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EVALUATION OF POSSIBILITY OF THE SEED HEALTH STATUS  IMPROVING OF DILL 

AND FENNEL GROWN IN ORGANIC SYSTEMS 
 

Summary 
 

The aim of this study was to assess the possibility of improving the health of dill (Anethum graveolens L.) and fennel (Foeniculum 
vulgare var. azoricum Mill.) seeds, grown in ecological systems and using bio-stimulators. The results indicate the high 
performance of the used biological compounds, applied to seeds and plants. The tested compounds induced dill and fennel plant 
resistance to disease, resulting in a decreased infestation of the reproduced seeds by microflora. The highest efficacy in reducing 
seed infestation by microflora showed Physpe and Tytanit. Health status of dill and fennel seeds, obtained from plants treated with 
the mentioned compounds, was significantly higher than of seeds obtained from plants untreated or treated with Goemar Goteo 
and Biojodis. The compounds applied to seeds and plants improved germination of seeds of both plant species. These data 
demonstrate the usefulness of the used biological compounds, Physpe, Goemar Goteo, Biojodis and Tytanit, in dill and fennel 
production of seeds, in order to improve their health status and the seed value. 
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OCENA MOŻLIWO ŚCI POPRAWY ZDROWOTNO ŚCI NASION KOPRU OGRODOWEGO 

I WŁOSKIEGO UPRAWIANEGO W SYSTEMACH EKOLOGICZNYCH 
 

Streszczenie 
 

Celem przeprowadzonych badań była ocena możliwości poprawy zdrowotności nasion kopru ogrodowego (Anethum grave-
olens L.) i włoskiego (Foeniculum vulgare var. azoricum Mill. ), uprawianych w systemach ekologicznych, przy pomocy bio-
stymulatorów. Uzyskane wyniki wskazują na dużą skuteczność wybranych do badań środków biologicznych, aplikowanych 
przedsiewnie i podczas wegetacji roślin. Testowane preparaty indukowały odporność roślin kopru ogrodowego i fenkułu na 
choroby, co powodowało spadek porażenia reprodukowanych nasion mikoflorą. Największą skuteczność w ograniczaniu 
zasiedlania nasion mikoflorą wykazywały Physpe i Tytanit. Zdrowotność nasion kopru ogrodowego i fenkułu otrzymanych z 
obiektów traktowanych wymienionymi preparatami była istotnie większa od nasion uzyskanych z roślin nie traktowanych 
oraz traktowanych preparatami Goemar Goteo, Biojodis. Wszystkie aplikowane przedsiewnie i dolistnie środki wpływały na 
poprawę energii i zdolności kiełkowania nasion obu gatunków roślin. Dane te wskazują na zasadność stosowania bioprepa-
ratów Physpe, Goemar Goteo, Biojodis i Tytanit w uprawach kopru ogrodowego i kopru włoskiego na nasiona w celu po-
prawy ich zdrowotności i wartości siewnej. 
Słowa kluczowe: nasiona, koper ogrodowy, koper włoski, zdrowotność, preparaty biologiczne 
 
 
1. Wstęp 
 

 Koper ogrodowy (Anethum graveolens L.) i włoski (Fo-
eniculum vulgare var. azoricum Mill.) należą do rodziny Apia-
ceae, a ich owocem jest rozłupnia, złożona z dwóch rozłupek 
(nazywanych nasionami), zawierająca olejki eteryczne o wła-
ściwościach prozdrowotnych. Stanowią one zarówno materiał 
siewny, jak i surowiec wykorzystywany w ziołolecznictwie 
i przemyśle spożywczym. O ile koper ogrodowy jest rośliną 
powszechnie uprawianą w kraju, to koper włoski, pomimo 
wysokiej wartości dietetycznej jest w Polsce mało popularnym 
warzywem. Jego zgrubienia są pokarmem niskokalorycznym, 
bogatym w witaminy i sole mineralne, jak również wspomnia-
ny już olejek eteryczny, który decyduje o wykorzystaniu owo-
ców fenkułu w lecznictwie. Szerokie możliwości wykorzysta-
nia obu gatunków roślin wymuszają wysokie wymagania, co 
do ich jakości. Znaczącym problemem zachowania wysokiej 
jakości nasion jest porażenie przez wiele gatunków grzybów 
patogenicznych [9, 12], nie tylko degradujących materiał 
siewny, ale produkujących mikotoksyny, szkodliwe zarówno 
dla roślin, jak i człowieka [1-4, 8] oraz uszkodzenia zarodków 
powodowane przez zmieniki (Lygus spp.) masowo zasiedlają-
ce plantacje nasienne kopru [2, 8, 13-14]. Takie nasiona są 
także częściej porażane przez grzyby oraz odnotowuje się 
wzrost liczby nasion martwych [2].  

