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THE INFLUENCE OF SEED TREATMENT WITH CINAMONE OIL AND TEA TREE OIL 
ON FIELD EMERGENCE AND YIELDING OF PARSLEY AND LETTUCE 

 

Summary 
 

The influence of seed dressing with different concentration of cinnamon oil and tea tree oil on field emergence and yield of 
parsley var. Berlinska and lettuce var. Ewelina was examined. Cinnamon oil decreased lettuce and parsley field emergence. 
The most toxic was 15 % concentration. Tee tree oil didn’t show toxicity and in 55 and 70% concentrations increased field 
emergence ability, especially in lettuce. Similar relation was for speed and spread of emergence. Plant oils used in experi-
ment showed plant protective effect – number of plants during the harvest was higher than for not treated control (55 and 
70% tee tree oil) or equal to the control, despite of lower emergence ability (5 and 10% cinnamon oil). Only 15% cinnamon 
oil caused the decrease in number of plants for both species. All concentrations of tee tree oil increased yield of parsley but 
had no influence on the yield of lettuce. 
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WP�YW ZAPRAWIANIA NASION OLEJKIEM CYNAMONOWYM I OLEJKIEM 
Z DRZEWA HERBACIANEGO NA WSCHODY POLOWE I PLONOWANIE 

PIETRUSZKI I SA�ATY 
 

Streszczenie 
 

Badano wp�yw zaprawiania zró�nicowanymi st��eniami olejku cynamonowego i olejku z drzewa herbacianego na wschody i 
plonowanie nasion pietruszki korzeniowej odmiany Berli�ska i sa�aty gruntowej odmiany Ewelina. Stwierdzono, �e olejek 
cynamonowy obni�a wschody polowe zarówno sa�aty jak i pietruszki. Najbardziej toksyczne dzia�anie wykaza� w st��eniu 
15%. Olejek z drzewa herbacianego nie wykaza� dzia�ania toksycznego, a w st��eniach 55% i 70% zwi�ksza� polow� zdol-
no�� wschodów, szczególnie sa�aty. Podobna zale�no�� wyst�pi�a w przypadku szybko�ci i równomierno�ci wschodów. Za-
stosowane olejki wykaza�y dzia�anie ochronne dla ro�lin – obsada podczas zbiorów by�a wy�sza ni� w przypadku niezapra-
wianej kontroli (55 i 70% olejek z drzewa herbacianego) lub równa, pomimo ni�szych wschodów (5 i 10% olejek cynamo-
nowy). Jedynie 15% olejek cynamonowy spowodowa� zmniejszenie obsady u obu badanych gatunków. Wszystkie badane 
st��enia olejku z drzewa herbacianego podwy�sza�y plon pietruszki, nie mia�y natomiast wp�ywu na wysoko�� plonu sa�aty. 
S�owa kluczowe: olejek cynamonowy; olejek z drzewa herbacianego; nasiona; sa�ata; pietruszka; rolnictwo ekologiczne 
 
 
1. Wprowadzenie 
 
 Zarówno w rolnictwie konwencjonalnym jak i ekolo-
gicznym bardzo wa�na jest jako�� u�ywanego materia�u 
siewnego. Przepisy prawne dotycz�ce rolnictwa ekologicz-
nego wykluczaj� stosowanie do przedsiewnego zaprawiania 
nasion syntetycznych substancji chemicznych. Nasiona nie 
zaprawiane nara�one s� na inwazj� patogenów glebowych. 
Powoduje to s�abe wschody, zamieranie zaka�onych sie-
wek, czyli zmniejszenie obsady ro�lin w okresie wegetacji 
a w konsekwencji mniejsze i gorszej jako�ci plony. 
 Z powodu zakazu stosowania substancji chemicznych 
firmy nasienne stale poszukuj� alternatywnych metod za-
prawiania nasion ekologicznych. Jedn� z metod jest stoso-
wanie naturalnych olejków ro�linnych. 
 Celem prezentowanych bada� by�a ocena przydatno�ci 
olejku cynamonowego i olejku z drzewa herbacianego do 
przedsiewnego zaprawiania nasion. 
 Olejki eteryczne (lotne) s� to substancje zapachowe sta-
nowi�ce mieszaniny ró�norodnych zwi�zków organicznych 
g�ównie pochodnych terpenów, pochodnych fenylopropanu, 
alkoholi, aldehydów, ketonów i estrów. Dobrze rozpuszcza-
j� si� w etanolu, glicerolu i w lipidach. S� to zwi�zki 
optycznie czynne. Znajduj� si� w wielu cz��ciach ro�lin. 

