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Sprawozdanie 

Up1·awy polowe metodami ekologicznymi: badania w zakresie wykorzystania substancji 
podstawowych w ochronie upraw polowych w uprawie ekologicznej. 

Tytuł pod:adania - Badania nad oce11q potencja/u cynamonu stosowanego w kiem nku ochrony upraw 
pomidora w uprawie polowej przed szkodnikami i chorobami 

Kierownik: dr hab. Jolanta Kowalska, prof. IOR-PfB 

Wykonawcy: dr Marcin Grobela, mgr Joanna Krzy mi11ska, Lidia Łopatka, dr Pawd Sienk iewicz (UP 
Poznań) 

Zrealizowano na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr HOR.re.027.3.2018 
otrzymał dotacje na pokryc ie kosztów bada11 na rzecz rnl nictwa ekologicznego 



Wstęp i cel bada11 

Cynamon jest rodzajem bardzo aromatycznej przyprawy uzyskiwanej z kory cynamonowca 
cejloński ego (Cinnamomwn zeylanicwn) lub cynamonowca wonnego - kasji (Cinnamo111w11 cassia). 
Sproszkowana kora cynamonowca jest stosowana, j ,1 I o przyprawa, a zarazem ze względu na swoje 
właśc iwośc i antyseptyczne, grzybo- i bakteriobOJL Le jest popularnym elementem medycyny 
naturalnej . Powszechnie znane są również właściwośc i repelentne i owadobójcze cynamonu, za które 
odpowiada zawarty w nim nienasycony aldehyd trans-cyna111onowy (cynamal). Szczególnie duże 
stężenie tej substancji czynnej (około 80%) zawiera olejek cynamonowy. 

Obecnie na liści e środków ochrony dopuszczonych ,I la produkcj i ekologicznej przeznaczonych do 
zwalczania szarej pleśni , zarazy ziemniaka i mączni aka prawdziwego w ochro11ie roś l i n po111idora są 
głównie środki ochrony roślin oparte na ni eorganicznych związkach miedzi i siarki. Prowadzone są 
także badania nad wykorzystaniem mi kroorganizmów I polisacharydów w uprawie pomidora, wyniki 
są obiecujące. Na całym świec ie prowadzi się inten, ywne badania nad wykorzystaniem substancji 
naturalnych i podstawowych, które nie są substancjami potencjalnie niebezpiecznymi i nie są 
stosowane głównie do celów ochrony rośl i n, ale mimo to są przydatne w ochronie roś l in , bezpośredn io 
lub w środku składającym się z substancj i podsta11owej i prostego rozpuszczalnika. Substancje 
podstawowe nie są wprowadzane do obrotu jako śrndek ochrony roślin (nie wymagają udzielenia 
zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Wykaz zatwierdzonych w Unii Europejskiej 
substancji podstawowych znajduj e s i ę w serw1s1e internetowym Komisj i Europejski~j 
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides
database/public/?event=activesubstance.selection&Ianguage=EN 
Wszystkie dotychczas zaaprobowane substancje podstawowe znajdują s i ę także w załączn iku Il 
Rozporządzenia wykonawczego Komisj i (UE) 201 6/673 z dnia 29 kwietn ia 2016 r. zmieniaj,icego 
rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawi ające szc7cgólowe zasady wdrażan i a rozporządzenia Rady 
(WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w 
odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli. Substancje podstawowe w rozumieniu 
art. 23 ust. I rozporządzenia Parlamentu Europej sk 1 ·go i Rady ( WE) nr I I 07 /2009 I) są objęte 

definicją »środka spożywczego« zawartą w arl. 2 1 ,Lpo rządzenia (W E) nr 178/2002 Parlament u 
Europejskiego i Rady 2) oraz są pochodzenia roś l in nego lub zwie rzęcego . Nie są stosowane jako 
środki chwastobójcze, lecz ty lko do zwalczania szkodników i chorób. Spośród substancji 
kandydujących do objęc ia ich definicją substancji podstawowej do baclai'l w niniejszym projekcie 
wytypowano Cinnamomwn zeylanicum. Obecnie cynamon nie jest zatwierdzony, lecz jest 
kandydatem do wprowadzenia go na l i stę substancji •odstawowych zgodn ie z ,,Draft list of poss ible 
candidates for basie substances" SA NCO I 0069/20 I · Rev.3. Niniejszy projd<.t koncentrował się 
wokół prnc przeglądowych i doświadcza lnych zmierzających do zatwierdzenia nowej substancji 
podstaw owej na bazie sproszkowanej kory cynamonowca ccjlmiskiego. 

