznego ( 1,39%) stwierdzono w liściach szałwii żywionej magnezem

na poziomie Mg3, od zawartości olejku w roślinach nie dożywianych
magnezem (1,11 %) (tab.27).

W obu latach badań, me wykazano istotnego wpływu poziomu

uwilgotnienia gleby na zawartość olejku eterycznego w liściach szałwii

lekarskiej. Zaznaczyć jednak należy, że zarówno w pierwszym jak

i drugim roku badań, u roślin zebranych w pierwszym terminie,

większą koncentracją olejku eterycznego (odpowiednio: 1,03 i 1,23%)

charakteryzowały się liście szałwii rosnącej na glebie o wilgotności

60% ppw, aniżeli liście badanego gatunku uprawianego przy uwilgotnieniu

gleby 30% ppw - 0,84 i 1, 19% (tab. 27).

U roślin szałwii zbieranych w drugim terminie, w obu latach badań,

nieznacznie większą średnią zawartość olejku eterycznego wykazywały

natomiast liście na glebie o wilgotności 30% ppw.

W pierwszym roku badań nie stwierdzono istotności interakcji

czynników doświadczenia, a średnia zawartość olejku eterycznego
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w liściach badanej rośliny wynosiła w kolejnych terminach zbioru
odpowiednio: 0,93 i 1,39%.

W drugim roku badań, u Salvia officinalis L. zebranej w trzeciej

dekadzie lipca (2 termin), istotnie największą zawartością olejku

eterycznego (1,56%) charakteryzowały się rośliny żywione magnezem na

poziomie Mg3, rosnące na glebie o uwilgotnieniu 30% ppw (tab. 27).

3.11.2. Zawartość olejku eterycznego w zielu bazylii wonnej

W obu latach badań, we wszystkich terminach zbioru roślin do

oznaczeń, nie wykazano istotnego wpływu zróżnicowanego poziomu

żywienia magnezem na zawartość olejku eterycznego w Herba Basilici,

W pierwszym roku doświadczalnym, największą zawartość olejku

eterycznego w zielu bazylii w fazie pąków kwiatowych (0,49 %)

stwierdzono u roślin żywionych magnezem na poziomie Mg2. Bazylia

żywiona zróżnicowanymi dawkami badanego pierwiastka, zebrana w pełni

kwitnienia, charakteryzowała się natomiast zbliżoną zawartością olejków
(tab. 28).

W drugim roku badań, największą zawartość olejku eterycznego

w zielu Ocimum basilicum L. (w pierwszym i drugim terminie zbioru

odpowiednio: 0,88 i 0,83 %) stwierdzono po zastosowaniu magnezu

w dawce Mg3, najmniejszą zaś (0,63 i 0,55%) u roślin nie dożywianych

magnezem (kontrolnych). Różnice pomiędzy średnimi były jednak
statystycznie nieistotne (tab. 28).

Analiza statystyczna wyników badań uzyskanych w 1994 roku,

wykazała brak istotnego oddziaływania poziomu uwilgotnienia gleby na

procentową zawartość olejku w surowcu bazylii wonnej.

W drugim roku doświadczalnym, u roślin w fazie kwitnienia,

stwierdzono natomiast statystycznie· istotnie większą średnią zawartość
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olejku eterycznego w zielu Ocimum basilicum L. rosnącej na glebie

o wilgotności 60% ppw (0,88%), od średniej zawartości w zielu roślin

uprawianych na glebie o uwilgotnieniu 30% ppw (0,52%) (tab. 28).

W obu latach badań własnych nie wykazano istotnego wpływu

interakcji czynników doświadczenia na gromadzenie olejku eterycznego

w Herba Basilici. W 1994 roku, w kolejnych terminach zbioru roślin do

oznaczeń, średnia zawartość olejku eterycznego w zielu wynosiła

odpowiednio: 0,46 i 0,27 %. W drugim roku badań średnie te wynosiły

natomiast odpowiednio: O,77 oraz O,70 % (tab. 28).



Tab. 27
Zawartość olejku eterycznego w liściach szałwii lekarskiej [%].

I rok II rok

Poziom 1 termin zbioru 2 termin zbioru 1 termin zbioru 2 termin zbiorużywienia Mg
30% 60% - 30% 60% - 30% 60% -

30% 60% -X X X X

Mgl 0,64 1,16 0,90 1,33 1,42 1,37 0,92 1,30 1,11 1,27 1,40 1,33

Mg2 0,94 0,92 0,93 1,61 1,07 1,34 1,08 1, 18 1,13 1,33 1,00 1,16

Mg3 0,94 1,00 0,97 1,40 1,49 1,44 1,56 1,22 1,39 1,29 1,37 1,33
- 0,84 1,03 0,93 1,45 1,33 1,39 1,19 1,23 1,21 1,30 1,26 1,27X

czynnika I r.n. czynnika/ r.n. czynnika/ 0,279 czynnika/ r.n.
- - -- - - - - - - - - - - - - -- ---- ------- -- --- - -- ------------------------------------ - -- - - --- - --- - -- ---- - - ----- ---- --- - -- -- -- - - - -- - ------- --- ---- - ---- -- ---- - -

czynnika// r.n. czynnika// r.n. czynnika II r.n. czynnika II r.n.
------------------------------------- -- -- - - -- --- - - -- - - - --- - - - -- - ------- - - -- ---- - - - --- - - - - - - - -- - ------- -- -- -- -- --- -- -- ---- - -- -- --- - -- -- ---- - ------- -NIRo,os dla:
interakcji lx/I interakcji lx/I interakcji lx/I 0,395 interakcji lx/Ir.n. r.n. r.n.
--- - - - ---- - - --- -- - -- - ----------- - -- - - -- - - - - - --- - - - - ---- -- - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - -- --- - -- - - --- - - --- - ------ -- - -- - - -------------------------------------

interakcji Ilxl r.n. interakcji /lx/ r.n. interakcji Ilxl 0,327 interakcji Ilxl r.n.
-



Tab.28
Zawartość olejku eterycznego w zielu bazylii wonnej [%].

I rok II rok

Poziom 1 termin zbioru 2 termin zbioru 1 termin zbioru 2 termin zbioru
żywienia Mg

30% 60% - 30% 60% - 30% 60% - 30% 60% -
X X X X

Mg l 0,44 0,44 O 44 0,24 0,30 0,27 0,67 0,60 0,63 0,47 0,63 0,55'

Mg2 0,40 0,58 0,49 0,24 0,28 0,26 0,73 0,90 0,81 0,43 1,00 0,71

Mg3 0,44 0,44 0,44 0,32 0,24 0,28 0,83 0,94 0,88 0,67 1,00 0,83

- 0,43 0,49 0,46 0,27 0,27 0,27 0,74 0,81 0,77 0,52 0,88 0,70X

czynnika! r.n. czynnika! r.n. czynnika! r.n. czynnika! r.n.
------------------------------------- ------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------- 

czynnika Jl r.n. czynnika Jl r.n. czynnika Jl r.n. czynnika Jl 0,207

NIRo,os dla:
------------------------------------- ------------------------------------ -- --- - - -- -- - - - - - - - - --- - -- - - --- - -- --- -- - -- - -- - - - - - - - - --- - - - --- -- -- - -- --··- -

interakcji lx/I interakcji Ixll interakcji Ixll interakcji Ixllr.n. r.n. r.n. r.n.
------------------------------------- -- -- - - - - - - -- - --- -- -- - - --- -- - - - - - - --- ------------------------------------ - -- -- - - - -- - - -- - --- - -- -- - - - - - - -- -- - - - -

interakcji Ilxl r.n. interakcji Ilxl r.n. interakcji Ilxl r.n. interakcji Ilxl r.n.
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3.12. Skład chemiczny olejku eterycznego

Pod względem składu chemicznego olejki eteryczne są

wieloskładnikową mieszaniną związków organicznych pochodzenia

roślinnego, o wyjątkowych właściwościach zapachowych i dużej lotności

(Nyrek, 1973). Głównymi składnikami olejków są węglowodory o składzie

C10H16, a także alkohole i ketony C10H16O, C10H14O 1 C10H18O.

Węglowodory te noszą ogólną nazwę terpenów, alkohole 1 ketony -

kamfor. Charakterystyczną cechą budowy terpenów jest to, że ich szkielet

można zbudować z fragmentów cząsteczki 2-metylo-1,3-butadienu

(izoprenu) (Bobrański, 1992).

3.12.1. Skład chemiczny olejku eterycznego szałwii lekarskiej

W olejku pozyskanym z Folium Salviae określono zawartość aż

osiemnastu składników chemicznych (tab. 29).

W każdej kombinacji doświadczenia, największy procentowy udział

w składzie olejku szałwiowego posiadała kamfora, której zawartość wahała

się od 21,4% (w roślinach kombinacji Mg2 60% ppw) do 26,2%

(kombinacja Mg3 30% ppw), średnio 23,6%. Związkiem występującym

w olejku badanego ziela w dużej ilości był również tujon (występujący

w dwóch formach izomerycznych a i (3). Stanowił on od 9,2% (w roślinach

z kombinacji Mg3 30% ppw) do 23,4% (kombinacja Mg2 30% ppw).

Przeciętna zawartość tujonu w analizowanym olejku wynosiła 17%

(tab. 29, tabl. III i IV).

W badanym olejku stwierdzono także stosunkowo duży udział

1,8-cyneolu (eukaliptolu) (tabl. IV) oraz kamfenu. Przeciętna zawartość

eukaliptolu wynosiła 11,2%, natomiast kamfenu 8,9%. Udział pozostałych

zidentyfikowanych składników Oleum Salviae (a- i {3-pinenu, e-humulenu,
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kariofylenu, borneolu, limonenu, octanu bornylu, myrcenu, p-cymenu,

-y-terpinenu, tlenku kariofylenu, tlenku humulenu i tymolu) mieściła się

w granicach od 0,1 % do 7,3% (tab. 29).

3.12.2. Skład chemiczny olejku eterycznego bazylii wonnej

W olejku uzyskanym z Herba Basilici zidentyfikowano siedem

składników: linalol, metylochawikol, germakren, eukaliptol, octan bornylu,

kariofilen, geranial metylu, które stanowiły w zależności od kombinacji

doświadczenia od 65,7% (w roślinach kombinacji Mg3 30% ppw) do

79,4% (w roślinach kombinacji Mgl 60% ppw). W składzie chemicznym

olejku roślin z kombinacji Mg2 30% ppw stwierdzono dodatkowo

obecność kamfory (tab. 30).