Szczególnie du�� zawarto�� olejków eterycznych wykazuj� 
ro�liny nale��ce do rodzin: wargowych, baldaszkowatych, 
z�o�onych, imbirowatych, skalnicowatych i bodziszkowa-
tych. Wyst�puj� tak�e u ro�lin nagonasiennych [19]. 
 
1.1. Olejek z drzewa herbacianego 
 
 Pozyskiwany jest z drzewa herbacianego (Melaleuca al-
terniflora (Maiden&Betche) Cheel.) nale��cego do rodziny 
mirtowatych (Myrtaceae) pochodz�cego z Australii. Znajdu-
je zastosowanie w kosmetyce i farmacji [3]. G�ównym 
sk�adnikiem �wie�ego olejku z drzewa herbacianego jest 
terpinen-4-ol. Jego zawarto�� mie�ci si� w granicach 29-
45%. W nieco mniejszych ilo�ciach wyst�puj� strukturalnie 
podobne zwi�zki: 	-terpinen (12-23%), 
-terpinen (8-11%), 

-terpineol (2-7%) oraz monoterpeny, takie jak 1,8-cyneol 
(2-16%), p-cymen (1-12%), 
-pinen (2-5%) i limonen  
(1-6%). 

W olejku z drzewa herbacianego w ma�ych ilo�ciach 
(0,1-2%) wyst�puj� tak�e inne monoterpeny: �-pinen, myr-
cen, 
-felandren oraz seskwiterpeny: aromadendren, wiridi-
floren i �-kadynen. Poza tym w �ladowych ilo�ciach (poni-
�ej 0,1%) wyst�puje w omawianym olejku ponad 30 dal-
szych zwi�zków [7, 13, 14]. 
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 Jest to bezbarwna lub jasno�ó�ta ciecz o silnym zapa-
chu. Posiada w�a�ciwo�ci przeciwgrzybicze, przeciwbakte-
ryjne, przeciwwirusowe, przeciwroztoczowe. Udowodnio-
no jego skuteczno�� przeciw takim grzybom jak: kropidlak 
�ó�ty(Aspergillus flavus), kropidlak czarny (A. niger), dro�-
d�ak bia�y (Candida albicans), Malassezia furfur, Tri-
chophyton sp. bakteriom: gronkowiec z�ocisty (Staphylo-
coccus aureus), pa�eczka ropy b��kitnej (Pseudomonas ae-
ruginosa), pa�eczka okr��nicy (Escherichia coli), Propioni-
bacterium acnes, odmieniec pospolity (Proteus vulgaris), 
wirusom typu herpes oraz roztoczom nu�e�com ludzkim 
(Demodex) i �wierzbowcom (Sarcoptes). 
 