Cynamon jest od dawna stosowany w rolnictwie tradycyj nym krajów Azji poł udniowo-wschodniej. 
Stosowanie cynamonu w formie sproszkowanej oraz przygotowanego 
na jego bazie wyciągu zostało skutecznie zastoso11 ane w ograniczaniu suchej plamistośc i l iści 
wywoływanej przez grzyby Alternaria spp., jak rów111eż chorób grzybowych wywoływanych przez 
Fusarium spp. Działanie akarycydowe i insektycydowe ekstraktów z cynamonu zostało 
zaobserwowane i opisane dla roztoczy z grupy przędziorków (Telranychus urlicae), jak i 
wciornastków (Thrips Tabaci Lind) oraz 111c1czlików (Trialeurodes vaporariorum Westwood). 

W ramach realizacji celu szczegółowego w ranwJ1 przeprowadzonych doświadcze11 określono 
potencjał sproszkowanego cynamonowca cej lo11skicg.u ( Cinnamomum zey/anicwn) uprawianego w 
systemie ekologicznym oraz strategii jego stosowan ia w celu ochrony roś lin pomidora przed 
chorobami i szkodnikami w uprawach polowych i szklarniowych. Dodatkowo w badan iach 
uwzględniono także rośliny pszenicy w celu okre\ lenia potencj ału cynamonu do ograniczania 
kompleksu Fusarium spp. Ponadto w ramach projL·ktu wykonano przegląd dostępnej li teratury 
naukowej i popularno-naukowej w kierunku oceny nowej substancj i podstawowej opartej na 
cynamonie i przygotowanie stosownej dokumentacj i dla zakwalifikowania jak.o substancj i 
podstawowej cynamonu w postaci proszku. 



Metody wykonania zadania 

Zaplanowano badania laboratoryjne i szklarniowe w warunkach kontrolowanych oraz polowe 
w ekologicznym gospodarstwie produkcyjnym. 

Prowadzono kontro lowaną hodowlę wybranych patof cnów pomidora Phytophtora infestans - zaraza 
ziemniaka, Bot,ytis cinerea - szara pleś11) oraz jednet u ze sprawców fu zariozy Fusari11111 culmon1111. 
Testy laboratoryjne na płytkach Petrie'go obejmo,, aly okreś lenie wpływu v.ryc iągu wodnego C. 
zey/anicum na ograniczenie rozwoju grzybni Fusarium culmorum i B. cinerea. F. cul111orw11 zosta ło 
wprowadzone do badań dodatkowo, aby okreś li ć potencjał cynamonu do ograni czenia rozwoju 
popularnego patogenu upraw zbożO\·\ryCh . Badania wykonano z wodnym roztworem cynamon u i jego 
przesączem (czyli roztworem, który zebrał się na osadl' lll cynamonu rozpuszczonego C. zeyla11ic11111 w 
wodzie po 30 minutach). Do przygotowania wodn_, eh roztworów cynamonu zastosowano dawki 
identyczne, jakie stosowano do oprysków w szklarn i i w po lu, y. 5 g i I O 'EJ I litr wody. Do agarowej 
pożywki PDA dodano ustaloną objętość roztworu lub przesączu. Po stężeniu agaru na płytkach 
Petriego w centralnym polu płytki umieszczono po jednym krążku przerośniętym grzybnią 8. cinerea 
lub F. culmorum. Płytki by ły inkubowane w temp. 2 1 °c, po upływie 2, 3, 6 i 7 dni oceniano stopi eń 
wzrostu patogenu (poprzez mierzenie dwóch średnic rozrastaj ące:j s ię grzybni) na zmodyfikowanej 
pożywce . Doświadczen ie zako11czono, kiedy płytki kontrolne zostały całkowic i e p rzerośn ięte 
grzybnią. 

Testy wazonowe w szklarni wykonano z pomidorem, odm. Ożarowska. Przygotowano rozsadę, którą 
wysadzono, a w fazie 3-4 liści sztucznie zainokulowano ją wodnymi roztworami szarej pleśni i zarazy 
ziemniaka (każdy patogen osobno), Boflytis cinerea (zawiesina 3, lx l05

/ ml) oraz Phytophtora 
infestans (2x I 04/mJ) po I ml zawiesiny na roślinę. Po upływie trzech dni wykonano oprysk wodnym 
roztworem cynamonu w dawce IO w 1 I wody. Przeprowadzono ocenę stopnia porażen i a roś l i n przez 
patogeny, po upływie 9. dn ia od inokulacji v.rykonano drugi zabieg interwencyjny, a po kolejnych 5 
dniach wykonano ocenę zdrowotności roślin. 

Przygotowanie roztworu cynamonu opracowano na podstawie własnych dośw iadcze11 i danych 
przeglądowych- dawkę 1 O g należy dokładnie rozmi l' , tać w podgrzanej lekko wodzie ( I I itr), można 
dodać kroplę emulgatora, np. al koholu. Mocno wy trząsnąć, a następnie przecedzić przez sito. a 
kolejne dwa razy przez gazę młyllską lub podwójnie złożoną gazę lekarsktJ. 