 Dlatego poszukuje się efektywnych metod poprawy jako-
ści i zdrowotności nasion kopru ogrodowego i włoskiego, jak 
również ochrony roślin nasiennych, w zależności od systemu 
uprawy [5-7, 10-11]. Coraz większym zainteresowaniem cie-
szą się ekologiczne i integrowane metody produkcji roślin, nie 
tylko ze względu na konieczność przeciwdziałania dalszemu 
skażeniu środowiska, ale przede wszystkim rosnące wymaga-
nia konsumentów, preferujących wysoką jakość żywności [5, 
6, 10]. Z uwagi na wycofanie z obiegu wielu środków ochrony 
roślin, jak również wprowadzanych obligatoryjnie od 2014 
zasad integrowanej produkcji roślin, istnieje pilna konieczność 
opracowania alternatywnych metod osłony nasion i ochrony 
roślin nasiennych. 
 Celem przeprowadzonych badań była ocena następczego 
oddziaływania wybranych środków biologicznych stosowa-
nych w uprawach kopru ogrodowego i włoskiego na jakość 
i zdrowotność nasion. 
 
2. Materiał i metody 
 

 Badania prowadzono w latach 2010-2012 na polu do-
świadczalnym Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Ma-
teriałem do badań były nasiona kopru ogrodowego (Anethum 
graveolens L.) i włoskiego (Foeniculum vulgare var. azoricum 
Mill.), otrzymane z roślin, uprawianych metodami ekologicz-
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nymi. W uprawach wymienionych gatunków testowano środki 
biologiczne o różnych mechanizmach działania oraz różne 
sposoby aplikacji, a następnie oceniono jakość reprodukowa-
nych nasion i ich zasiedlenie mikoflorą. Doświadczenia pro-
wadzono w układzie bloków losowanych, w 3 powtórzeniach. 
Powierzchnia poletek wynosiła 9,2 m2. Nasiona wymienio-
nych gatunków wysiewano w rozstawie 45x30 cm w termi-
nach agrotechnicznych właściwych dla poszczególnych gatun-
ków. Do badań wybrano biostymulator Tytanit (ekologiczny 
komplekson tytanu), Biojodis – ulepszasz glebowy i stymula-
tor (na bazie aktywnego jodu), Goemar Goteo - nawóz (na ba-
zie alg morskich), Physpe - biologiczny środek ochrony roślin 
(na bazie laminarny). Wymienione preparaty stosowano 
przedsiewnie do traktowania nasion oraz dolistnie na planta-
cjach nasiennych, zgodnie z zaleceniami producenta. Określo-
no ich wpływ na zdrowotność roślin nasiennych i reproduko-
wanych nasion oraz ich jakość i plon. Parametry jakości na-
sion: energię i zdolność kiełkowania oceniano na kiełkowni-
kach Jacobsena, zgodnie z wymogami ISTA dla poszczegól-
nych gatunków. Zdrowotność nasion badano dwoma metoda-
mi: metodą sztucznych kultur z zastosowaniem pożywki dek-
strozowo ziemniaczanej PDA oraz testu bibułowego z przem-
rażaniem nasion. Nasiona inkubowano 7 dni, po czym diagno-
zowano zasiedlającą je mikoflorę.  
 Wyniki opracowano statystycznie metodą analizy warian-
cji. Wartości NIR0,05 podane przy średnich zostały wyznaczone 
na podstawie liniowego modelu mieszanego z uwzględnie-
niem pomiarów powtarzanych. 
 

3. Wyniki badań i dyskusja 
 

 Uzyskane wyniki wskazują, że wybrane do badań prepa-

raty korzystnie wpływały na ograniczenie zasiedlenia nasion 
kopru ogrodowego i fenkułu mikoflorą oraz poprawę ich 
energii i zdolności kiełkowania. Ich skuteczność była uzależ-
niona od indywidualnej reakcji poszczególnych gatunków. 
Najlepsze rezultaty w poprawie zdrowotności nasion obydwu 
badanych gatunków roślin otrzymano po aplikacji bioprepa-
ratu Physpe. Wysoką skutecznością wykazywał się również 
biostymulator Tytanit. Preparat indukował odporność roślin 
kopru ogrodowego i fenkułu, co skutkowało poprawą warto-
ści siewnej i zdrowotności uzyskanych nasion. Po aplikacji 
preparatów biologicznych uzyskano istotny spadek porażenia 
nasion (tab. 1), jak również poprawę podstawowych parame-
trów jakości takich, jak: energia i zdolność kiełkowania oraz 
masy tysiąca nasion, świadczącej o dorodności materiału 
siewnego (tab. 2, rys. 1, 2, 3). W rezultacie stosowania wy-
mienionych środków biologicznych na plantacjach nasien-
nych kopru otrzymano wyższy plon nasion w porównaniu z 
obiektami nie traktowanymi. W tym zakresie najlepsze efek-
ty plonotwórcze odnotowano po aplikacji preparatu Goemar 
Goteo w uprawach kopru włoskiego (tab. 2). Podobne wyniki 
otrzymali Janas i Grzesik [5], stosując preparaty biologiczne 
do odkażania nasion oraz traktowania roślin nasiennych ko-
pru włoskiego i ogrodowego. Po odkażaniu nasion Akwato-
nem i traktowaniu roślin preparatem EM uzyskali średnio 18 
procentowy wzrost zdolności kiełkowania oraz znaczący 
spadek zasiedlenia nasion kopru ogrodowego i włoskiego 
przez grzyby patogeniczne. Wymienieni autorzy uzyskali 
również interesujące wyniki stosując metodę hydrokondy-
cjonowania nasion kopru włoskiego, co przyspieszyło 
wschody roślin, ich wyrównanie, a w rezultacie otrzymano 
większe plony nasion i poprawę ich wartości siewnej [6]. 