1.2. Olejek cynamonowy 
 
 Olejek eteryczny uzyskiwany z dwóch gatunków ro�lin 
drzewiastych: cynamonowca cejlo�skiego (Cinnamomum 
zeylanicum Blume) i cynamonowca wonnego (Cinnamomum 
cassia Blume) nale��cych do wawrzynowatych (Lauraceae) 
uprawianych na Cejlonie, wyspach Seszelskich i na Madaga-
skarze. Kora tych drzew zawiera 1-1,5% a li�cie 1,5-2% 
olejku uwa�anego za najsilniejszy naturalny antyseptyk [8]. 
Jest cytotoksyczny wobec pierwotniaków, E.coli i Staphylo-
coccus aureus. Natomiast Candida albicans niszczy. Stoso-
wany jest równie� jako repelent przeciwko owadom. 
 Olejek cynamonowy zawiera do 75% aldehydu benzo-
esowego i jego homologu kuminolu, aldehyd cynamonowy 
(3-fenylopropylo-2-enal), który w zetkni�ciu z powietrzem 
szybko utlenia si� do kwasu cynamonowego (kwasu 3-
fenylopropylo-2enowego), aldehyd dihydrocynamonowy, 
octan cynamylu oraz eugenol, borneol (endo-1,7,7-
trimetylo-bicyklo [2,2,2] heptan-2-ol), linalol (3,7- dimety-
lookta- 1,6-dien-3-ol), furfural (aldehyd 2-furynowy), fe-
landren (2-metylo-5-(1-metyloetylo) -1,3-cyklohexadien), 
kariofylen (4,11,11-trimetylo-8-metyleno-bicyklo [7,2,0] 
undeko-4en), karwakrol (izopropylo-O-krezol izomer tymo-
lu o analogicznym dzia�aniu), estragol (2-
metyloksycynamonian- 2-etoksydu), cymen (1-metylo-4-
(1-metyloetylo) benzen. 
 Olejek pochodz�cy z kory cynamonowca zawiera wi�-
cej aldehydu cynamonowego a mniej eugenolu ni� olejek 
z li�ci [1, 2, 4, 9, 15, 17]. 
 Aldehyd cynamonowy to �ó�ta ciecz o cynamonowym 
zapachu. Aldehyd benzoesowy (benzaldehyd) bezbarwna 
ciecz o zapachu gorzkich migda�ów wyst�puje w postaci 
cyjanohydryny w glikozydzie amigdalinie. Eugenol 4-
allilopochodna gwajakolu to bezbarwna ciecz o zapachu 
godzików. Posiada w�a�ciwo�ci antyseptyczne i znieczula-
j�ce [16]. 
 
2. Materia�y i metody 
 
 Do bada� u�yto nie zaprawianych nasion: 
- pietruszki korzeniowej (Petroselinum hortense Hoff.) 
odmiany Berli�ska, 
- sa�aty gruntowej (Lectuca sativa L.) odmiany Ewelina. 
 Nasiona uzyskano z Przedsi�biorstwa Nasiennictwa 
Ogrodniczego i Szkó�karstwa (PNOS) O�arów Mazowiecki. 
 Nasiona przed siewem zaprawiano: 
- olejkiem cynamonowym o st��eniu 5, 10 i 15%, 
- olejkiem z drzewa herbacianego o st��eniu 45, 55 i 70%. 
 Kontrol� stanowi�y nasiona tych samych gatunków 
i odmian niezaprawiane oraz moczone w rozpuszczalniku – 
czterochlorku w�gla, którym rozcie�czane by�y olejki. Na-

siona moczone by�y w olejkach a nast�pnie suszone w tem-
peraturze pokojowej na bibule filtracyjnej. 
 Do�wiadczenie przeprowadzono w Rolniczym Zak�a-
dzie Do�wiadczalnym w �elaznej pod Skierniewicami. Na-
siona zosta�y wysiane r�cznie po 100 sztuk w 3 powtórze-
niach na poletkach o powierzchni 10 m2 wybranych metoda 
bloków losowanych do gleby bielicowej w�a�ciwej na pod-
�o�u s�abo gliniastym i piaszczysto-�wirowym klasy boni-
tacyjnej IV (kompleks �ytni dobry). Przedplonem by�a 
pszenica. Odchwaszczanie przeprowadzano r�cznie- kilka-
krotnie w okresie wegetacji 
 W przeprowadzonym do�wiadczeniu okre�lano: 
- wschody polowe, 
- szybko�� i równomierno�� wschodów polowych, 
- obsad� ro�lin przy zbiorze, 
- plon ro�lin. 
 Wschody polowe okre�lano licz�c ro�liny, które przebi-
�y warstw� gleby. Zbioru ro�lin dokonano r�cznie z ka�de-
go poletka oddzielnie okre�laj�c plon wagowo. 
 Wyniki opracowano statystycznie przy pomocy testu 
analizy wariancji jednoczynnikowej ANOVA przy 95% 
poziomie ufno�ci. 
 Wyniki pogodowe w okresie przeprowadzenia do�wiad-
czenia przedstawia tab. 1. 
 