Testy szkla rniowe obejmowa ły także _pszenicę jani. odm. Arabel l ę. W doniczkach umieszczono 
ziemię ogrodniczą, którą zakażono patogenem F. cu/morum poprzez zmieszanie jej z przerośn iętym P. 
culmorum ziarnem. W doniczkach z zakażoną ziemi:1 wysiano po I O ziarniaków. Jedna kombinacja 
testu obejmowała 3 doniczki . Do „ziemi zakażonej" dodano tak.że cynamon w dawkach I, 5 i I O w 
kg ziemi. Kontro lę stanowiły doniczki z zakażoną zi e111 ią bez dodania cynamonu oraz z ziemią czystą 
(kontrola bezwzględna). Ponadto oceniono wpływ cynamonu (w trzech dawkach) na rozwój pszenicy 
wysianej do „czystej ziemi". Dodatkowo wprowadzono kombinacje testu, gdzie wykonano jedynie 4 
oprysków co 3-4 dni, doglebowo wodnym roztworem cynamonu w dawce I Oy J li tr wody. W innej 
kombinacji zabiegi z cynamonem połączono, tzn. wykonano doglebową ap li kację i apl ikowano 
regularnie opryskiwanie gleby. W kontrolnej partii doniczek dokonano jedynie opryskiwania gleby 
wodą. W obu testach oceniano liczbę wschodów oraz rozwój nadziemnej częśc i rośl in (cHugość 
łodygi). 

W szklarni przeprowadzono rówmez ocenę skutecznośc i działania insektycydowego cynamonu w 
odniesieniu do mączl ika szklarniowego. W kwater?~ ziemnej wysadzono rozsadę pomidora, odm. 
Sanka. Test obejmował dwie kombi nacje - jedna z opryskiwaniem wodnym roztworem cynamonu ( IO 
W 1 litr wody), druga z opryskiem roślin jedynie woJ.:1. Każda kombinacja obejmował a 24 roś liny. 
Przed pierwszym opryskiem z cynamonem zebrano l i ście, aby ocenić wyjściową liczebność popul acji 
mączlika szklarniowego. Z każdej kombinacji zebrano po 5 li ści , na każdym liściu wybrano 5 miejsc o 
pow. lcm2 i oceniano li czebność stadiów rozwojo\\ ych L I -L4 szkodnika i li czbę złożonych j,tj . 
Wykonano 7 oprysków wodnym roztworem w odstępie 3-4 dni . Przed każdym opryskiem zbierano 
liście, aby ocenić efektywność poprzedniego oprysku. 



Badania polowe - wykonano w prywatnym gospodarstwie ekologicznym. W polu wysadzono trzy 
odmiany pomidora - Agro, Country, Hamlet przeznaczone do uprawy polowej. Wykonano 6 
oprysków w odstępie 4 dni w dawce 5 g cynamonu/ I I wody. Oceniono li czbę liści oraz l iczbę 

rozgałęzień - ten parametr pozwolił na ocenę rozwoju roślin . Roś li ny kontrolne nie były traktowane 
cynamonem. 

Badania nad wpływem na środowisko -wyk.onant1 badania nad wpływem oprysk.ów z wodnym 
roztworem cynamonu na populacje owadów biegauuwatych. Na ekologicznej uprawie koniczyny 
czerwonej rozmieszczono losowo pu łapki Barbera, po jednej w każdej kwaterze, Jedna kwatera 
wynosi1 100 111

2
. Oprysk wykonano opryskiwacz.em plecak.owym wodnym roztworem cynamonu I O g/ 

l I wody. Na j edną kwaterę zużywano I O I cieczy. Wykonano 3 opryski w odstępie 7 dni, przed 
rozpoczęciem ł. zabiegu i przed każdym kolejnym zebrano owady i umieszczano nowe pułapki. 
Owady biegaczowate zebrano i zidentyfikowano. Pierwszy zabieg wykonano 18. maja. 

