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Wst~p i cel L>atlaii 

Jednym z ważnych problemów w rolnictwie jest brak rnoZli\, u-.1.: 1 skutecznego :1apn1w1;:I111a mmeriału sIe,,1Il:!gO PoszukuJt si~ 
nowych metod poprawy Jakości nasion Szczcgól111e interesujące sq Le. I\ których wykorzystywan.c s,1 związki p,Khouzen,a mturalnego 
Zaprawianie nasion jest czasami jedynym sposobem zwalcz,1nia nicktnl\ eh chonib p,Lrnoszonych p1zc, nasiona 7.ab,cg Len 1111wc być 
mczwyk lc skuteczny w zwalczaniu wczesnosl!zonowych szkodników I cl 1i.11 ob W ostalnich lawch opracowano nowe rnetoJy 1aprawiarn u 
nasion, które mogq być akceptowane przez r,1lnictw11 ekologiczne, w tym mkko w proszku, mąka z gorczycy i kwas octowy. Alternatywne 
metody chemicznego zaprawiania nasion (obróbka cieplq i gorqcq wod4, obróbka odtłuszczonym mlekiem w proszku. scrwatb1 w pros'lku I 
1mJk,1 z żóhej odmiany nasion gorczycy) nasion pszenicy, j~czmienia i owsa w celu ograniczenia patogenów grzybowych były re,towane , w 
laboratorium i w warunkach polowych. Do grupy potencjalnych ,.b111,hdatów" wykorzystywanych do zaprawiana nalez,, także ole.ie 
eteryczne i wyci;1gi pozyskane z roślin . Stwierdzono, że zaprawianie msi,111 salmy w 5% alkoholowych r,,z1worach ole, cteryclnyd1 J r'lewa 
kamforowego (Ci11110111011111111 cnmpltora l.) i paczuli nie miało wpływu na ~,dkowani,· nasion salaty. W7rost sadzonek oraz przyczyrnlo się 
do obniżenia zasicJlcnia nasion przez Altenwria a/lemma i C/adosporium spltaero.rpen1111111 Z wysuszoneJ koi)' cynamonowca otrzymuJe 
się jedną z naj llardziej znanych przypraw Sproszkowany cynamon mo, a z.astosować jako ukor,c111acz. Pojedyncza apl 1kac,1a podcza~ 
sadzen ia przyczynia si~ do srymulowania w·zrostu korzeni. Sproszkowa111 cynamon może sprzyjać także rozkrzewieniu młodych roślin 
jednocześnie pomagaj,1c w zapobieganiu występowania patogenów grzybowych w glebie. Zaprawianie cynamonem sadzonek lub nasion 
sprzyja hamowaniu wyst~powaniu zgni ł iw łodyg siewek. Chroni również ~tarsz" rośliny (https://w,vw.gardeningknowhow.com/garden-how
to/info/using-cmnamon-on-plants htm). Także opylenie gleby cynamon,·m lub sproszkowanym w,;glcm drze\\01ym jest sprzyjaJąct' w 
hamowaniu i rozwoju patogenów grzybowych w glebie i re b m1endowane do prowadzenia procesu dezynfekcji gleby 
(http·//deeprootsathome.com/prevent-damping-off-in-seedlingsuse-chamomile-tea/l. 

Pszenica ozima jest jedną z najważniejszych roślin uprawia11vd1 roślin. Jednym z głównych jdj patogenów jest l'lLsarn11n spp. 
Patogeny te są sprawcami kilku chorób: zgorzeli siewek, pleśni śniegowq l'uza,yjnej zgorzeli podstawy źdźbła oraz tt,zarioz l i śc i , klosow. 
W okresie wschodów zbóż pojawia się zgorzel siewek. przyczyniająca si~ Jo zamierania siewek. Pora;,one korzenie i k iełki bn11rn111ieJą , 
zam ierają pod powierzchnią gleby, co skutkuje brakiem lub zmniejszeniem ubsady roślin na polu. Wiosną rośliny oslab,one Jlugo1nvalym 
zaleganiem okrywy śnieżnej mogą wykazywać objawy pleśni śn iegowe.i Sprawcą lej chorohy jest gli\\\01ie grzyb F11sari11111 11im/e (syn. 
Microdoclti11111 11ivale). Na roślinach pojawia się biało-różowy nalot złozony z grzybni i zarodników konidialnych patogenu uprócz 
bezpośredniego uszkodzenia kłosów ruwriozy są przyczyną produkcj i nll~otoksyn związanych z wysokim ryzykiem dla zdrowia ludz, , 
zwicr7-<Jl. 

Zasady prawne rolrnetwa ekologicznego untz 21t1ieniaj'1'lL ,1i; 1rt:nJy konst1mt'1h.:ł-.1t' 1 Lopotrz..;;bowillll t' 11a had:in1a lllt'tmJ 

ochrony bez użycia chemii przyczyn,ai,1 s11; do poszukiwania altcmaL, ,11vch metod zaprawiania 11.ision I ogran1czc11 1a wys11·powan1 a 
fuzarioz i mikotoksyn . Oceniono kilka olejków ctcryc211ych p,✓,eciw Fusarium spp„ e fekt wodnt'go ek,1r.1k1u mu;ty ,)raz csenc,11 n11~to1wj , 
cynamonu na wzrost grzybni Fusarium zostały ocenione w laboratorium. lJ!ejek z cynamonu i mięty pieprzowej skutecznie hamował wzr,is1 
grzybni. Oleje były skuteczne w warunkach malej powierzchni, choroba bi la hamowana głównie ropr:zez olej cynamonowy stllsowany jako 
zabieg interwencyjny. Olej cynamonowy może być odpowiednim kanuydatcm do badań nad alternatywnym zwalczeniem tej choroby. 