Tab. 1. Rozk�ad opadów i �rednich miesi�cznych tempera-
tur w RZD �elazna w roku 2009 
Table 1. Sum of the rainfall and average month temperatures 
in Agricultural Experimental Station in 	elazna in 2009 
 

Miesi�c 
Miesi�czna 
suma opa-
dów (mm) 

�rednie 
wieloletnie 

opady 
(mm) 

�rednie 
dobowe 
tempe-
ratury 
(°C) 

�rednie 
wieloletnie 

dobowe 
temperatu-

ry (°C) 
Czerwiec 129 62,1 15,9 17,2 
Lipiec 108 86,6 19,5 19,4 
Sierpie�   77 41,7 18,6 18,6 
Wrzesie�   21 49,0 15,2 13,2 
Padziernik   95 42,1   7,6   8,6 
Suma/�rednia �=430 �=281,5 �r. 15,4 �r. 15,4 

 
 Jak wynika z danych przedstawionych w tab. 1 przebieg 
pogody w okresie wegetacyjnym znacznie odbiega� od 
�rednich wieloletnich. Szczególnie czerwiec by� wyj�tkowo 
deszczowy – suma opadów 129 mm przy �redniej wielolet-
niej 62,1 mm i do�� ch�odny – �rednia dobowa temperatura 
15,9°C przy �redniej wieloletniej – 17,2°C. Równie desz-
czowy by�y pozosta�e miesi�ce. Jedynie we wrze�niu suma 
opadów by�a ni�sza od �redniej wieloletniej. Spowodowa�o 
to do�� silne pora�enie ro�lin sa�aty bakteryjnym gniciem 
sa�aty. Natomiast na ro�linach pietruszki nie obserwowano 
objawów istotniejszego pora�enia. 
 Wschody pietruszki okre�lano w 3 terminach (18 06, 24 
06 i 07 07 2009), a sa�aty w dwóch terminach (10 06 i 12 
06 2009). 
 Na podstawie przebiegu wschodów polowych obliczono 
�redni czas wschodów pojedynczej ro�liny wyra�ony 
wspó�czynnikiem Piepera (liczba dni) [20] oraz równo-
mierno�� wschodów (liczba dni) [21]: 

�(dn x an) Wspó�czynnik Piepera = �an
 , 

gdzie: 
dn – kolejny dzie� od wysiewu, 
an- liczba ro�lin które wzesz�y w danym dniu. 
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Tab. 2. Wschody polowe, szybko�� i równomierno�� 
wschodów pietruszki korzeniowej odmiany Berli�ska w za-
le�no�ci od sposobu zaprawiania nasion przed siewem 
Table 2. Percentage of emerged plants, speed and spread of 
field emergence of parsley var Berlinska depending on seed 
treatment 
 

Kombinacja 

Polowa 
zdolno�� 

wschodów 
(%) 

Szybko�� 
wschodów 

polo-
wych(dni) 

Równomierno�� 
wschodów (dni) 

Kontrola 30,00 26,73 10,50 
Rozpuszczalnik 22,00 28,07 12,10 
Olejek cynamo-
nowy 5% 19,67 28,10 11,50 

Olejek cynamo-
nowy 10% 23,00 28,80 12,87 

Olejek cynamo-
nowy 15% 18,00 30,13 10,20 

Olejek herba-
ciany 45% 21,00 27,53 12,13 

Olejek herba-
ciany 55% 25,00 25,87 11,67 

Olejek herba-
ciany 70% 30,33 26,90 11,03 

NIR       9,21**       1,65**       0,96** 
** - ró�nica istotna statystycznie(0,05) 
 
 Niska warto�� wspó�czynnika Piepera �wiadczy o wy-
sokim wigorze nasion i szybkich wschodach. Im przebieg 
wschodów jest bardziej rozci�gni�ty w czasie tym warto�� 
wspó�czynnika Piepera jest wy�sza. 
 W przypadku okre�lania równomierno�ci wschodów za 
pierwszy dzie� d1 przyjmuje si� dzie�, w którym pojawi�y 
si� pierwsze siewki niezale�nie od tego, w którym dniu po 
wysiewie nasion rozpocz��y si� wschody. Podobnie jak 
w przypadku szybko�ci wschodów niska warto�� �wiadczy 
o bardziej równomiernych wschodach [20]. 
 Zbiór sa�aty gruntowej wykonano 21 lipca 2009 roku. 
Natomiast pietruszk� zebrano 28 padziernika 2009 roku. 
Przy zbiorze obu gatunków ro�lin okre�lono obsad� ko�-
cow� (w sztukach) oraz �wie�� mas� g�ówek sa�aty oraz 
korzeni i p�dów (��cznie) pietruszki korzeniowej (w kg). 
 