4) Wyniki 

Testy laboratoryjne - płytki Petriego, wpływ na rozwój patogenów 

Zastosowano dwa stężenia- 5 i IO g/ litr wody. 
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Wykres I. Średni wzrost liniowy grzybni Bohytis cinerea w warunkach in vitro [mm] 

Stężenie I- 5 g cynamonu w proszku/ t I wody. stężenie li - IO g/ I I wody 

Przesącz wykazał wyższą zdolność (statystycznie rotw ierdzoną) ograniczania wzrostu grzybni B. 

cinerea na PDA w porównaniu do roztworu cynamonu. Przesącz. z roztworu w dawce I O g/ I I wody 
okazał s ię najefektywniej szym inhibitorem dla rozwoju B. cinerea. 
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Wykres 2. Średni wzrost liniowy grzybni Fusarium culmorum w warunkach in vitro [mm] 

Stężenie I - 5 g cynamonu w proszku/ I I wody, s tężenie li - I O g/ I I wody 

Po upływie 3 dni stwierdzono istotne różnice we \\ ?roście grzybni F. culmorwn w zależności od 
zastosowanego „dodatku" do pożywki i jego stężen iu. Stwierdzono, że przesącz by ł statystycznie 
skuteczn iejszy w porównaniu do roztworu cynamonu. W porównaniu do kontroli zarówno roztwór jak 
i przesącz by ł skuteczny, efektywność hamownia wzrostu grzybni F. culmorum wyniosła ok. 50 %. 
Dawka I O g cynamonu/ I l wody była naj skuteczniejs7a. 

Testy wazonowe w szklarni 

Tab. I Średn ie porażenie roś l in pomidora[%] po sztucznej inokulacji B. cinerea i dwukrotnym oprysku 
cynamonem. Kontrolę stanowią rośl iny sztucznie inokulowane B. cinerea. 

Kontrola Cynamon 

2,28a 1,72b 

Dwukrotne opryski wodnym roztworem cynamonu w dawce I O g/ I li tr wody statystycznie 
ogran iczyły objawy szarej pleśni na rośli nach pomidor,1. 

Tab.2. Średnie porażen ie pomidora[%] po sztucznej inokulacji P. in/es/ans i dwukrotnym oprysku cynamonem. 
Kontro lę stanowi:} rośl iny sztucznie inokulowane P. infestans. 

Kontrola Cynamon 

4,08a 1,68b 

Dwukrotne opryski wodnym roztworem cynamonu w dawce I O g/ I litr wody statystycznie 
ogran.iczyły objawy zarazy ziemniaka na roś l i nach pomidora. 
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Wykres 3. Śred ni procent porażenia rośli n pomidora odm. 01arowski po sztucznej inokulacj i /3. cinerea i P. 
infestans oraz po dwukrotnym zabiegu roztworem wodnym cynamonu - różn ice statystyczne zamieszczono w 

tabeli I i 2. 

Opryski cynamonem potwierdziły p rzydatność cynamonu do ograniczania objawów chorób na 

rośliJ1ach pomidora. 

Tab. 3. Średnia świeża masa roślin pomidora [g) w zależności od patogenu i aplikacji cynamonu. 

Kontrola Oprysk Inokulacja Inokulacja Inokulacja Inokulacja 

Cynamon 
B. cinerea Ph. i11festans B. cinerea i Ph. i11festans i oprysk 

oprysk cynamon cynamon 

2,14a 2,09a 1,7lab 1,0c 1,85ab 1,51b 

Rośliny były ważone w fazie 9 liści 

Oprysk cynamonem roślin zdrowych nie wykazał efek tów niekorzystnych dla rozwoju roś lin . Ponadto 

zanotowano lepszy wzrost roś li n sztucznie porażonych patogenem P. injesfans, które byty traktowane 

cynamonem ( 1,5 1 g) w porównaniu do roślin z objawami zarazy ziemniaka nie traktowanych 

cynamonem ( I ,O g). 
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Wykres 4. Śred ni a świeża masa roś lin pomidora [g] odm. O?arowski po sztucznej inokulacji B. cinerea i P. 
in.fes/ans oraz po dwukrotnych zabiegach roztworem wodnym cynamonu- różnice statystyczne zamieszczono w 

tabeli 3. 

Testy szkla rniowe z „czystą" ziemią 

Tab. 4. Średni procent zdolności k iełkowan ia ziarna pszenil.:y w ziemi niezakażonej tzw. ,,czystej" po 

wymieszaniu cynamonu z ziemią. 

Dni po wysiewie/ Cynamon wymieszany "- ...:zysUJ zit-inii1 Cyna111on wy11111:~/.U1Y z czysl<! zi1:-111ią Czystn t.1emrn, Kontrola (czysta 

Kombinacja prLcd wysiewem pr.ted wysiewem i znbieg optyskiwania .t.nbici:: opryskiwa111a L.i~mrn) 

cynmnoncm nu 3 dniowe siewki cynamonc,n n:1 J 
dniowe siewki 

Dawka doglebowa 

cynamonu [g.l kg 
ziemi] 10 5 I IO 5 I 

4* 96,7a 90,0a 96.7a 96,7a 90.0a 96,7a 96.7a 93.)a 

5 96,7a 90,0a 86,7a 96,7a 96,7a 96,7a 100,0a 100.0a 

8* 100,0u 90,0a 90,0a 96,7a 100,0a 100,0a 100.0a 100.0a 

11 * 100,0n 83,3b 93.3a 96,7a 100,0a 100,0a 100,0a 100.0a 

13* 96.7a 80,0b 93,3a 96,7a 100,0a 100,0a 100,0a 100.0a 

15 93.3a 76,7 b 93,3a 96,7a 100,0a 100,0a 100,0a 100.0a 

18 93,3a 76,7b 90,0a 96,7a 100,0a 100,0a 100,0a 100,0a 

20 93,3a 76,7b 90,0a 96.7a 100,0a 100,0a 100,0a 100,0a 

22 93,3a 76,7b 90,0a 96,7a 100,0a 100,0a 100,0a 100,0a 

*oprysk zawiesiną wodną cynamonu; 