Pod względem ilościowym w Oleum Basilici zdecydowanie

dominował linalol (tabl. V), którego zawartość wahała się od 38,4%

w olejku badanego ziela z kombinacji Mgl 30% ppw, do 56,9% w olejku

roślin kombinacji Mg2 30% ppw. Przeciętna udział linalolu wynosił

49,3%. W analizowanym olejku zanotowano również stosunkowo dużą

zawartość metylochawikolu (tabl. V), od 4,8% (w bazylii z kombinacji

Mg3 60% ppw) do 18% (w roślinach z kombinacji Mg2 60% ppw), średnio

11,2% (tab. 30).

W olejku pozyskanym z badanej rośliny, z większości kombinacji

doświadczenia zawartość takich składników jak: germakren, eukaliptol

i octan bornylu wynosiła powyżej 1 %, a nie przekraczała 7%. Zawartość

kariofilenu w poddanym analizie Oleum Basilici wahała się od 0,2%

(kombinacja Mgl 60% ppw oraz Mg2 30% ppw) do 0,8% (w zielu roślin

z kombinacji Mgl 30% ppw), średnio wynosiła 0,4% (tab. 30).

Procentowy udział geranialu metylu w olejku badanego ziela był

stosunkowo niewielki i wynosił od ·O, 1 % (w roślinach z kombinacji Mg 1
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60% ppw i Mg2 60% ppw) do 0,5% (kombinacja Mg2 30% ppw) (tab. 30).

Zidentyfikowana wyłącznie w olejku bazylii żywionej magnezem na

poziomie Mg2 i rosnącej na glebie o wilgotności 30% ppw, kamfora

stanowiła 0,2% ogólnej zawartości olejku (tab. 30).
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Tab.29
Skład chemiczny Oleum Salviae pozyskanego z liści szałwii lekarskiej

z poszczególnych kombinacji doświadczenia.

Kombinacja Mgl Mg2 Mg3 Mgl Mg2 Mg3 -
X

Składnik 30% 30% 30% 60% 60% 60%

kamfora 24,6 22,0 26,2 22,8 21,4 24,3 23,6
n•-~~-n•n .................. , .......... , ....... ,,,,,,.,,_m.,.,,,.,

a-tuj on 14,4 14,6 3,4 10,3 5,6 14,0 10,4.,_ ..___
{J-tujon 6,6 8,8 5,8 6,0 7,3 5,0 6,6
1,8-cyneol (eukaliptol) 6,6 10,7 13,7 8,5 17,5 10,3 11,2

"'"""''

kamfen 6,5 8, 1 13,0 6,4 10,0 9,3 8,9~~r-----~- ......................................... ............................. ........ ,.,_____
""·- .......

a- pmen 3,8 5, I 7,3 4,7 7,2 5,6 5,6
........... , .. ~-- , ....... .,,____ ,,--.....

{J- pinen 2,1 3,0 4,4 2,4 3,3 2,4 2,9,_.,,.,,, - .. ................._,
,.,,,,,,u=- m•••~-"-"

a- humulen 4,0 2,2 2,0 3,8 1,7 2,7 2,7.,.,u, .. , ___,.,

"-•nn,,,.

kariofylen 3,6 2,1 1,5 3,0 2,7 2,3 2,5... ........~-- ... ~------ ....... -,- .........\.

borneol 3, 1 2,2 4, 1 3,9 4,6 2,5 3,4
--····· --f-,-- -- ................ , _____ ,.,_,

limonen 2,3 2,6 3,4 2,0 2,5 2,2 2,5
'"~-~

octan bornylu 1,7 1,8 2, 1 3,0 2,7 2,0 2,2
........__ ~ ...........

myrcen 1,0 1,3 1,5 0,9 1,2 1,4 1,2
p- cymen 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,2 0,4

"" ...................................... •••••••••••-=.............,, ,u_ i------·•····· ..

"Y- terpinen 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3
,.,_

tlenek kariofylenu 0,4 0,3 0,2 0,5 0,4 0,3 0,35
n.,,

tlenek humulenu 0,7 0,5 0,4 1,0 0,4 0,6 0,6- ...... ..............._........,...... _ ______ .,_ _.,
''"•••••••• ••u.....-........,m.,,o,,,.,

tymol 0,2 O, 1 O, 1 0,2 O, 1 0,2 o, 15
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Tab. 30
Skład chemiczny Oleum Basilici pozyskanego z ziela bazylii wonnej

z poszczególnych kombinacji doświadczenia.

Kombinacja Mgl Mg2 Mg3 Mgl Mg2 Mg3 -
X

Składnik 30% 30% 30% 60% 60% 60%

linalol 38,4 56,9 46,6 53,4 47,4 54,0 49,5
chavikol metylu 10,0 10,5 7,1 16,5 18,0 4,8 11,2

·····~---· ..... , .. ~---=·-

germakren 6,3 2,4 6, 1 2,0 5,3 4,8 4,5
----···· ···•·•~

,,,,,u_ ,,,,,,.,

eukaliptol 4,8 5,8 4,6 6,2 3,2 3,2 4,6
·~

octan bornylu 1,1 0,8 1,6 1,0 1,7 1,9 1,4
kariofylen 0,8 0,2 0,5 0,2 0,5 0,4 0,4

~--"-""''

gerania! metylu 0,2 0,5 0,2 0,1 o, 1 0,2 0,2
.................... ....___

kamfora n.s. 0,2 n.s. n.s. n.s. n.s. -
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kamfora

o-tujon

Tablica III ·
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1,8-cyneol I Tablica IV I·
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4. PODSUMOWANIE IDYSKUSJA

Ze względu na coraz większe gospodarcze znaczeme roślin

zielarskich konieczne staje się dokładne poznanie ich cech fizjologicznych.

Z przeprowadzonych badań wynika, że niektóre cechy fizjologiczne

Salvia officinalis L. i Ocimum basilicum L. modyfikowane były przez

zróżnicowany poziom żywienia magnezem i zróżnicowane warunki
wilgotnościowe gleby.

Na wzrost i rozwój szałwii oraz bazylii jak już wspommano

w rozdziale dotyczącym warunków meteorologicznych, duży wpływ mają

warunki pogodowe. Szałwia lekarska jest zdaniem Rumińskiej (1983)

kserofitycznym typem o wysokich wymaganiach dotyczących światła

i ciepła, toteż czynnikiem ograniczającym uprawę tej rośliny w rejonach

o surowszym klimacie jest temperatura i warunki zimowania. Jak wykazały

badania Formanowiczowej i Kozłowskiego (1969) szałwia do skiełkowania

a następnie kwitnienia i zawiązywania nasion wymaga stosunkowo
wysokich temperatur.

Według Schrodera ( 1963) szałwia należy do roślin o dużym

zapotrzebowaniu na wodę i mało ekonomicznej gospodarce wodnej,

o czym świadczy współczynnik transpiracji wynoszący około 470.

Zdaniem Korszikowa i wsp. (1985) jest to roślina odporna na suszę, lecz

przy niedostatku wody w glebie plon liści jest mały.

Już samo pochodzenie bazylii wskazuje również na jej duże

wymagania odnośnie ciepła i wilgotności gleby. W klimacie Polski

temperatura jest czynnikiem utrudniającym rozpowszechnienie uprawy tej

rośliny. Optimum temperaturowe w okresie wegetacji wynosi bowiem

około 20-25 °c, przy czym roślina jest bardzo wrażliwa na spadki

temperatury - ginie przy 1-2 °c. Z badań Pogany i wsp. (1968) wynika, że

temperatura wpływa istotnie na termin kwitnienia i liczbę zbiorów
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kwitnących wierzchołków pędów, a także na zawartość i skład olejku.

Maksymalne zapotrzebowanie bazylii na wodę przypada na okres

kiełkowania i początkowego wzrostu. W okresie kwitnienia, gdy roślina

wykształciła już w pełni system korzeniowy jest bardziej wytrzymała na

suszę, choć w gorącym klimacie tylko nawadnianie może zapewnić

wysokie plony (Rumińska, 1983).

Na wzrost i rozwój szałwii i bazylii w omawianych latach badań

wywierały wpływ: temperatura powietrza, wilgotność względna powietrza

oraz usłonecznienie. Badane rośliny zielarskie, ze względu na metodyczne

założenie o kontrolowanej wilgotności gleby nie podlegały wpływom

opadów atmosferycznych. Przebieg warunków pogodowych istotnie

oddziaływujących na szałwię i bazylię był w obu latach badań podobny.

Średnia miesięczna temperatura powietrza w maju i czerwcu była nieco

niższa od średnich wieloletnich, natomiast miesiącem bardzo ciepłym

był lipiec. W obu latach, we wszystkich dekadach lipca, średnia

temperatura. powietrza przekraczała średnią wieloletnią. Ciepły lipiec

w omawianych latach badań zadecydował o tym, że średnia temperatura

powietrza w sezonie wegetacyjnym szałwii i bazylii (maj-lipiec) była

wyższa od średniej wieloletniej odpowiednio o 1, 1 oraz 0,4 °c. Biorąc pod

uwagę wysokie wymagania cieplne badanych gatunków, które podkreśla

piśmiennictwo (Rumińska, 1983; Turowska i wsp., 1980) należy

stwierdzić, że rozkład temperatur powietrza w miesiącach maj i czerwiec

w obu latach badań nie był korzystny. W obu sezonach wegetacyjnych

sprzyjające warunki cieplne zanotowano natomiast w lipcu.

Warunki usłonecznienia panujące w obu analizowanych sezonach

wegetacyjnych badanych roślin zielarskich uznać można natomiast za

korzystne. Światło jest jak podaje Strebeyko (1956) niezbędne jako źródło

energii do procesu asymilacji dwutlenku węgla oraz wielu innych

procesów syntezy; wywołuje również ruchy fototropiczne i fotonastyczne,
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reguluje wzrost i kształt rośliny, decyduje o terminie kwitnienia

i owocowania, a niekiedy pobudza nasiona do kiełkowania, przerywając

ich stan spoczynku.

Badając wpływ światła na zawartość olejku w szałwii lekarskiej już

Tućakow (1957, za Turowską i wsp., 1980), stwierdził znaczne

wahania dobowe w jego zawartości. Maksimum występowało o godz. 18

w kwiatach, a między godz. 5 i 1 O - w liściach. Również u bazylii wonnej

wykazano, że światło wywiera wpływ na zagęszczanie się włosków

gruczołowych na skórce liści (Schratz i wsp., 1943, cyt. za Turowską

i wsp., 1980). Według Li i wsp. (1996) natężenie światła słonecznego

wywiera istotny wpływ na zawartość i skład chemiczny olejku szałwii

lekarskiej. Zdaniem powyższych autorów w miarę zwiększania się

natężenia światła wzrasta liczba włosków gruczołowych.