3. Wyniki bada� 
 
 Polow� zdolno�� wschodów oraz przebieg wschodów 
polowych pietruszki korzeniowej odmiany Berli�ska przed-
stawia tab. 2. Polowa zdolno�� wschodów waha�a si� od 
18% - nasiona zaprawiane olejkiem cynamonowym o st�-
�eniu 15% do 30,33% w przypadku nasion zaprawianych 
olejkiem z drzewa herbacianego o st��eniu 70%. Tylko na-
siona zaprawiane olejkiem z drzewa herbacianego o st��e-
niu 70% wschodzi�y nieznacznie lepiej ni� niezaprawiane 
nasiona kontrolne. 
 �redni czas wschodów wynosi� od 25,87 dnia (nasiona 
zaprawiane 55% olejkiem z drzewa herbacianego) do 30,13 
dni (olejek cynamonowy 15%). 
 Najbardziej równomierne wschody uzyskano w przy-
padku zaprawiania 15% olejkiem cynamonowym i bez za-
prawiania. Najmniej równomiernie wschodzi�y nasiona za-
prawiane olejkiem cynamonowym 10%, 45%, olejkiem 
z drzewa herbacianego oraz moczone w czterochlorku w�gla. 
 Polowa zdolno�� wschodów, szybko�� i równomierno�� 
wschodów dla poszczególnych kombinacji ró�ni�y si� sta-
tystycznie. 

 W tab. 3 przedstawiono polow� zdolno�� wschodów, 
szybko�� i równomierno�� wschodów nasion sa�aty grun-
towej odmiany Ewelina w zale�no�ci od sposobu zaprawia-
nia. Polowa zdolno�� wschodów sa�aty waha�a si� od 
40,67% w przypadku nasion zaprawianych 55% olejkiem 
z drzewa herbacianego do 14,33% w przypadku nasion za-
prawianych 15% olejkiem cynamonowym. Wyniki wyka-
zywa�y statystycznie istotne ró�nice. Olejek cynamonowy, 
szczególnie w wy�szych st��eniach dzia�a� na nasiona wy-
ranie toksycznie. 
 Najszybciej wschodzi�y nasiona niezaprawiane – 17,23 
dni oraz nasiona moczone w czterochlorku w�gla – 17,80 
dnia oraz nasiona zaprawiane 45% olejkiem z drzewa her-
bacianego – 17,93 dnia. Wyniki wykazywa�y statystycznie 
istotne ró�nice. 
Najbardziej równomierne wschody uzyskano w przypadku 
nasion moczonych w czterochlorku w�gla oraz zaprawia-
nych 45% olejkiem z drzewa herbacianego odpowiednio 
1,94 i 1,93 dnia. Najmniej równomierne wschody uzyskano 
w przypadku 15% olejku cynamonowego- 5,73 dnia. 
Wszystkie stosowane st��enia olejku cynamonowego istot-
nie obni�a�y równomierno�� wschodów. 
 
Tab. 3. Wschody polowe, szybko�� i równomierno�� 
wschodów sa�aty gruntowej odmiany Ewelina w zale�no�ci 
od sposobu zaprawiania nasion przed siewem 
Table 3. Percentage of emerged plants, speed and spread of 
field emergence of lettuce var. Ewelina depending on seed 
treatment 
 

Kombinacja 

Polowa 
zdolno�� 

wschodów 
(%) 

Szybko�� 
wschodów 
polowych 

(dni) 

Równomierno�� 
wschodów (dni) 

Kontrola 32,33 17,23 2,78 
Rozpuszczalnik 31,00 17,80 1,94 
Olejek cynamo-
nowy 5% 23,67 19,20 3,44 