Cynamon w dawce Sg /kg zie mi ograni czył procen t skiełkowanych ziarniak.ów i l iczbę s iewek -

trudne do interpretacj i, tym bardziej, że w kombinacj i, gdzie również zastosowano doglebowo 

cynamon oraz wprowadzono opryskiwanie powier1chni g leby nie zauważono efektu inhibicji 

kiełkowania ziarniaków pszenicy. 

Tab. 5. Wpływ cynamonu na rozwój roślin pszenicy II n iezakażonej ziemi 

Kombinacja Cynamon do czyslcj z iem i Cynamon do czystej z iemi+ Oprysk. czysta Kontrola 

oprysk z1c1111a 

Dnwka doglebowa cynamonu [g/ kg 
ziemi] 10 5 I JO 5 I 

Część nadziemna [g] 3,07c 3 ,S0bc 2 ,70c 5,47a 2,87c 3,17c 5. 17ab 5,47a 

Część poJ~i~mna [ g] 2,27ab 2,231> 1,97 b 2,57ab 2,43ab 2,67ab 2.80ab 3.la 

Długość [cm] 63,50ab 49,33 b 58,00b 67,00ab 49.33ab 58,00ab 64,67ah 79,JJa 



Dawka sproszkowanego cynamonu 5 i I g/ kg; ziemi ,- t.iLystycznie is[Otnie ogran iczy ł a rozwój siewek i 
mtodych rośl i n pszenicy w porównaniu do kontroli oraz do kombinacj i, gdzie wykonywano j edynie 
opryski j ednodniowych siewek. 

Testy szklarniowe z „ziemią z:ikażoną" 

Tab. 6. Średni procent zdolności kiełkowania ziarna pszenic, w ziemi sztucznie inokulowanej patogenem F. 
c11/111om111. 

Dn i po wysiewie Cynamon 11y micszany z zakażoną Kontrola Kontrola (czysta 

ziem ią przed wysiewem (zakażo11.i ziemia) 

ziemia) 

Dawka doglebowa 
cy11amo1111 [w' kg 

ziemi] IO 5 t 

4 56,7b 70Jlab 63,3b 13,)c 93,Ja 

5 63,Jbc 86,7ab 76,7b 53,3c 100,0a 

8 73,3b 86,7a 76,7b 70,0b 100,011 

11 83,)ab 90,0a 76,7ab 70,0b 100,0a 

IJ 83,3abc 90,0ab 76,7bc 66,7c 100,0a 

15 76,7bc 90,0ab 73,3bc 63.3c 100,0a 

18 76,7abc 90,0ab 73,3bc 53,3c 100.0a 

20 76.7abc 90,0ab 73,3bc 56,7c 100.0a 

22 76,7abc 90,0ab 73.)bc 56,7c 100,0a 

Wprowadzenie F. culmorum do gleby statystycznie istL1Lnie silnie ograniczyło kietkowan ie pszenicy w 

porównaniu do kontroli. Wprowadzenie różnych da-.vek sproszkowanego cynamonu do zakażonej 

gleby przyczyni ło się do zwiększenia l iczby skiełkowanych ziamiaków. 

Tab. 7. Wpływ cynamonu na rozwój rośl i n pszenicy w ziem i sztucznie inolrnlowanej patogenem F. c 11/1110/'l/111 

Komhinncja Cynamon do czystej ziemi Kontrokt (z.akazon:t Ko111rnln (czysw 

zicmin) 11cmiri ) 

IO g/ I kg ziemi 5 gł 1 kg ziemi I g/ I kg ziemi 

Czi;ść nadziemna [g] 
2 ,97cd 4.23b 3,80bc 2,6.1d 5.47„ 

Część podrienrnri [gJ 
1,43cd 2.87b I ,3Jhc 1.67d 3. Io 

Wysokość si~,wk [cm] 
47,S0b 56,67b 48,S0IJ 42,501, 79 .. 13a 

Przy stosowan iu cynamonu do gleby masa części nadziemnej i podziemnej roślin była istotnie niższa 

w porównaniu do roślin pochodzących z kontroli, ale istotnie wyższa w porównaniu cło zakażonej 

kontroli . Natomiast wysokość rośl i n dla wszystkich dawek cynamonu by ła istotnie mniejsza w 

porównaniu do kontrol i czystej. 