W naukach botanicznych termin wzrost jest najczęściej definiowany

(w ujęciu fenomenologicznym) jako nieodwracalny przyrost rozmiarów

i masy rośliny, powstały w wyniku produkcji materii organicznej

(Richards, 1969; Savinov i wsp., 1977; Wareing i Philips, 1985).

Rozpatrując wzrost roślin w ciągu całego okresu ontogenezy, lub

w czasie jego istotnej części, dogodne jest przedstawienie tego procesu za

pomocą ciągłej funkcji w=f (t) (w - miara wzrostu, np. sucha masa,

wysokość; t - czas wegetacji). Odpowiednio dobrana funkcja ułatwia

porównywanie danych doświadczalnych, umożliwia określenie wpływu

czynników zewnętrznych na przebieg wzrostu danej rośliny uprawnej,

a nawet może służyć do prognozowania plonów (Gregorczyk, 1993;

Gregorczyk, 1995b). Do opisu wzrostu roślin szałwii lekarskiej i bazylii

wonnej wykorzystano ciągłą sigmoidalną (w kształcie litery S) funkcję

logistyczną według Richardsa. Funkcja ta znalazła bowiem powszechne

zastosowanie w biometrii (Causton i Venus, 1987; France i Thomley 1984;

Gregorczyk, 1991; Sztencel i Źclawski, 1984). Wasiliew i wsp. (1973
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1 1974) wykorzystali funkcję logistyczną do opisu wzrostu długości liści

Nicotiana rustica L. i Zea mays L. Seidler i Gregorczyk ( 1986a i b)

posłużyli się krzywą logistyczną do badań przyrostu powierzchni liści

roślin kukurydzy. Gregorczyk (1995b) wskazuje również na dużą

przydatność tej funkcji do aproksymacji procesu wzrostu rzepaku ozimego
w okresie wiosenno-letnim.

Przeprowadzona analiza statystyczna wskazuje na bardzo dużą

skuteczność aproksymacji wzrostu badanych roślin zielarskich funkcją

logistyczną według Richardsa. Świadczą o tym wartości współczynników

determinacji R2
, bardzo bliskie jedności. Współczynnik determinacji

krzywoliniowej R2 w przypadku szałwii lekarskiej zawiera się bowiem

w przedziale od 0,931 do 0,994, a dla bazylii wonnej jego wartość waha się

od 0,977 do 0,993. Podobne rezultaty badań otrzymał również Gregorczyk

(1997a). Autor ten stwierdził przydatność funkcji Richardsa do

matematycznego modelowania wzrostu elongacyjnego bazylii wonnej,

cząbru ogrodowego i majeranku ogrodowego. Wartość współczynnika

determinacji R2 dla bazylii, cząbru i majeranku wynosiła według

Gregorczyka (1997a) odpowiednio: 0,995; 0,994 i 0,999.

W badaniach własnych stwierdzono, że wzrost elongacyjny Salvia

officinalis L. i Ocimum basilicum L., niezależnie od kombinacji

doświadczenia miał typowy, sigmoidalny przebieg. Na rycinach

przedstawiających kinetykę wzrostu badanych roślin zielarskich wyróżnić

bowiem można trzy charakterystyczne fazy: wolny wzrost początkowy,

fazę maksymalnego wzrostu oraz wolny wzrost końcowy. Podobne wnioski

z przeprowadzonej analizy kinetyki wzrostu elongacyjnego wybranych

gatunków roślin zielarskich (w tym bazylii wonnej) formułuje Gregorczyk

(1997a).

U badanej w pierwszym roku szałwii lekarskiej, najszybciej,

w ósmym dniu wegetacji (licząc· od przerywki roślin w wazonach)
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maksimum szybkości wzrostu wystąpiło u roślin z kombinacji Mg2

30% ppw, najpóźniej zaś (dopiero w dwudziestym dniu) w kombinacji

Mg3 60% ppw. W drugim roku badań krzywa wzrostu Salvia officinalis L.

osiągnęła punkt przegięcia później aniżeli w 1994 roku. Najszybciej

(w 24. dniu wegetacji) maksimum szybkości wzrostu osiągnęły rośliny

z kombinacji Mg3 30% ppw, najpóźniej natomiast (w 28. dniu wegetacji)

rośliny z kombinacji Mg2 '30% ppw oraz Mgl 60% ppw. W pierwszym

roku badań największy maksymalny dobowy przyrost (0,25 cm-doba")

stwierdzono u roślin szałwii z kombinacji Mgl 60% ppw, najmniejszy

natomiast (O, 17 cm-doba") charakteryzował rośliny z kombinacji Mg2

30% ppw oraz Mg3 30% ppw. W drugim roku badań stwierdzono

u analizowanej rośliny zielarskiej prawie dwukrotnie większe maksymalne

dobowe przyrosty roślin ze wszystkich kombinacji doświadczenia.

Największy maksymalny dobowy przyrost (dh/dt)max=0,45 cmdoba'

zanotowano u roślin z kombinacji Mg2 60% ppw, najmniejszy natomiast

(0,34 cm-doba") charakteryzował rośliny z kombinacji Mg2 30% ppw

i Mgl 60% ppw. Maksymalna wysokość badanej Salvia officinalis L.

wahała się w pierwszym roku badań od 15 cm (kombinacja Mgl 30% ppw)

do 20 cm (kombinacja Mgl 60% ppw i Mg3 60% ppw). Natomiast

w drugim roku badań cecha ta wynosiła od 17 cm (Mg2 30% ppw) do

21 cm (Mg2 60% ppw i Mg3 60% ppw). Podkreślić należy, że rośliny

szałwii rosnące na glebie o uwilgotnieniu 60% ppw w obu latach

badań osiągnęły większą wysokość (hmax wyniosła średnio w latach

1994 - 1995 odpowiednio 19,5 i 20,0 cm). Tymczasem przeciętna

wysokość maksymalna szałwii uprawianej na glebie o mmej szej

wilgotności (30% ppw) wynosiła 16 cm (I rok badań) oraz 17,5 cm (II rok

badań). Końcowa wysokość szałwii w pierwszym roku wegetacji,

stwierdzona w doświadczeniu własnym nie odbiegała od wartości

spotykanych najczęściej w piśmiennictwie (Nowiński, 1983; Rumińska
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1983).

U bazylii wonnej już w początkach wegetacji można zaobserwować

stosunkowo duże dobowe przyrosty wysokości. W pierwszym roku badań

faza intensywnego wzrostu bazylii trwała do 13.-17. dnia wegetacji (licząc

od dnia przerywki roślin w wazonach). Najszybciej (w 13. dniu) krzywa

wzrostu osiągnęła punkt przegięcia u roślin z kombinacji Mg3 30% ppw,

najpóźniej zaś (w 17. dniu) u roślin z kombinacji Mg2 60% ppw. W drugim

roku badań kinetyka wzrostu bazylii była podobna. Najszybciej maksimum

szybkości wzrostu (w 14. dniu wegetacji) wystąpiło u roślin z kombinacji

Mg2 30% ppw, najpóźniej zaś (w 17 dniu) u bazylii z kombinacji

doświadczenia Mg2 60% ppw. Zaznaczyć należy, iż w obu badanych

sezonach wegetacyjnych bazylii dłuższą fazę intensywnego wzrostu (do

osiągnięcia maksimum szybkości wzrostu) stwierdzono u roślin rosnących

na glebie o wilgotności 60% ppw (długość fazy wynosiła średnio

w kolejnych latach badań odpowiednio 16 i 19 dni). Czas trwania fazy

intensywnego wzrostu u roślin rosnących na glebie o uwilgotnieniu

30% ppw wynosił natomiast odpowiednio: 11 i 14 dni. Maksymalna

wartość szybkości wzrostu roślin bazylii wynosiła w pierwszym roku

badań od 0,92 cmdoba" (kombinacja Mgl 30% ppw i Mg2 30% ppw) do

1,06 cm-doba" (Mg3 60% ppw). W drugim roku badań zanotowano

większe maksymalne dobowe przyrosty omawianego gatunku. Wynosiły

one bowiem od 1,38 cm-doba" (kombinacja Mg3 60% ppw) do

1,73 cmdoba" (kombinacja Mg3 30% ppw). Podobną wartość maksimum

krzywej szybkości wzrostu elongacyjnego bazylii wonnej (1,20 cm-doba")

otrzymał również Gregorczyk (1997a). W obu badanych sezonach

wegetacyjnych rośliny bazylii osiągnęły podobną maksymalną wysokość,

a zawierała się ona w przedziale od 3 8 cm (I rok badań, kombinacja Mg2

30% ppw) do 47 cm (II rok badań, kombinacja Mg2 60% ppw). Rozmiary

te pokrywają się z danymi piśmiennictwa (30-80 cm) (Gregorczyk, 1997c;
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Golcz i wsp. 2002; Martyniak-Przybyszewska, 2000; Ożarowski i wsp.,

1990; Suchorska i Osińska, 1992).

W kolejnych latach badań własnych rośliny bazylii rosnące na glebie

o wilgotności 60% ppw osiągnęły większą odpowiednio o 4,0 oraz 13,0 cm

przeciętną wysokość maksymalną od wysokości roślin uprawianych przy

wilgotności 30% ppw.

W drugim roku badań własnych, średnie końcowe wysokości

omawianej rośliny żywionej magnezem w dawce Mg2 i Mg3, były większe

odpowiednio o 3,5 oraz 3,0 cm od wysokości bazylii nie dożywianej

magnezem.

Sumaryczna wielkość powierzchni blaszek liściowych ze względu na

fakt, że to właśnie liście pełnią funkcję głównego akceptora dwutlenku

węgla w procesie fotosyntezy, jest ważną cechą fizjologiczną.

W obu latach badań własnych, u bazylii zarówno w fazie pąków

kwiatowych jak i kwitnienia nie stwierdzono statystycznie istotnego

wpływu zróżnicowanego poziomu żywienia magnezem na wielkość

powierzchni asymilacyjnej blaszek liściowych. U szałwii natomiast,

jedynie w pierwszym terminie zbioru pierwszego roku badań, statystycznie

istotnie większą sumaryczną powierzchnię liści (3,72 dmroślina")

posiadały rośliny żywione magnezem na poziomie Mg3 od powierzchni

liści roślin nie dożywianych tym makroskładnikiem.