 
Tab. 1. Wpływ przedsiewnego traktowania nasion kopru ogrodowego preparatami biologicznymi na ich zasiedlenie miko-
florą (% w stosunku do ogółu izolatów) 
Table 1. Effect of dill seed treatment with biological compounds on their infestation by micoflora (% of the total isolates) 
 

Mikopatogen 
Micropathogen 

Kontrola 
Control 

Biojodis  Tytanit 
Goemar 
Goteo 

Physpe 

Alternaria alternata 65,5 68,0 56,0 74,0 45,0 
Alternaria radicina 6,8 5,0 2,0 6,2 1,6 
Dreschlera sp. 1,4 2,0 1,2 2,2 0,0 
Fusarium avenaceum 1,8 1,5 0,5 2,0 0,5 
Fusarium equiseti 2,3 1,8 0,5 1,4 0,0 
Stemphylium botryosum 2,0 0,0 1,0 1,5 0,5 
Epicoccum purpurascens 2,5 2,0 0,5 2,0 1,6 
Cladosporium cladosporioides 1,3 0,9 0,0 1,5 0,0 
Penicillium sp. 2,2 1,0 1,5 2,0 0,8 
Phoma sp. 0,8 0,2 0,0 0,2 0,0 
Gonatobotrys sp. 0,5 0,0 0,5 0,2 0,0 
Porażenie nasion (%) 84,0 70,0 61,5 89,0 52,0 

 
 
Tab. 2. Wpływ preparatów biologicznych stosowanych w uprawach nasiennych kopru włoskiego na plon i jakość uzyska-
nych nasion  
Table 2. Effect of biological compounds used in fennel production on yield and quality of obtained seeds  
 

Biopreparat 
Biological  
compound 

Masa nasion 
z rośliny (g) 

Weight of seeds 
from plant (g) 

Plon nasion 
(kg 100 m-2) 
Yield of seeds 
(kg 100 m-2) 

Masa tysiąca 
nasion (g) 

Weight of 1000 
seeds (g) 

Energia  
kiełkowania (%) 

Germination 
energy (%) 

Zdolność  
kiełkowania (%) 

Germination 
(%) 

Biojodis 30,9ab 22,6ab 3,36a 38a 54b 
Tytanit 31,8a 23,2a 3,42a 37a 59a 

Goemar Goteo 33,0a 24,1a 3,32ab 31b 57a 
Physpe 31,2ab 22,8ab 3,31ab 36a 53b 

Kontrola 31,0ab 22,6ab 3,25b 31b 56ab 
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Rys. 1. Następczy wpływ biopreparatów na energię kiełko-
wania nasion kopru ogrodowego 
Fig. 1. Effect of biological compounds on germination en-
ergy of dill seeds 
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Rys. 2. Następczy wpływ biopreparatów na zdolność kieł-
kowania nasion kopru ogrodowego 
Fig. 2. Effect of biological compounds on germination per-
centage of dill seeds 
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Rys. 3. Następczy wpływ biopreparatów na masę tysiąca 
nasion kopru ogrodowego 
Fig. 3. Effect of biological compounds on weight of 1000 
dill seeds 
 
 

4. Wnioski 
 
1. Zdrowotność nasion kopru ogrodowego i włoskiego 
(fenkułu) uprawianego w systemach ekologicznych jest 
skorelowana z właściwym doborem środków biologicz-
nych, stosowanych w ochronie roślin nasiennych przed 
chorobami. 
2. Najlepsze efekty mierzone wysoką energią i zdolnością 
kiełkowania oraz zdrowotnością nasion uzyskuje się po 
przedsiewnej i dolistnej aplikacji środków biologicznych 
stymulujących odporność roślin (Physpe i Tytanit). 
3. Najwyższą skuteczność plonotwórczą w uprawach ko-
pru włoskiego wykazał preparat Goemar Goteo.  
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