Testy szklarniowe- wpływ cynamonu na mączlika -:, k larniowego w uprawie pomidorn 
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Oni po wysadzeniu w kwaterze ziemnej 

Wykres 5. Średnia i lość jaj mączli ka szklarniowego na liściach pom idora odmiany Son ka po zabiegach 
roztworem wodnym cynamonu. 
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Dni po wysadzeniu w kwaterze ziemnej 

Wykres 6. Średnia i lość larw mączl i ka szklarniowego pokolc11 LI -L2 na l iściach pomidora odmiany Son ka po 
zabiegach roztworem wodnym cynamonu 
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- L3-L4 

- Kontrola 

Wykres 7. Średnia i lość larw mączli ka szklarniowego po kole r\ L 1-L2 na l iśc iach pomidora odmiany Sonka po 

zabiegach roztworem wodnym cyna mo nu. 

Zabiegi (7 oprysków) z wodnym roztworem cynamonu ( IOg/ I I wody) skutecznie ograniczy ły liczbę 

złożonych jaj oraz w dalszym okresie liczbę kolejnych stadiów rozwoj owych mącz! ika szklarniowego. 

Testy polowe 

Tab. 8. Rozwój części wegetatywnej rośl in pomidora w gruncie w zależności od op,ysku z cynamonem 

odmiany 

Wysadzenie w grunt 18. czerwca 

Obscrwac:.,ja Kontrola bez oprysków z cynamo11e111 Rośliny opryskiwani! wodnym roztworem cynamonu 

Agro Country Hamlet Agro Country Hamlet 

IO. lipca 9,6 8,3 9,0 9,8 9,1 10,0 

Średnia liczba l iśc i 

23. li pca 12,6 11,6 I I ,O 11,3 12,2 1'1,0 

Średnia liczba l iści 

2 1. września 14,3 17,8 12,7 16,5 18,0 15,2 

Średnia liczba rozgal~zict\ 

Wszystkie rośliny pomidora gruntowego traktowane C) 11,u11onem (6 oprysków co 3-4 dni, 5 g/ 1 

wody) wykazywały lepsze parametry rozwoju weget<1l~ wnego, w porównaniu do kontroli, bez 

względu na odm ianę. 



Badania nad wpływem na środowisko 

Lista gatunków biegaczowatych i liczba odlowionyrh, bez względu na opryski cynanwnern lub 

ich brak 

21 osobników 

A mara aenea 
9 

A mara bffrons 
I 

A mara communis 
40 

A mara familiaris 
277 

A mara similata 
l 

Amara tibia/is 
I 

Asavhidionflavioes 
3 

Bembidion lmnrl/'os 
I 

Bembidion uronerans 
12 

Calathus amhiguus 
18 

Ca/a/hus erralus 
34 

Calathus fuscines 
7 

Ca/athus melanocenhalus 
2 

Ca/osoma aurnnunctatum 
I 

Carabus nemoralis 
2 

Clivina.fossor 
151 

Dolic/ws halensis 
38 

Harna/us at,{inis 
I 

I-larna/usfroelichii 
32 

I-farna/us griseus 
I 

I-Jarna/us latus 
I 

Harnalus /uteicornis 
5 

I-farna/us vsitlaceus 
882 

!-farna/w; 1'1!/1.Pes 
4 

Na,pa/us sigm1ticornis 
I 

Harpalus smaragdinus 



I 
Harpa/11s tardus 

31 
ldiochroma dorsalis 

I 
Loricera pilicorni.1· 

12 
Micro/es/es 111in11tu/11s 

I 
Nebria brevicol/is 

2 
Poeci/us cupreus 

27 
Poeci/us /epidus 

8 
Poeci/us versico/or 

14 
Pterostichus di/igens 

I 
Pteroslichus melanarius 

405 
Pterostichus oblonf!op11nctat11s 

I 
Pterostichus vernalis 

I 
Trechus quadristriatus 

3 
Zabrns tenebrioides 

Średni wskaźni k niepodob ieństwa wynosi 40,43 co ozm.1cza, że zgrupowana owadów w zależnośc i od 
cynamonu lub kontroli s,1 do siebie podobne. Wartości procentowe skumulowanego udział u gatunków 
w ogólnej liczbie odłowionyc h zawarto w tabeli. 