U bazylii w obu terminach zbioru w pierwszym roku badań oraz

w fazie kwitnienia w drugim roku badań, statystycznie istotnie większą

sumaryczną powierzchnię blaszek liściowych stwierdzono u roślin

rosnących na glebie o wilgotności 60% ppw, od powierzchni liści roślin

uprawianych na glebie o wilgotności 30% ppw. Podobnie u szałwii w obu

terminach pierwszego roku badań oraz w drugim terminie drugiego

roku, statystycznie istotnie większą sumaryczną powierzchnią liści

charakteryzowały się rośliny rosnące na glebie o wilgotności 60% ppw.
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Według Kimura i wsp. ( 1994) wielkość powierzchni asymilacyjnej

liści Ocimum basilicum L. zwiększa się wraz ze wzrostem ilości łatwo
dostępnej dla roślin wody w glebie.

W badaniach własnych średnia sumaryczna powierzchnia liści

bazylii wynosiła 7,02 i 6,48 dm-roślina" (pierwszy i drugi termin 1994

roku) oraz 4,61 i 9,61 dmroślina' (pierwszy i drugi termin 1995 roku).

Średnia sumaryczna powierzchnia liści szałwii wynosiła natomiast

3,15 i 5,95 dm2·roślina-1 (pierwszy i drugi termin 1994 roku) oraz 3,37

1 4,99 dnrroślina' (pierwszy i drugi termin 1995 roku). Węglarz

1 Rosłon (1998) określili powierzchnię asymilacyjną pojedynczych liści

szałwii. Według tych autorów powierzchnia pojedynczego liścia różnych

populacji szałwii wahała się od 0,02 do 0,04 dm". Burmeister i Guttenberg

(1960) za Pitarević i wsp. (1984) podają natomiast, że powierzchnia

pojedynczego liścia tej rośliny wynosi 0,01-0,03 dm".

W pierwszym roku badań własnych największą świeżą masę części

nadziemnej . szałwii stwierdzono u roślin żywionych magnezem na

poziomie Mg3 (wynosiła ona w kolejnych terminach zbioru odpowiednio:

22,47 i 38,90 groślina'). Różnice pomiędzy średnimi zanotowane

w pierwszym terminie były istotne statystycznie. W drugim roku

doświadczalnym świeża masa części nadziemnej tej rośliny zielarskiej nie

była istotnie uzależniona od poziomu zastosowanego żywienia magnezem.

W badaniach własnych nie wykazano statystycznie istotnego

wpływu zróżnicowanego poziomu żywienia magnezem na plon świeżej

masy części nadziemnej bazylii wonnej. Korzystne oddziaływanie

żywienia tym makroskładnikiem na omawianą cechę bazylii uwidoczniło

się jedynie w drugim terminie zbioru pierwszego roku badań. Największą

świeżą masą części nadziemnej (91, 16 groślina") charakteryzowały

się bowiem wówczas rośliny żywione największą zastosowaną

w doświadczeniu dawką magnezu. Różnice pomiędzy średnimi nie były
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jednak istotne statystycznie.

W obu latach badań własnych, we wszystkich terminach zbioru

stwierdzono statystycznie istotnie większą świeżą masę części nadziemnej

szałwii rosnącej na glebie o uwilgotnieniu 60% ppw, od świeżej masy

części nadziemnej tej rośliny zielarskiej uprawianej na glebie o mniejszej

wilgotności (30% ppw).

W pierwszym roku prowadzonych badań, u bazylii zarówno w fazie

pąków kwiatowych jak i w fazie kwitnienia wysoce istotnie większą świeżą

masę części nadziemnej (w pierwszym i drugim terminie zbioru

odpowiednio: 57,06 i 102, 15 groślina') posiadały rośliny rosnące na

glebie o wilgotności 60% ppw, niż rośliny uprawiane przy wilgotności

30% ppw - 43,53 i 63,43 groślina'. Podobnie w drugim roku badań

własnych większą świeżą masę części nadziemnej stwierdzono u bazylii

rosnącej na glebie o wilgotności 60% ppw (wynosiła ona w kolejnych

terminach zbioru odpowiednio: 43,84 i 81,05 groślina' ). Różnice

pomiędzy średnimi zanotowane w pierwszym terminie zbioru były istotne

statystyczne.

Podobne rezultaty badań dotyczących wpływu zróżnicowanej

wilgotności gleby na plon ziela bazylii uzyskała Rumińska ( 1980). Według

tej autorki wzrost wilgotności gleby do 80% ppw wpływa korzystnie na

wzrost roślin, a w rezultacie na zwiększenie świeżej masy części

nadziemnej. Świeża masa części nadziemnej bazylii zebranej w fazie

kwitnienia, na glebie o uwilgotnieniu 60% ppw wynosiła, w zależności

od kombinacji nawożenia, jak podaje Rumińska (1980) od 20 do

50 g-roślina", była więc meco mniejsza od świeżej masy roślin

w doświadczeniu własnym. W innej pracy Rumińska (1971) podaje

natomiast, że świeża masa pojedynczej rośliny bazylii może się wahać

w szerokich granicach od 124 do 392 g. Ocimum basilicum L. jest bowiem

gatunkiem charakteryzującym się ogromną zmiennością, wyrażającą się
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między innymi zróżnicowaniem cech zewnętrznych takich jak: wysokość

roślin, sposób rozgałęziania się, wielkość i kształt liści. Suchorska

i Osińska (1992) podają, że plon świeżej masy części nadziemnej Ocimum

basilicum L. odmiany purpurowej i sałatolistnej wynosił odpowiednio: 121
i 247 g-roślina'.

W pierwszym roku badań własnych stwierdzono istotny wpływ

współdziałania czynników doświadczenia na plon świeżej masy części

nadziemnej bazylii wonnej w fazie pąków kwiatowych. Największą świeżą

masę (62,63 g-roślina') posiadały rośliny z kombinacji Mg 1 60% ppw.

Różniła się ona istotnie od plonu świeżej masy roślin z kombinacji

Mg I 30% ppw i Mg 2 60% ppw.

Znajomość gromadzenia suchej masy przez rośliny jest z rolniczego

punktu widzema kwestią zasadniczą. Według Kuszelewskiego

i Łabętowicza (1982) głównym czynnikiem wpływającym na zawartość

suchej masy roślin rolniczych jest nawożenie NPK. Zawartość suchej masy

w plonach zmniejsza się wraz ze wzrostem dawek nawozów.

Magnez jest zdaniem Mercika i Stępnia (1989) składnikiem, którego

wpływ na plonowanie i skład chemiczny roślin jest mniej wyraźny niż

azotu, fosforu i potasu, ale jest to wpływ na ogół dodatni. W badaniach

Seidler i Mamzer (1994) nawożenie magnezem w dawce 30 kgha"

wpłynęło istotnie na zwiększenie plonu ogólnego suchej masy roślin

kukurydzy. Analiza statystyczna wyników uzyskanych w obu latach badań

własnych nie wykazała natomiast istotnego oddziaływania zróżnicowanego

poziomu żywienia magnezem na wielkość ogólnego plonu suchej masy

szałwii lekarskiej (części nadziemnej i systemu korzeniowego). Również

u bazylii nie stwierdzono istotnego wpływu żywienia badanym

makroskładnikiem na ogólny plon suchej masy.

W obu latach badań własnych statystycznie istotnie większy ogólny

plon suchej masy uzyskały rośliny szałwii rosnące na glebie o wilgotności
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60% ppw od plonu roślin uprawianych na glebie o uwilgotnieniu

30% ppw. Plon ten wynosił w pierwszym i drugim terminie zbioru

roślin odpowiednio: 4,62 i 11, 19 groślina' (I rok badań) oraz 4,03

i 9, 12 g-roślina' (II rok badań).

W pierwszym roku doświadczalnym ogólny plon suchej masy

bazylii wonnej rosnącej na glebie o wilgotności 60% ppw wynosił

w kolejnych terminach zbioru odpowiednio: 7,35 oraz 17,41 groślina'

i był statystycznie istotnie większy od plonu roślin uprawianych na glebie

o wilgotności 30% ppw (5,46 i 9,96 groślina"), W drugim roku badań

własnych większy plon suchej masy uzyskała również bazylia rosnąca na

glebie o wilgotności 60% ppw (w kolejnych terminach zbioru plon ten

wynosił 5,18 i 12,25 groślina'). Różnice pomiędzy średnimi nie były

jednak istotne statystycznie.

Rezultaty badań własnych znajdują potwierdzenie w dostępnym

piśmiennictwie, bowiem zdaniem Rumińskiej (1983) optimum warunków

wodnych większości gatunków roślin zielarskich leży w granicach od 40

do 60% ppw, natomiast według Turowskiej i wsp. (1980) optymalna

granica wilgotności do wzrostu i rozwoju większości badanych gatunków

roślin zielarskich to 60-70% uwilgotnienia gleby i powietrza.

W pierwszym roku badań własnych największy ogólny plon suchej

masy uzyskała bazylia wonna z kombinacji doświadczalnej Mg3 60% ppw

- wynosił on w kolejnych terminach zbioru roślin odpowiednio 8,34

i 21,52 g-roślina". Różnice pomiędzy średnimi stwierdzone w drugim

terminie zbioru były istotne statystycznie.

Gregorczyk (1996) badając wpływ dokarmiania dolistnego

magnezem na plon suchej masy trzech gatunków roślin zielarskich, w tym

bazylii wonnej, nie stwierdził by plon ten u roślin w pełni kwitnienia był

uzależniony od rodzaju roztworu użytego do oprysku dolistnego.

Wspomniany autor podaje, że ogólny plon suchej masy bazylii (części
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nadziemnej i systemu korzeniowego) wynosił od 3, 12 do 4,71 groślina',

Był on więc znacznie mniejszy od średniego plonu uzyskanego

w badaniach własnych, gdyż kształtował się na poziomie plonu roślin,

rosnących na glebie o wilgotności 30% ppw, uzyskanego w pierwszym

terminie zbioru (faza pąków kwiatowych).

Wytworzona przez badane rośliny zielarskie masa liści jest ważną

cechą tak z punktu fizjologicznego, jak i ze strony produkcji surowca

zielarskiego. Liście są bowiem głównym surowcem szałwii i bazylii.