Olejek cynamo-
nowy 10% 23,33 22,00 4,24 

Olejek cynamo-
nowy 15% 14,33 21,40 5,73 

Olejek herba-
ciany 45% 30,33 17,93 1,93 

Olejek herba-
ciany 55% 40,67 18,77 2,47 

Olejek herba-
ciany 70% 36,72 18,47 2,89 

NIR   16,72*     2,25*     0,97** 
* - ró�nica istotna statystycznie(0,1), ** - ró�nica istotna statystycznie(0,05) 
 
3.1. Obsada 
 

 �rednia liczb� ro�lin pietruszki korzeniowej uzyskanych 
ze 100 nasion w zale�no�ci od sposobu zaprawiania nasion 
przedstawiono na rys. 1. 
 Najwy�sz� obsad� – 22 sztuki uzyskano z nasion mo-
czonych w czterochlorku w�gla. Najni�sz� – 7,67 sztuk 
z nasion zaprawianych 15% olejkiem cynamonowym. Ob-
sada ro�lin wyros�ych z nasion zaprawianych olejkiem 
z drzewa herbacianego by�a znacz�co wy�sza nic wyro-
s�ych z nasion zaprawianych olejkiem cynamonowym. 
 �rednia liczb� ro�lin sa�aty gruntowej uzyskanych ze 
100 nasion w zale�no�ci od sposobu zaprawiania nasion 
przedstawiono na rys. 2. 
 Najwy�sza obsad� ro�lin sa�aty gruntowej uzyskano 
z nasion zaprawianych 70% olejkiem z drzewa herbaciane-



A. Orzeszko-Rywka, M. Rochalska, J. Lewicka „Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering” 2012, Vol. 57(4)55

go – 38 sztuk oraz z nasion moczonych w czterochlorku 
w�gla – 33 sztuki. Najni�sz� obsad� uzyskano w przypadku 
nasion zaprawianych 15% olejkiem cynamonowym – 18,33 
sztuki. Pomi�dzy poszczególnymi kombinacjami do�wiad-
czalnymi wyst�pi�y statystycznie istotne ró�nice. 
 
3.2. Plon 
 
 Wysoko�� plonu pietruszki korzeniowej przedstawiono 
na rys. 3. 
 Plon nie ró�ni� si� istotnie w zale�no�ci od sposobu za-
prawiania nasion. Najwy�szy plon uzyskano w przypadku 
nasion zaprawianych 70% olejkiem z drzewa herbacianego 
– 2,48 kg. Najni�szy w przypadku nasion niezaprawianych 
oraz nasion moczonych w czterochlorku w�gla – odpo-
wiednio 1,66 i 1,69 kg. W przypadku zaprawiania olejkiem 
cynamonowym plon zmniejsza� si� wraz ze wzrostem sto-
sowanego st��enia. W przypadku zaprawiania olejkiem 

z drzewa herbacianego wraz ze zwi�kszaniem stosowanego 
st��enia plon wzrasta�. 
 Najwy�szy plon uzyskano z nasion niezaprawianych 
oraz nasion moczonych w czterochlorku w�gla – odpo-
wiednio 2,91 i 2,88 kg. Najni�szy plon uzyskano w przy-
padku nasion zaprawianych 15% olejkiem cynamonowym 
– 1,89 kg. Wraz ze wzrostem stosowanego st��enia olejku 
cynamonowego plon zmniejsza� si�. Natomiast wszystkie 
stosowane st��enia olejku z drzewa herbacianego powodo-
wa�y uzyskanie podobnej wielko�ci plonu. Uzyskane wyni-
ki wykazywa�y statystycznie istotne ró�nice. 
 Najci��sze ro�liny – 240 g uzyskano w przypadku za-
prawiania 15% olejkiem cynamonowym. Najl�ejsze – 90 g 
w przypadku moczenia nasion w czterochlorku w�gla. 
�rednia masa pojedynczej ro�liny zwi�ksza�a si� wraz ze 
wzrostem st��enia olejku cynamonowego i zmniejsza�a si� 
wraz ze wzrostem st��enia olejku z drzewa herbacianego. 
Uzyskane wyniki wykazywa�y statystycznie istotne ró�nice. 
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Rys. 1. Obsada pietruszki korzeniowej odmiany Berli�ska w zale�no�ci od sposobu zaprawiania nasion przed siewem 
Fig. 1. Mean number of plants of parsley var. Berli�ska depending on seed treatment 
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Rys. 2. Obsada sa�aty gruntowej odmiany Ewelina w zale�no�ci od sposobu zaprawiania nasion przed siewem 
Fig. 2. Mean number of plants of lettuce var. Ewelina depending on seed treatment 
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Rys. 3. Plon �wie�ej masy pietruszki korzeniowej [kg] odmiany Berli�ska w zale�no�ci od sposobu zaprawiania nasion 
Fig. 3. Yield of  fresh mass [kg] of parsley var. Berli�ska depending on seed treatment 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Kon
tro