Sretluia Sretlnia 
Wsl,ażni k Contrib. lkzrbuość/ li czehność/ 

Ta xon 11ieuotlobie11s lwu % K1111111lacia % cynamon l<0ntrola 

Harpa/us rl/fipes 13,8 34. 12 34,12 44,4 43.8 

Pterostichus 111elanarius 7,925 19,6 53,73 20,6 19.9 

A mara similata 4,353 10.77 64,49 15,9 11,8 

Dolichus hale nsi.1· 2,8 1 6,949 7 1,44 8,5 6,6 

Amarn fómiliaris 1,437 3,555 75 3,3 0.7 

flarpa /us a/finis 1.386 3,428 78,42 3,1 0,7 

Ca/athus fuscipes 0,993 1 2,456 I 80,88 1,8 1,6 

ldiochroma dorsa/is 0,8897 2.2 83,08 1,4 1.7 

Harpalus grise11s 0,8509 2.104 85, 19 2,2 I 

Poeci/us cupreus 0,7766 1,921 87,11 1.6 I . I 

Amaraaenea 0,7052 1,744 88.85 1,3 0.8 

Calat/ws erratus 0,5453 1,349 90,2 I.I 0.7 

Poeci/us versico/or 0,4858 1.20 , I 91 ,4 0,7 0.7 

Loricera /Jilicornis 0.4 172 1,032 . 92,43 0,6 0.6 

Ca/athus ambi,?:uus 0,3562 0,8809 93,31 0,7 0,5 

A mara b{(rons 0,3303 0,8 168 94,13 O,(, 0,3 



Poeci/us levidus 0.3012 0.745 94,87 0 ,6 0,2 

Ca/athus 111elunocepha/11s 0,2808 0,6944 95,57 0,3 0,4 

Harpa/us psittaceus 0,2 155 0,5329 96, 1 0 ,3 0 ,2 

Zabrus lenebrioides 0,1702 0,4209 96,52 0,2 0 ,2 

l-Jarpalus sif{nat icornis 0,1437 0 ,3554 96.88 0,1 0,3 

Trechus quadrislriatus 0, 1427 O 353 97,23 O.I 0.2 

Clivinafossor 0,1168 0,2888 97,52 o 0,2 

Bembidion lampros 0,1034 0,2556 97,78 0.2 O. I 

Calosoma auropunctatum 0,084 0,2077 97.98 0 ,2 () 

Bembidion proverans 0,0834 1 0,2063 98, 19 0,1 o 

Nebria brevicollis 0,08264 0,2044 98,39 0 ,1 O.I 

Pterostichus oblonf!O/J/111Clafus 0,06958 0,1721 98,57 0 ,1 o 
Carabus ne111oralis 0,063 17 0,1562 98,72 o O. I 

l eistus ferrug ineus 0,06102 0, 1509 98,87 0 , 1 o 
Pteroslichus vernalis 0,06025 0, 149 99,02 o 0, 1 

A mara tibia/is 0,04768 0,11 79 99,14 0, 1 o 
Harvalus latus 0 ,04768 0,1179 99,26 0,1 () 

A mara CO/lll/1Ul1iS 0,04736 0, 11 7 1 99,38 o 0, 1 

Micro/es/es minut u/us 0,03659 0 ,09049 99,47 0, 1 o 
Asavhidion (lavives 0,03659 0 ,09049 99,56 0, 1 o 
Harvalus f,·oelichii 0,03659 0,09049 99,65 0, 1 o 

Hama/us tardus 0,03568 0 ,08825 I 99,74 o 0,1 

flarvalus smaraf!dinus 0.03568 0,08825 99,82 o O. I 

Hama/us luteicornis 0,03568 O 08825 99,91 o 0,1 

Pterostichus dilif!ens 0,03568 0,08825 100 o O. I 

Suma odłowionych biegaczowatych w za leżności od kombinacj i 

Nr poletka kontrolnc2.o Suma odlow,onvch Nr nolellrn po opryslrn S11 111a 01llowio11yd1 

2 180 I A 176 

4 11 4 I 37 

7 142 3 122 

8 65 5 184 

IO 11 3 6 78 

2A 72 9 186 

3A 58 IOA 51 

5A 34 7A 144 

8A 98 6A 70 

9A 75 4A 59 

suma 951 osobników suma 1107 osobników 

W trakcie doświadczeń polowych z zastosowaniem wodnego roztworu cynamonu nie stwierdzono 

negatywnego efektu zabiegów z cynamone m na l i czebność populacj i biegaczowatych. 



Podsumowanie 

1. Wodny roztwór cynamon oraz płyn (przesącz) zeb1 nny znad osadu cyna monu z wodnego roztworu 
wykazały zdolność ogran iczania wzrostu grzybn i B. cinerea i P. infestans. Przesącz z roztworu w 
dawce I O g/ I I wody okazał s i ę najefektywniej szym inhibitorem dla szarej pl eśn i i fuzarium . 