Największy plon suchej masy liści szałwii lekarskiej, w pierwszym

roku badań uzyskano u roślin żywionych magnezem na poziomie

Mg3. Wynosił on w kolejnych terminach zbioru odpowiednio 2,51

i 5,03 groślina". Różnice pomiędzy średnimi zanotowane w pierwszym

terminie zbioru szałwii były istotne statystycznie. W 1995 roku, nie

stwierdzono natomiast istotnego wpływu zróżnicowanego poziomu

żywienia badanym składnikiem pokarmowym na plon suchej masy liści

Salvia officinalis L. Podobnie u bazylii, w pierwszym roku badań

własnych, nie wykazano istotnego oddziaływania żywienia doglebowego

magnezem na omawianą cechę fizjologiczną. Jedynie w drugim roku

doświadczalnym, w pierwszym terminie zbioru badanej rośliny zielarskiej

największy plon suchej masy liści (2,49 groślina') uzyskano po

zastosowaniu magnezu w dawce Mg2, w drugim terminie zbioru natomiast,

największy plon liści (3,25 groślina') stwierdzono u roślin żywionych

magnezem na poziomie Mg3. Różnice między średnimi nie były jednak

istotne statystycznie.

U szałwii stwierdzono jednoznacznie niekorzystny wpływ małej

wilgotności gleby (30% ppw) na plon suchej masy liści. W obu latach

badań sucha masa liści roślin rosnących na glebie o uwilgotnieniu

60% ppw była istotnie większa od suchej masy liści roślin uprawianych

przy wilgotności 30% ppw. Podobnie u bazylii w obu latach badań,
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większą suchą masą liści charakteryzowały się rośliny uprawiane na glebie

o uwilgotnieniu 60% ppw.

W pierwszym roku badań własnych, w obu terminach zbioru szałwii,

największy plon suchej masy łodyg uzyskały rośliny żywione największą

zastosowaną w doświadczeniu dawką magnezu, choć różnice pomiędzy

średnimi statystycznie nie były istotne. Średni plon suchej masy

omawianego organu szałwii, żywionej magnezem na poziomie Mg3

wynosił w kolejnych terminach zbioru 0,91 i 2,01 groślina'.

W pierwszym roku badań własnych plon suchej masy łodyg bazylii

zebranej w terminie pierwszym (faza pąków kwiatowych) nie był

uzależniony od poziomu żywienia magnezem, natomiast w drugim terminie

zbioru istotnie największy plon łodyg uzyskały rośliny żywione magnezem

na poziomie Mg3 - 11,52 groślina'.

Weryfikacja statystyczna wyników badań uzyskanych w obu latach

dowiodła istotnego wpływu zróżnicowanych warunków wilgotnościowych

gleby na plon suchej masy łodyg szałwii. Sucha masa tego organu u roślin

rosnących na glebie o uwilgotnieniu 60% ppw była istotnie większa od

masy łodyg szałwii uprawianej przy wilgotności 30% ppw. Podobnie

u bazylii, w obu latach badań własnych zarówno w fazie pąków

kwiatowych jak i kwitnienia większą suchą masę łodyg stwierdzono

u roślin rosnących na glebie o wilgotności 60% ppw. Różnice pomiędzy

średnimi zanotowane w pierwszym roku badań były istotne statystycznie.

W pierwszym roku badań własnych dowiedziono również istotnego

współdziałania czynników doświadczalnych na plon suchej masy łodyg

bazylii. Istotnie największy średni plon omawianego organu bazylii

uzyskano w kombinacji Mg3 60% ppw, wynosił on 16,29 groślina' .

W obu latach badań własnych nie stwierdzono istotnego wpływu

zróżnicowanego poziomu żywienia magnezem na plon suchej masy

systemu korzeniowego zarówno szałwii jak i bazylii.
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We wszystkich terminach zbioru ziela, zarówno w pierwszym jak

1 drugim roku badań, większą suchą masę korzeni posiadała szałwia

rosnąca na glebie o wilgotności 60% ppw, aniżeli rośliny uprawiane przy

wilgotności 30% ppw. W pierwszym roku badań własnych większą suchą

masą korzeni (w pierwszym i drugim terminie zbioru odpowiednio: 0,62

i 0,97 g-roślina') charakteryzowała się bazylia uprawiana na glebie

o uwilgotnieniu 60% ppw niż ta roślina rosnąca na glebie o wilgotności

30% ppw, której średni plon korzeni wynosił w kolejnych terminach

odpowiednio: 0,52 i 0,53 g-roślina'. Podobny plon suchej masy systemu

korzeniowego bazylii wonnej, w fazie pełni kwitnienia uzyskał Gregorczyk

(1996). Plon ten wynosił bowiem od 0,33 do 0,56 groślina",

W plonie suchej masy szałwii lekarskiej dominowały liście, których

udział wynosił średnio od 50,3% (II rok badań, 2 termin zbioru) do 58,5%

(I rok badań, 1 termin zbioru). Udział suchej masy łodyg i korzeni w plonie

Salvia oficinalis L. był zbliżony i wahał się od 21,6 do 27,0% (łodygi) oraz

od 18,3 do. 24,8% (korzenie). Największy udział liści, które u szałwii

stanowią surowiec zielarski, w pierwszym roku badań stwierdzono u roślin

z kombinacji Mgl 30% ppw (63%) - 1 termin zbioru oraz Mg 1 30% ppw

(58%) i Mg2 30% ppw (58%) - 2 termin zbioru. Porównując strukturę

plonu suchej masy szałwii z różnych kombinacji doświadczenia w drugim

roku badań zaznaczyć należy, że największy udział liści w plonie

uzyskanym w pierwszym terminie zbioru stwierdzono u roślin

z kombinacji Mgl 30% ppw (58%), w terminie drugim zaś - z kombinacji

Mgl 60% ppw (56%).

Schroder ( 1963) zwraca uwagę na charakterystyczny dla szałwii

stosunkowo wysoki udział korzeni, stanowiący przy sprzęcie ziela

kwitnącego około 40% masy całej rośliny, a przy sprzęcie w fazie

dojrzewania nasion - około 30%. W badaniach własnych udział korzeni

w plonie szałwii zebranej w fazie· intensywnego wzrostu był znacznie
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mniejszy, gdyż wynosił w pierwszym i drugim terminie zbioru przeciętnie

odpowiednio: 19 i 24%. Ten sarn autor badając wpływ zróżnicowanej

wilgotności gleby na strukturę plonu szałwii stwierdził, że stosunek masy

korzeni do masy części nadziemnej zmieniał się tylko nieznacznie pod

wpływem warunków wilgotnościowych gleby. Podobne rezultaty uzyskano

także w badaniach własnych, gdyż udział suchej masy części nadziemnej

oraz systemu korzeniowego w plonie szałwii rosnącej w zróżnicowanych

warunkach wilgotnościowych gleby był zbliżony. U Salvia officinalis L.

zebranej w pierwszym terminie rosnącej na glebie o wilgotności 30%

i 60% ppw sucha masa korzeni stanowiła bowiem średnio odpowiednio:

18,4 oraz 20,0%. W drugim terminie zbioru natomiast, udział korzeni

w plonie tej rośliny, uprawianej przy wilgotności 30 i 60% ppw wynosił

przeciętnie odpowiednio: 22,2 i 26,5%.

W plonie suchej masy bazylii wonnej uzyskanym w pierwszym roku

badań własnych dominowały łodygi, których przeciętny udział w kolejnych

terminach zbioru wynosił odpowiednio: 50,7 i 70,7%. Podobną strukturę

plonu uzyskano w drugim terminie zbioru w 1995 roku (udział łodyg

60,7%). Jedynie w fazie pąków kwiatowych (1 termin) w drugim roku

badań największy udział w plonie bazylii posiadały liście (46,8%),

a nieznacznie mniejszy (43,8%) łodygi. Zdecydowanie większy udział

suchej masy liści w plonie Ocimum basilicum L. stwierdzono w obu latach

badań własnych u roślin w fazie pąków kwiatowych. W 1994 roku np.

wynosił on w fazie pąków kwiatowych 40,5%, natomiast w fazie

kwitnienia tylko 24%. Znacznie mniejszy niż u szałwii był udział w plonie

bazylii korzeni. Wahał się od 5 ,3% (I rok, 2 termin) do 11,2% (II rok,

2 termin). Udział liści, stanowiących surowiec zielarski, w plonie bazylii

uzyskanym w pierwszym roku, w fazie pąków kwiatowych w różnych

kornbinacjach doświadczenia był podobny - wynosił od 39% (Mg 1

30% ppw i Mg3 60% ppw) do 43%. (Mg2 30% ppw). W tym samym roku
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badań własnych, największy udział suchej masy liści w plonie bazylii

w fazie kwitnienia charakteryzował kombinację Mgl 60% ppw (27%),

najmniejszy był natomiast w kombinacji Mg3 60% ppw - 19%. W drugim

roku badań własnych w pierwszym terminie zbioru największy udział

liści w plonie bazylii (50%) stwierdzono w kombinacji Mgl 30% ppw.

W drugim terminie zbioru w 1995 roku największy udział liści

(32%) charakteryzował kombinację Mg2 60% ppw, a najmniejszy był

w kombinacji Mgl 30% ppw (25%).

Według Rumińskiej (1971) udział liści w masie bazylii wynosi

średnio 60%. Jest to więc wartość nieco większa od największego

procentowego udziału masy liści w plonie bazylii uzyskanym w badaniach

własnych. W badaniach Golcz i wsp (2002) udział suchej masy liści

w plonie ziela omawianego gatunku wynosił średnio w początkach

kwitnienia 55,7%, w pełni kwitnienia natomiast 56,5%.

W badaniach własnych nie wykazano istotnego oddziaływania

żywienia magnezem na strukturę plonu suchej masy szałwii i bazylii.

Odmienne rezultaty badań otrzymały Seidler i Mamzer ( 1994), według

których nawożenie magnezem wywołało korzystną zmianę w strukturze

plonu kukurydzy. Wyrażała się ona zwiększeniem procentowego udziału

kolb w ogólnej suchej masie z 17% (kombinacja kontrolna) do 29%

(kombinacja NPK+ 15 kg Mg·ha-1
).

Na ogół w specjalistycznym piśmiennictwie uwaga autorów

koncentruje się na zawartości substancji czynnych charakteryzujących

poszczególne gatunki. Tymczasem rośliny zielarskie zdaniem Kołodziej

(1992) są bogatym źródłem łatwo przyswajalnych makro

i mikroelementów. W ostatnich latach fitoterapeuci zalecają wręcz

stosowanie ziół w postaci sproszkowanej, zmieszanej z pokarmem.