la

Roz
pu

sz
cz

aln
ik

Olej
ek

cy
na

mon
ow

y 5%

Olej
ek

cy
na

mon
ow

y 10
%

Olej
ek

cy
na

mon
ow

y 15
%

Olej
ek

he
rba

cia
ny

45
%

Olej
ek

he
rba

cia
ny

55
%

Olej
ek

he
rba

cia
ny

70
% NIR

 
Rys. 4. Plon �wie�ej masy sa�aty gruntowej [kg] odmiany Ewelina w zale�no�ci od sposobu zaprawiania nasion 
Fig. 4. Yield of fresh mass [kg] of lettuce var. Ewelina depending on seed treatment 
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Rys. 5. �rednia masa [g] pojedynczej ro�liny pietruszki korzeniowej odmiany Berli�ska w zale�no�ci od sposobu zaprawia-
nia nasion 
Fig. 5. Mean weight [g] of single plant of parsley var. Beli�ska depending on seed treatment 
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 W przypadku sa�aty gruntowej odmiany Ewelina �red-
nia masa g�ówek nie wykazywa�a statystycznie istotnych 
ró�nic pomi�dzy poszczególnymi badanymi kombinacjami. 
�rednia masa g�ówki waha�a si� od 80g w przypadku za-
prawiania 5% olejkiem cynamonowym do 110 g w przy-
padku zaprawiania 45% olejkiem z drzewa herbacianego. 
Podobnie jak w przypadku pietruszki �rednia masa ro�lin 
zmniejsza�a si� wraz ze wzrostem st��enia olejku z drzewa 
herbacianego. 
 