2. W doświadczeniach wazonowych dwukrotne opr) ~ki wodnym roztworem cynamonu w dawce I O 
g/ I litr wody znacznie ogran iczyły objawy s,: rl.'j pleśni oraz zarazy ziemniaka sztucznie 

wprowadzonych na roś l inach pomidora. 

3. Oprysk cynamone m roślin zdrowych nie wykaz:11 efektów nie korzystnych d la rozwoju roś li n . 

Ponadto zanotowano lepszy wzrost roś lin sztucznie porażonych pa togenem P. in.fes/ans, które by ły 

traktowane cynamonem w porównaniu do rośli n z objawami zarazy z iemniaka nie tra ktowanych 

cyna mone m. 

4. Cynamon sproszkowany wy mieszany z glebą może powodować niewielki problem z ki ełkowaniem 

nasion, sproszkowany cynamonu może przyczynić się do ograniczenia rozwoju s iewek i młodych 

roś lin pszenicy w porównaniu do kontroli. Wprowad?t·n ie F. culmorum do gleby statystycznie istotnie 

s ilnie ogran iczyło kiełkowanie pszenicy w pmównani u do kontro li , a le wprowadzenie 

sproszkowanego cynamonu do zakażonej gleby przyc,yni lo s i ę do zwiększen i a liczby skie-lkowanych 

ziarn ików, co sugeruje hamtuący wpływ cynamonu na rozwój Fusarium spp. 

5. Przy dawce cynamonu 5 i I g / kg ziemi masa częśc i nadziemnej i podziemnej roślin była istotnie 

wyższa w porównaniu do rośl i n pochodzących z zakażonej kontrol i, a le istotni e mniejsza w 

porównaniu do czystej kontroli - niezakażonej ziemi . Natomi ast wysokość roślin d la wszystkich 

dawe k cynamonu była istotnie mniejsza w porównaniu do kontro li czystej . 

6. Zabiegi opryskiwania wodnym roztworem cynamonu roślin pomidora w szklarni skutecznie 
ograniczyły liczbę złożonych j aj . a w dalszym okresie liczbę kolejnych stadiów rozwojowych 
mączli ka szklarniowego. 

7. Wszystkie rośliny pomidora gruntowego traktowanl· cynamonem (3 opryski co 7 dni, 5 gil I wody) 

wykazywały lepsze parametry rozwoju wegetatywnego, w porównaniu do kontro li , bez względu na 

odmianę. 

8. W trakcie doświadcze 11 polowych i celowych zabiegów z wodnym roztworem cynamonu nie 

stwierdzono negatywnego efektu zabiegów z cynamon,·111 na l iczebność populacj i biegaczowatych. 

Instrukcja wdrożeniowa skierowana do producentów ekologicznych 

Zastosowanie sproszkowanego cynamonu bezpośrednio d o g leby w dawce 5 i I g/ kg z iemi 

może przyczynić s ię do ograniczania szkod liw o ~ci patogenów g lebowych oraz pozytywn ie 

wpłynąć na liczbę zdrowych s iewek pszenicy i po midora. Rośliny rosnące w g le bi e, w któ rej 

występują patoge ny g le bowe, po dodaniu do gleby cynamonu lepiej się rozwijają. Także 

rośliny wykazujące już objawy c horoby np. szarej pleśni lub zarazy zie mniaka po 

dwukrotny m opryskiwa niu wo dnym roz tworem cynamonu w dawce 10 g/ l lit r w ody le piej 

s ię rozwijają, a obj awy c horoby są minimaliZLl\\ane . Ponadto w uprawac h sz k larniowych 

pomidora można rekomendować wykonywan ie r,:gu la rnych zabiegów, co 3-4 d ni z w odny m 

roz tworem cynamonu w daw ce lOg/ I litr wody, co sprzyja ograniczan iu populacji mączlika 

szklarniowego i ogranicza liczbę składanych przez sz kodnika jaj. W uprawie pom ido ra 



gruntowego rekomenduJe się wykonanie 6 opr) sków nalistnych, co 3-4 dni w dawce co 

nąjmniej 5 g/ 1 litr wody, co przyczynia się do lep ;zego rozwoju roślin i ich zdrowotności. 

Przygotowanie roztworu cynamonu - dawkę '> - 1 O g należy doktadnie rozmieszać w 

podgrzanej lekko wodzie (1 litr), można dodać kroplę emulgatora, np. alkoholu. Mocno 

wytrząsn')Ć, a następnie przecedzić przez sito, a kolejne dwa razy przez gazę mły1\ską lub 

podwójnie złożonq gazę lekarską. Można równi·.·i wykorzystać przesqcz, czyli pmostawić 

wodny roztwór@proszku cynamonu na około 30 •fi inul, a kiedy na dnie pojemnika pojawi się 

osad można delikatnie zlać płyn znad osadu. 