W badaniach własnych oznaczono zawartość ogólnych form

magnezu w liściach, łodygach oraz 'korzeniach szałwii lekarskiej i bazylii
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wonnej.

Pobieranie magnezu przez rośliny zależy od wielu czynników,

jednym z nich jest poziom magnezu w podłożu (Nowotny-Mieczyńska,

1979). Stwierdzono, że wzrost zawartości magnezu w glebie powodował

istotne zwiększenie zawartości tego składnika w kapuście głowiastej

(Kołota, 1981) i w kapuście pekińskiej (Gaje-Wolska i Skąpski, 1997), jak

również u niektórych gatunków roślin rolniczych (Mercik i Panek, 1984).

Według Wyszkowskiego (1998) naważenie magnezem spowodowało

wzrost udziału tego pierwiastka w słomie, a zmniejszenie w ziarnie

pszenicy jarej. Rezultaty badań własnych znajdują potwierdzenie

w przytoczonym piśmiennictwie.

W pierwszym roku badań własnych największą średnią zawartość

magnezu ogólnego (263,0 mg· I 00g-1
) w liściach Ocimum basilicum L.

stwierdzono u roślin żywionych największą zastosowaną w doświadczeniu

dawką tego pierwiastka. Zawartość ta była statystycznie istotnie większa

od średniej zawartości magnezu w liściach bazylii nie dożywianej

magnezem, która wynosiła 178,5 mg· l00g-1
•

W drugim roku doświadczalnym zawartość magnezu w opisywanym

organie bazylii wonnej była także statystycznie wysoce istotnie zależna od

poziomu żywienia roślin tym pierwiastkiem. Istotnie największą zawartość

magnezu (292,9 mg· I 00g-1
) zanotowano w liściach roślin żywionych

magnezem na poziomie Mg3, najmniejszą zaś (141,8 mg· 100i1
) w liściach

roślin nie dożywianych badanym składnikiem.

W obu latach badań nie wykazano istotnego oddziaływania

interakcji czynników doświadczenia na zawartość ogólnych form magnezu

w liściach bazylii, a przeciętna zawartość tego makroskładnika w liściach

wynosiła 228,3 mg·l00g-1 (I rok badań) i 218,3 mg·l00i1 (II rok badań).

Podobną ilość magnezu w liściach badanych roślin, w tym Ocimum

basilicum L., zawartą w przedziale ·od 168 do 260 mg· I 00i1 stwierdził
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Udosen (1995). Lavilla i wsp. (1999) badając koncentrację różnych metali,

w tym magnezu w 22 różnych roślinach zielarskich, największą zawartość

tego pierwiastka (745,8 mg· l00g-1
) stwierdzili w Ocimum basilicum L.,

najmniejszą natomiast (49 ,5 mg· 1 00i 1) w Alium sativum L. Uzyskana

przez powyższych autorów zawartość magnezu w zielu bazylii była więc

znacznie większa od otrzymanej w badaniach własnych.

Zróżnicowany poziom żywienia magnezem wpłynął również istotnie

na zawartość tego pierwiastka w liściach Salvia officinalis L. Największą

koncentrację ogólnych form omawianego makroskładnika (w kolejnych

latach odpowiednio: 348,2 i 287,6 mg· 1 0og-1) stwierdzono w liściach

roślin żywionych magnezem na poziomie Mg3, najmniejszą zaś

(w pierwszym i drugim roku odpowiednio: 205,0 1 150,7 mg·l00i1)

w liściach szałwii nie dożywianej tym pierwiastkiem.

W obu latach badań me zanotowano istotnego wpływu

zróżnicowanej wilgotności gleby na zawartość magnezu w liściach bazylii,

natomiast poziom uwilgotnienia gleby wywarł istotny, choć zmienny

wpływ na kumulację magnezu w liściach szałwii. W 1994 roku, wysoce

istotnie większą średnią zawartość badanego makroskładnika

(306,2 mg· I 0og-
1
) stwierdzono w liściach szałwii rosnącej na glebie

o wilgotności 30% ppw, niż w liściach tego ziela uprawianego przy

uwilgotnieniu 60% ppw (258,0 mg· I 0og-1). W drugim roku badań

własnych, wysoce istotnie większą zawartością magnezu ogólnego

(237, 1 mg· 1 0og-
1
) charakteryzowały się natomiast liście Salvia

officinalis L. rosnącej na glebie o uwilgotnieniu 60% ppw, niż liście roślin

rosnących na glebie o wilgotności 30% ppw (197,2 mg· 100i1).

W 1994 roku stwierdzono istotność wpływu interakcji poziomu

żywienia magnezem i uwilgotnienia gleby na omawianą cechę. Największą

zawartością omawianego składnika charakteryzowały się bowiem liście
..

szałwii rosnącej na glebie o uwilgotnieniu 30% ppw, żywionej magnezem



176

na poziomie Mg2 (352,0 mg· 100f1
) i Mg3 (354,1 mg· lOOg-1) oraz liście

roślin uprawianych na glebie o wilgotności 60% ppw, żywionych

największą zastosowaną dawką magnezu (342,3 mg· I OOf1).

Kołodziej (1992) badając zawartość między innymi magnezu

w liściach niektórych roślin zielarskich oraz selera i pora stwierdziła, że

zawartość ta wahała się w bardzo szerokich granicach od 270,0 (prawoślaz

lekarski) do 1640,0 mg· 1 OOg-1 (por). Stosunkowo dużą koncentrację

magnezu (420,0 mg· 1 OOg-1
) autorka ta stwierdziła w liściach szałwii

muszkatałowej (Salvia sclarea L. ). Była ona większa od średnich

zawartości magnezu otrzymanych w liściach badanej szałwii lekarskiej.

Według Mikiciuka ( 1997) przeciętna koncentracja magnezu w liściach

selera korzeniowego wynosiła 301,0 mg· 1 OOf 1.

W badaniach własnych dowiedziono statystycznie istotnego wpływu

zróżnicowanego poziomu żywienia magnezem na zawartość ogólnych form

tego składnika w łodygach zarówno szałwii jak i bazylii. Największą

zawartość magnezu stwierdzono bowiem w łodygach badanych roślin

zielarskich żywionych tym pierwiastkiem na poziomie Mg3. Wynosiła ona

u szałwii 271,4 mg·100f1 (I rok badań) i 305,9 mg-l Oug' (II rok badań)

oraz u bazylii 162,2 mg· 1 Oog-1 (I rok badań) i 184,7 mg· 1 OOg-1 (II rok

badań). Najmniejszą ilość magnezu w łodygach badanych ziół zanotowano

natomiast w roślinach nie dożywianych tym makroskładnikiem. U Salvia

officinalis L. wynosiła ona w kolejnych latach badań odpowiednio: 169,0

i 149,7 mg· 1 OOg-1
, u Ocimum basilicum L. zaś odpowiednio zaledwie: 96,6

i 89,O mg· 1 OOg-1.

W obu latach badań własnych, większą średnią zawartością

ogólnych form magnezu charakteryzowały się łodygi szałwii rosnącej na

glebie o wilgotności 60% ppw (w latach 1994-1995 zawartość ta wynosiła

odpowiednio: 218,5 i 252,4 mg· lOOg-1
) niż łodygi tego gatunku

uprawianego w warunkach wilgotności gleby 30% ppw. Różnica pomiędzy
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średnimi zanotowana w drugim roku doświadczalnym była istotna

statystycznie. W przypadku bazylii natomiast na podstawie analizy

wanancji nie udało się stwierdzić istotnych różnic w zawartości

magnezu w łodygach roślin rosnących w zróżnicowanych warunkach

wilgotnościowych gleby.

W badaniach własnych przeciętna zawartość magnezu ogólnego

w korzeniach bazylii wonnej wynosiła w latach 1994-1995 odpowiednio:

115,3 i 101,0 mg·100f1, w korzeniach szałwii lekarskiej natomiast była

meco większa gdyż w kolejnych latach wynosiła odpowiednio: 187,7

i 236,4 mg· 1 00g-1
.

Wykazano, że doglebowe żywienie magnezem wywarło

statystycznie istotny wpływ na koncentrację tego pierwiastka w korzeniach

zarówno szałwii jak i bazylii. Największą zawartością magnezu ogólnego

w korzeniach charakteryzowały się bowiem badane gatunki żywione

największą zastosowaną dawką tego makroskładnika. Wynosiła ona

u szałwii 23,9,1 mgIuog" (I rok badań) i 265,7 mg·l00f1 (II rok badań),

u bazylii natomiast była nieco mniejsza - 164,4 mg· 1 00g-1 (I rok badań)

i 148, 1 mg· 1 00g-
1

(II rok badań). Najmniejszą ilość magnezu w korzeniach

stwierdzono natomiast u roślin szałwii i bazylii nie dożywianych tym

pierwiastkiem. Zawartość ta (w mg· 100f1
) wynosiła u Salvia officinalis L.

147,4 (I rok badań) i 196,4 (II rok badań), u Ocimum basilicum L.

natomiast była znacznie mniejsza - 74,2 (I rok badań) i 69,8 (II rok badań).

Zróżnicowany poziom uwilgotnienia gleby nie wywarł istotnego

wpływu na koncentrację ogólnych form magnezu w korzeniach szałwii.

U bazylii natomiast mimo, że na podstawie analizy wariancji nie

udowodniono różnic istotnych statystycznie, to większą średnią zawartość

analizowanego pierwiastka w korzeniach - 134,3 mg· 100i1 (I rok badań)

i 119 ,3 mg· I 00g-
1

(II rok badań) stwierdzono u roślin rosnących na glebie

o wilgotności 60% ppw, aniżeli u roślin rosnących w warunkach
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wilgotności gleby 30% ppw (odpowiednio: 963,0 i 828,0 mg· l00g-1 ).