4. Dyskusja 
 
 Olejki ro�linne maj� szanse w przysz�o�ci zast�pi� syn-
tetyczne zaprawy chemiczne zarówno w rolnictwie ekolo-
gicznym, jak i by� mo�e w rolnictwie konwencjonalnym. 
Ostatnio coraz cz��ciej pisze si� o toksycznym dzia�aniu 
chemii rolnej, szczególnie zapraw nasiennych na pszczo�y. 
Substancje aktywne zawarte w �rodkach nowej generacji, 
stosowanych do zaprawiania nasion kumuluj� si� w organi-
zmach pszczó� zaburzaj�c ich zdolno�� orientacji i zwi�k-
szaj�c podatno�� na choroby [18]. 
 Olejki ro�linne wydaj� si� by� mo�liw� alternatyw� dla 
chemicznych zapraw. Np. Groot [5] uwa�a, �e olejek ty-
miankowy, dzi�ki swojej skuteczno�ci w odka�aniu nasion 
mo�e z powodzeniem s�u�y� do zaprawiania nasion. Wad� 
olejków jest ich toksyczno�� dla nasion – zale�na od rodza-
ju olejku, st��enia i gatunku ro�liny oraz wysoka cena. 
 W przedstawionym do�wiadczeniu olejek z drzewa her-
bacianego, nawet w wy�szych st��eniach (70%) nie mia� 
niekorzystnego wp�ywu na zdolno�� i przebieg wschodów 
polowych pietruszki i sa�aty. Gatunki te reaguj� inaczej ni� 
burak cukrowy. W zale�no�ci od roku bada� olejek z drze-
wa herbacianego, w mniejszym lub wi�kszym stopniu, po-
wodowa� istotne obni�enie polowej zdolno�ci wschodów 
buraka cukrowego. Wschody buraka trwa�y d�u�ej i by�y 
mniej równomierne w porównaniu z niezaprawian� kontro-
l� [10, 11]. 
 W przeprowadzonym do�wiadczeniu wyranie widocz-
na by�a toksyczno�� olejku cynamonowego. W ka�dym 
z zastosowanych st��e� powodowa� obni�enie wschodów 
polowych pietruszki i sa�aty. Najsilniejsze negatywne dzia-
�anie zaobserwowano dla st��enia 15% - spadek wschodów 
polowych pietruszki o 12% i sa�aty o 18% w porównaniu 
z niezaprawian� kontrol�. Jest to sprzeczne z wynikami do-
�wiadczenia dla pietruszki [11], w którym nawet 25% st�-
�enie olejku cynamonowego nie spowodowa�o istotnego 
obni�enia wschodów. Oddzia�ywa� on jednak negatywnie 
na rzodkiewk� i buraka cukrowego. By� mo�e niestwier-
dzony w przytoczonym do�wiadczeniu brak obni�enia 
wschodów wynika� z wyj�tkowo s�abych wschodów kom-
binacji kontrolnej. 
 Zastosowane olejki wykaza�y dzia�anie ochronne dla 
ro�lin – obsada podczas zbiorów by�a wy�sza ni� w przy-
padku niezaprawianej kontroli (55% i 70% olejek z drzewa 
herbacianego) lub równa, pomimo ni�szych wschodów  
(5 i 10% olejek cynamonowy). Jedynie 15% olejek cyna-
monowy spowodowa� zmniejszenie obsady u obu badanych 
gatunków. Wysoka obsada wi��e si� prawdopodobnie 
z dzia�aniem przeciwgrzybicznym olejków na ro�liny wyro-
s�e z zaprawianych nimi nasion. Udowodniono skuteczno�� 
olejków ro�linnych, w tym olejku cynamonowego, w 
zwalczaniu grzybów Alternaria dauci i Botrytis aclada. [12]. 
 Wszystkie zastosowane olejki, oprócz 15 % olejku cy-
namonowego spowodowa�y podwy�szenie plonu �wie�ej 

masy pietruszki. Z powodu du�ych ró�nic mi�dzy powtó-
rzeniami ró�nice te nie by�y jednak istotne. �rednia masa 
pojedynczej ro�liny pietruszki z nasion zaprawianych olej-
kami by�a wy�sza ni� pietruszki niezaprawianej. Dla kom-
binacji zaprawianych olejkiem cynamonowym mo�na ten 
fakt t�umaczy� nisk� obsad� ro�lin, lecz ro�liny z nasion 
zaprawianych olejkiem z drzewa herbacianego charaktery-
zowa�y si� jednocze�nie wy�sz� obsad� ni� kombinacja 
kontrolna. 
 W przypadku sa�aty olejek cynamonowy w st��eniu 
10 i 15% istotnie obni�y� plon �wie�ej masy. Pozosta�e 
kombinacje ro�lin da�y plon zbli�ony do kontroli. Ró�nice 
w masie pojedynczych ro�lin nie by�y istotne statystycznie. 
 
5. Wnioski 
 
1) Olejek z drzewa herbacianego w st��eniach 45, 55 
i 70% nie wp�ywa niekorzystnie na wschody pietruszki i sa-
�aty. 
2) Olejek cynamonowy w st��eniu 15% dzia�a toksycznie 
na nasiona pietruszki i sa�aty, obni�aj�c wschody ro�lin. 
3) Olejki ro�linne we w�a�ciwych st��eniach dzia�aj� 
ochronnie na ro�liny przez ca�y okres wegetacji zmniejsza-
j�c ilo�� wypadów spowodowanych wyst�powaniem cho-
rób. 
4) Ochronne dzia�anie olejków przek�ada si� na plon i ma-
s� pojedynczych ro�lin w przypadku gatunków o d�u�szym 
okresie wzrostu, jak pietruszka, nie znajduje ono jednak 
prze�o�enia na plon u sa�aty. 
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