Uzyskane w badaniach własnych średnie zawartości magnezu

ogólnego w korzeniach szałwii i bazylii znajdują potwierdzenie

w literaturze. Według Kołodziej ( 1992) zawartość magnezu w korzeniach

wybranych roślin zielarskich oraz selera i pora była zróżnicowana

i mieściła się w szerokich granicach od 170,0 (u pora) do 460,0 mg· l 0og-1

(u prawoślazu lekarskiego). Według Mikiciuka (1997) korzenie selera

korzeniowego kumulują średnio 151,0 mg· l00g-1 magnezu. Falkowski

i Łyduch (1992) podają natomiast, że korzenie żywokostu lekarskiego

zawierały od 270 do 31 O mg· l 0og-1 magnezu. Duże zróżnicowanie

zawartości magnezu ogólnego w ziołach łąkowych - od 173,0 mg· 1 00g-1

(u Cirsium oleraceum Scop.) do 955,0 mg· 100f1 (u Rumex acetosa L.)

wykazali również Kozłowski i Kukułka (1997). Według Suchorskiej

i Osińskiej (1992) zawartość magnezu w zielu bazylii wonnej odmiany

purpurowej i sałatolistnej wynosiła odpowiednio: 91 i 75 mg· 1 00f 1 .

Badane rośliny zielarskie zaliczyć można do roślin aromatycznych,

których wartość surowca (farmakopealnego) w dużej mierze uzależniona

jest od zawartości olejku eterycznego. Jak podaje Blaim (1965),

koncentracja olejku lotnego może być bardzo różna w zależności

od gatunku, warunków środowiska, zabiegów agrotechnicznych

i nawożenia. Według Kozłowskiego (1986a-e) największy wpływ na

proces gromadzenia się substancji czynnych mają odpowiednio: kod

genetyczny, faza rozwoju, czynniki klimatyczne i edaficzne, a wśród nich
nawożenie.

Dotychczasowe badania nad zmianami zawartości olejku
szałwiowego wykazały, że w krajowym surowcu występują znaczne

wahania od 0,5 do 2,5% w liściach i od 0,3 do 1,5% w zielu (Compte

Rendu, 1985, cyt. za Czarneckim i wsp., 1992; Kozłowski i Krysiuk,

1985). Farmakopea Polska IV (1970) wymaga w liściach przynajmniej 1 %
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olejku, a według Polskiej Normy (1999) suszone liście szałwii powinny

zawierać nie mniej niż 1,5% olejku. W badaniach Rolli i Vaverkovej

(1993) zawartość olejku eterycznego w liściach Salvia officinalis L.

zawierała się w przedziale od 1,45 do 2, 11 %, natomiast w badaniach

Chalchata i wsp. (1998) była nieco większa (2,0-3,0%). Zdaniem Marzi

(1986), w sprzyjających warunkach klimatycznych i edaficznych zawartość

olejku w liściach tej rośliny może dochodzić do 5%. Duże rozbieżności

w zawartości olejku w surowcu zielarskim Salvia officinalis L., cytowane

w literaturze znalazły potwierdzenie w badaniach własnych. Koncentracja

olejku w liściach tej rośliny była bowiem bardzo różna w zależności od

roku, terminu zbioru oraz od kombinacji doświadczenia - wahała się od

0,64% (I rok, 1 termin zbioru, kombinacja Mgl 30% ppw) do 1,61 % (I rok,

2 termin zbioru, kombinacja Mg2 30% ppw).

Zdaniem Krysiuka i Czarneckiego (1989), w naszych warunkach

klimatycznych z powodu nieodpowiedniego postępowania w czasie uprawy

i zbioru surowiec nie zawsze osiąga wymaganą zawartość olejku.

Według Węglarza i Rosłon (1998), cechą charakterystyczną szałwii

lekarskiej jest duża zmienność zawartości olejku związana ze zmiennością

genetyczną. Autorzy ci porównując uprawne populacje szałwii lekarskiej

stwierdzili, że zawartość olejku eterycznego wahała się od 1,4 do 1,8%.

W doświadczeniu własnym wykorzystano odmianę szałwii lekarskiej

Bona. Według Zawiślak (2000) zawartość olejku w liściach tej odmiany

wynosi w uprawach produkcyjnych przeciętnie ok. 1,7%, a zdaniem

Seidler-Łożykowskiej (1996) - ok. 1,4%. Stwierdzona w badaniach

własnych średnia koncentracja Ol. Salviae wynosiła w pierwszym roku

1, 16%, w drugim zaś 1,24%, była więc zbliżona do wartości cytowanych

w literaturze.

Zdaniem Turowskiej 1 wsp. (1980) wpływ nawożenia na
..

powstawanie i gromadzenie się olejków w roślinach zielarskich nie został
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całkowicie wyjaśniony. Nie można też wykazać wyraźnie zarysowującego

się wpływu któregokolwiek z makro- czy mikroelementów.

Choć w pierwszym roku badań własnych nie stwierdzono

statystycznie istotnego wpływu zróżnicowanego poziomu żywienia

magnezem na zawartość substancji wonnej w zielu szałwii, to jednak

największą zawartością olejku w liściach (w kolejnych terminach zbioru

wynosiła ona odpowiednio: 0,97 i 1,44%) charakteryzowały się rośliny

szałwii żywione największą zastosowaną dawką magnezu. W drugim roku

badań własnych, w pierwszym terminie zbioru omawianej rośliny

zielarskiej, statystycznie istotnie większą zawartość tych substancji

( 1,3 9%) stwierdzono także w liściach szałwii żywionej magnezem na

poziomie Mg3 od zawartości olejku w roślinach nie dożywianych

magnezem (1,11 %).

W obu latach badań własnych me wykazano istotnego wpływu

poziomu uwilgotnienia gleby na zawartość olejku eterycznego w liściach

szałwii.

Burmeister i Guttenberg (1960, za Pitarević i wsp., 1984) wskazują

na fakt, iż dłuższy okres suszy powoduje zwiększenie zawartości substancji

czynnych w szałwii.

W drugim roku badań własnych, u szałwii lekarskiej zebranej

w trzeciej dekadzie lipca, istotnie największą zawartość olejku (1,56%)

stwierdzono w roślinach żywionych magnezem na poziomie Mg3,

rosnących na glebie o uwilgotnieniu 30% ppw.

Skład chemiczny olejku szałwiowego (Oleum Salviae)

pochodzącego z liści roślin rosnących w Europie (Niemcy, Francja,

Jugosławia, Włochy, Słowacja) jest zbliżony. Składnikiem dominującym

jest tujon, a właściwie jego dwie formy izomeryczne (a i (3). Występują one

w olejku w ilości od 28 do 58% (Brieskorn i Dalferth, 1964; Ivanić

i Savin, 1976; Jelśenjak i wsp., 1987; cyt. za Kędzią i wsp., 1990), Rolla
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i Vaverkowa (1993), Pace i Piccaglia (1995). W badanym olejku

szałwiowym udział tujonu był mniejszy, gdyż wynosił od 9,2% (w liściach

roślin kombinacji Mg3 30% ppw) do 23,4% (w roślinach kombinacji Mg2

30% ppw). Przeciętna zawartość tujonu w analizowanym olejku wynosiła

17%. Znacznie większą zawartość tego składnika w olejku szałwiowym

otrzymanym z krajowego surowca stwierdzili Kędzia i wsp. (1990) (29,1-

73,6%, średnio 53,1 %) oraz Wolski i wsp. (2000) (36,0-41,0%).

W znacznych ilościach w Oleum Salviae, według Rolli i Vaverkowej

(1993), Kędzi i wsp. (1990), Olszewskiej-Kaczyńskiej i Miłkowskiej

(1996), Węglarza i Rosłon (1998), Wolskiego i wsp. (2000) występują

także: kamfora (7-32%) i 1,8-cyneol (8-23%). Nieco szerszy zakres

zawartości 1,8-cyneolu·w olejku (od 2,8 do 23,0%) podają Langer i wsp.

(1996). W analizowanym olejku, pozyskanym z liści roślin z każdej

kombinacji doświadczenia, zawartość kamfory była największa i wynosiła

od 21,4% do 26,2% (średnio 23,6%). Stwierdzony udział 1,8-cyneolu

(eukaliptolu) zawierał się natomiast w przedziale od 6,6% do 17,5%,
przeciętnie wynosił 11,2%.

W granicach od 2,0 do 6,0% w olejku szałwii spotykane są

zazwyczaj: kamfen, a-pinen, borneol, ,6-kariofylen i o-humulon (Brieskorn

i Dalferth, 1964; Ivanić i Savin, 1976; cyt. za Kędzią i wsp., 1990), Raić

i wsp. (1985). W badanym olejku zanotowano nieco większy udział

kamfenu (średnio 8,9%). Przeciętna zawartość a-pinenu (5,6%), borneolu

(3,4%), ,6-kariofylenu (2,5%) i e-humulenu (2,7%) zawierała się natomiast

w granicach, jakie podaje literatura. Kędzia i wsp. (1990) w składzie

rodzimego olejku szałwiowego stwierdzili większy udział ,6-kariofylenu

(6,6%). Według Pawełczyka (1951) zawartość borneolu obniża jakość

olejku szałwiowego i nie powinna przekraczać 15%. Badany olejek

z każdej kombinacji doświadczenia odpowiadał temu standardowi.

W mniejszych ilościach (0,5-2%) w olejku szałwii występują: octan
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bornylu, limonen, ,6-pinen, ,6-myrcen, p-cymen, linalol i octan linalylu

(Brieskom i Dalferth, 1964; Ivanić i Savin, 1976; cyt. za Kędzią

i wsp., 1990), Raić i wsp. (1985). W badanym Ol. Salviae przeciętny

udział octanu bornylu (2,2%), limonenu (2,5%), ,6-pinenu (2,9%),

,6-myrcenu (1,2%) i p-cymenu (0,4%) był zgodny z danymi cytowanymi

w literaturze. W analizowanym olejku nie zidentyfikowano natomiast
linalolu i octanu linalylu.

Zawartość pozostałych zidentyfikowanych składników badanego

olejku szałwiowego mieściła się w granicach od O, 1 do 1,0%. Należały do

nich -y-terpinen, tlenek kariofylenu, tlenek humulenu, i tymol.

Najczęściej liczba składników olejku mieści się w granicach 15-25

(Brieskorn i Dalferth, 1964; Ivanić i Savin, 1976; Jelsenjak i wsp. 1987;

cyt. za Kędzią i wsp., 1990), Pitarević i wsp., (1984). Znajduje to

potwierdzenie w badaniach własnych, w analizowanym Ol. Salviae

zidentyfikowano 18 związków chemicznych.

Według Kastnera i Melchiora (1978) ziele bazylii zawiera do 0,45%

olejku. Rumińska (1983) twierdzi, iż w suchym surowcu tej rośliny

zawartość substancji czynnej wynosi od 0,5 do 1,5%. Podobne wyniki

podają też Cybulska i wsp. (1953), Dwivedi i wsp. (2000) oraz Suchorska

i Osińska (1992). Rezultaty badań własnych znajdują potwierdzenie

w cytowanej literaturze. Zawartość olejku w zielu bazylii była bowiem

dość zróżnicowana i wynosiła średnio: 0,46% (I rok, 1 termin) i 0,27%

(I rok, 2 termin) oraz O,77% (II rok, 1 termin) i O,70% (II rok, 2 termin).

Mniejszą zawartością olejku eterycznego (0,27-0,29%) charakteryzował się

natomiast surowiec Ocimum basilicum L. analizowany przez Riaz i wsp.
(1999) oraz Khatri i wsp. (1995).

Przedmiotem wielu prac były badania czynników wpływających na

ilość olejku eterycznego, powstającego w czasie wegetacji bazylii

(Pushpangadan i wsp., 1975, cyt. za Kostrzewą i Karwowską 1991 ; Lang
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i wsp., 1977; Takano i wsp., 1993). Repelewska-Rodak (1988) uzależniła

zawartość olejku w bazylii od zmienności form morfologicznych; wartość

ta wahała się w granicach od 0,6 do 1,0%.

W badaniach własnych me wykazano istotnego wpływu

zróżnicowanego poziomu żywienia magnezem na zawartość olejku

eterycznego w Herba Basilici. Zaznaczyć jednak należy, że w drugim roku

doświadczalnym, w obu terminach zbioru największą koncentracją olejku

lotnego charakteryzowały się rośliny żywione największą zastosowaną

dawką magnezu. Według Suh i Park ( 1999) zawartość olejku eterycznego

w roślinach bazylii, w warunkach uprawy hydroponicznej wzrastała wraz

ze wzrostem zawartości jonów magnezowych w pożywce.

W drugim roku badań własnych większą zawartość olejku w zielu

bazylii stwierdzono u roślin rosnących na glebie o wilgotności 60% ppw

niż w zielu tej rośliny uprawianej na glebie o uwilgotnieniu 30% ppw.

W fazie kwitnienia, różnica w zawartości olejku była statystycznie istotna,

a jego ilość. w zielu stwierdzona u roślin rosnących na glebie o wilgotności

30 i 60% ppw wynosiła odpowiednio: 0,52 i 0,88%. Rumińska i Wieteska

(1980) wykazały, że wilgotność gleby w granicach 60-80% sprzyja

wzrostowi procentowej zawartości olejku w Herba Basilici.

Gregorczyk (1996) badając wpływ dokarmiania dolistnego

magnezem między innymi na bazylię, stwierdził, że zawartość olejku

eterycznego w zielu tej rośliny wynosiła przeciętnie 1,02% i nie była

uzależniona od rodzaju oprysku solami magnezu.

W olejku uzyskanym z Herba Basilici w badaniach własnych

zidentyfikowano siedem składników, które stanowiły w zależności od

kombinacji doświadczenia od 61,1 % (Mgl 30% ppw) do 79,4% (Mgl

60% ppw). Jedynie w olejku roślin z kombinacji Mg2 30% ppw

stwierdzono obecność śladowych ilości kamfory (0,2%). Obecność tego

związku w Oleum Basilici, w nieznacznie większej ilości (0,4-0,5%)
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stwierdzili również Riaz i wsp. (1999). Zdecydowanie większą liczbę

opisanych składników (42), stanowiących 95,14% olejku, otrzymały

Kostrzewa i Karwowska ( 1991 ).

Na podstawie większości badań nad składem chemicznym olejku

z bazylii wonnej wynika, że głównymi jego komponentami są linalol

i metylochawikol, stanowiące sumarycznie 70-85% olejku, przy czym

zawartość linalolu jest znacznie większa (Kostrzewa i Karwowska, 1991).

W badaniach własnych stwierdzono nieco mniejszy sumaryczny udział

tych składników w Oleum Basilici, wynosił on bowiem od 48,4 do 69,9%.

Pod względem ilościowym w analizowanym olejku bazyliowym

zdecydowanie dominował linalol, którego zawartość wahała się od 38,4%

(w olejku badanego ziela z kombinacji Mgl 30% ppw) do 56,9% (w olejku

roślin kombinacji Mg2 30% ppw). Znajduje to potwierdzenie

w piśmiennictwie, gdyż według Dwivedi i wsp. (2000) udział linalolu

w olejku bazyliowym wynosił 36,8%, natomiast zdaniem Vieira i Simona
(2000) - 49,7%.

Według Suh i Park ( 1999) procentowa zawartość linalolu w olejku

bazylii, uprawianej hydroponicznie wzrastała wraz ze wzrostem ilości

magnezu w pożywce. Przeciętny udział linalolu stwierdzony w badaniach

własnych w Oleum Basilici u roślin żywionych największą dawką magnezu

wynosił 45,9%, u roślin żywionych tym pierwiastkiem na poziomie Mg2 -

52,2%, natomiast u roślin nie dożywianych magnezem 50,3%.

Stwierdzona zawartość metylochawikolu była podobnie jak podają

Kostrzewa i Karwowska ( 1991) znacznie mniej sza niż ilość linalolu,

wynosiła od 4,8% (w bazylii z kombinacji Mg3 60% ppw) do

18% (w roślinach z kombinacji Mg2 60% ppw). Udział linalolu

i metylochawikolu według następujących autorów kształtuje się

odpowiednio: Gulati (1977, cyt. za Kostrzewą i Karwowską, 1991)

57,6 - 60, 1 % i 25,3 - 29%; Heath (1973) 40,0 i 24,0%; Bahl i wsp. (2000)
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44,6 i 24,8%.

Główne komponenty olejku bazylii, charakteryzują się, jak podają

Kostrzewa i Karwowska (1991): linalol - zapachem kwiatowym z nutą

owocową i słodkawoziołowym smakiem oraz metylochawikol - anyżowym

zapachem i słodkawym smakiem.

W większość pozycji dostępnej literatury przedmiotu nie znajdujemy

wśród składników Oleum Basilici związku takiego jak germakren, którego

obecność w stosunkowo dużej ilości (od 2% do 6,3%) stwierdzono

w badaniach własnych. Obecność germakrenu o kwiatowym zapachu

i swoistym, trudnym do sprecyzowania smaku w olejku bazylii, w ilości

5,07% została natomiast zanotowana przez Kostrzewę i Karwowską

(1991). Składnik ten został również zidentyfikowany przez Lawrance

( 1971 b) w olejku z egzotycznego typu bazylii uprawianej w Tajlandii.

Udział germakrenu w olejku opisanym przez tego autora był jednak
mniejszy, gdyż wynosił poniżej 0,5%.

W badanym olejku Ocimum basilicum L. stwierdzono obecność

związków takich jak: 1,8-cyneol (eukaliptol) ( 3,2 - 6,2%) oraz gerania!

metylu (O, 1 - 0,5%). Otrzymany udział eukaliptolu uznać należy za

wysoki, gdyż Kostrzewa i Karwowska ( 1991) podają, że zawartość tego

związku w olejku bazylii uprawianej w Polsce wynosiła zaledwie O,72%.

Tymczasem zdaniem Riaz i wsp. (1999) eukaliptol stanowi 3 ,2-4,7%

olejku zawartego w roślinach uprawianych w Pakistanie, według Dwivedi

(2000) - 10,8% (w olejku pozyskanym z bazylii rosnącej w Indiach),

a według Vieira i Simona (2000) jego udział w olejku roślin rosnących
w Brazylii może dochodzić do 22,0%.

W olejku badanego gatunku stwierdzono także obecność octanu

bornylu (0,8 - 1,9%) oraz kariofilenu (0,2 - 0,8%). Podobną zawartość

octanu bornylu (0,67%), o słodko-balsamicznym smaku i ziołowo

leśnym zapachu stwierdziły również Kostrzewa i Karwowska (1991 ).
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Zidentyfikowny przez te autorki kariofilen, charakteryzujący się gorzkim

smakiem 1 zapachem drzewa sosnowego występował natomiast

w większej ilości - 1,42%. Według Khatri i wsp. (1995) zawartość

kariofilenu w olejku bazyliowym może dochodzić do 2,4%.
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5. WNIOSKI

Przedstawione w niniejszej pracy wyniki badań mogą być podstawą

do sformułowania następujących wniosków:

1. Przebieg wzrostu elongacyjnego szałwii lekarskiej i bazylii wonnej

niezależnie od kombinacji doświadczenia był typowy, tzn.

sigmoidalny.

2. W plonie suchej masy Salvia officinalis L. w obu latach badań i we

wszystkich terminach zbioru dominowały liście, natomiast

u Ocimum basilicum L. łodygi, co jest cechą gatunkową.

3. Optymalna wilgotność podłoża (60 % ppw) miała istotny dodatni

wpływ na produkcję części nadziemnej obu badanych roślin i to

zarówno świeżej jak i suchej masy.

l

4. Zastosowanie warunków posusznych (30% ppw) spowodowało słaby

wzrost roślin, krótszą fazę intensywnego wzrostu roślin oraz

mniejszą sumaryczną powierzchnię blaszek liściowych zarówno

u szałwii lekarskiej jak i u bazylii wonnej.

5. Plon suchej masy obu badanych gatunków był również zależny od

wilgotności podłoża, tzn. większe uwilgotnienie (60% ppw) ---\

wpływało na uzyskanie większego plonu suchej masy i lepszą jego

strukturę.

6. Wpływ uwilgotnienia gleby na zawartość magnezu w liściach

szałwii lekarskiej był zróżnicowany i niejednoznaczny w obu latach L
badań, natomiast nie stwierdzono takiego wpływu żywienia

magnezem u bazylii wonnej.
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7. Zastosowanie żywienia magnezem powodowało zwiększenie suchej

masy badanych roślin oraz większy udział masy liści w plonie,

a także większą zawartość ogólnych form magnezu w badanych

organach obu gatunków.

8. Zawartość olejku w zielu bazylii wonnej była uzależniona od

poziomu wilgotności podłoża, natomiast zawartość olejku w liściach

szałwii lekarskiej zależała od poziomu żywienia magnezem.

Wnioski końcowe:

L Zarówno szałwia lekarska jak i bazylia wonna dla uzyskania wysokich

plonów o korzystnej strukturze, wymagają optymalnej wilgotności

podłoża przez cały okres wegetacji.

IL Stwierdzono istotny wpływ żywienia magnezem na plon suchej masy,

powierzchnię liści oraz zawartość olejku zarówno szałwii jak

i bazylii.
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