Równ ież mleko w proszku może być używane do zwalc,an,a chorób w zbożach np do ogra111czanm śn ieci cuchm1ccj 
powodowanej przez Ti/lel ia lrilici, ale w poprzednich badaniach podano. I<: pełen elekt może być os iągn ięty tylko poprzez zastosowanie 
dawek które ograniczają kielkOl"lllie (S0g/kg) i wigor nasion. Wykazano ,c mechanizm działan ia mkka w proszku jest prawdopodobnie 
spowodowany mikroorganizmami saprotrolicznymi wykorzystującym, 111 kko w proszku jako oJżywkę, które poprzez SWÓJ rozwój 
utrudniają dostęp do tlenu, który jest czynnikiem krytycznym dla rozw111u T. lrilici Mleko w proszku (w oJp,,wiednicj dawce) JCSt 1akżc 
traktowane jako stymulator uprawy. 

Oprócz mleka, w litcraturLC sq Jane dotyczące wykorzystania maki z gorczycy, która została już 2akwal ifikowana,1ako substancja 
podstawowa. Wykazano, że zaprawianie nasion za pomocą mąki z gorczycy ogranicza infekcje powoJowane przez T. 1n1ici w pszenicy bez 
zmniejszenia zdolnośc i nasion do kidkowania. Mąka z gorczycy (wykonan<1 z Brassica /1irtn syn. Si11apis albo) posiada także potencJal Jako 
materiał do zaprawianie nasion żyta przeciwko głowni źdźbłowej żyta I Urocysl is occulla). Ws, ystk ic powyżej \\'\'mienione produkty 
(zarów110 olejki jak i m,1ka i mkko) posiadają pottncjal, aby jt wykorzysta, w rolnictwie ekologicznym. 

Nasiona można zaprawiać na sucho lub na mokro. np. mocze111e nasion w roztworze nadmangamanu potasu (Jg/101 wody) 
p,Lcz 20 minut - p,Leciwko chorobom g,Lybowym, moczenie w 3-5 % '" " worze szkła wodnego przez 20 m1nut - skutetrn\ szczególnie 
przeciwko septoriozie selera, moczenie w wodzie o temperaturze 30" C p,Lcz 10 godzin i przez IO mmut w wodzie o temperaturze 50" C -
przeciwko chorobom ba~1eryjnym, moczenie w naparze z rumianku ( 150 g suszu IO I wody) przez JO mmul. Po tych zabiegach m1s1om1 
należy osuszyć na bibule, gazie itp. Zaprawianie na sucho - p,Lcz W) 111,cst.anic np. z popic>km dr,ewnym - skuteczny Jest z d,Lew 
liściastych z wyjątkiem dębu, a najlepszy z czeremchy ZW)'czajnej. z 1rn1c1k,1 bazaltow,1-dnb1)' efekt uzyskuje si~ w1edy, gdy wym,esz" si~ 
nasiona na kilka dni p,Lcd planowanym wysiewem. 

W ramach projektu nasiona pszenicy i pomidora zostały 1aprawione wybranymi, powyżej omówio11ymi, produktan11 o 
pochodzeniu naturalnym. Celem projcl,tu była ocena 1irzydatności, L"Lcilenie efektywnej dawki i sposobu wykorzystania prouuktów 
naturalnych do zaprawiania nasion pszenicy i pomidora w uprawie pol ,>'.\'CJ prLy zachowaniu ,dolnośc1 k1clkowanw or:1, zdrowolnośc , 
roślin. 

Metody wykonaniu zndnnin 

Zaplanow-ano badania laboratoryjne, szklarniowe i polowe. We wszystkich testach wykorzystano ckolog,cznc odtłuszczone mkko w 
proszku. mąkę z gorczycy. scrwdtkę uraz zmielony cynamon (przyprawę). 

Testy la boratoryjne 

2',Hjll'n winnie nnsion sztucznie zninolmlowanyc h patogenem 

Ziamo pszenicy i nasiona pomidora, odm. Ożarowsk i zostały sztucznie p,11ażone patogenem Fusari11111 cu/111orn111. a po upływie l 4 godzin 
zaprawione dwoma metodami - na mokro i na sucho, w każdej wyko11ystano 4 wymienione powyżej produkty. Wszystkie produkty 
wykorzystane do zaprawiania miały ccrtynkat ekologicznego pochodzen ,a Nasiona i ziarniaki wykładano równom iernie po IO s,tuk na 
szalki o średnicy 90 mm zawierające po IO ml PDA. Wykonano po 3 powt .. , 1cn ia dla każdej kumbinacJI Komrol~ stanowiły nioapraw,onc 
ale sztucznie inokulowane ziarniaki I nasiona \vylożon(• na szalki. 

Zaprawiame na sucho -dawki każdej z zapraw dla ziarna pszenicy 20, 30, ,11 g/1 kg ziarna. Dawk i kazd,·J z zapraw dla nasion pomidora 200. 
300 i 500 g/1 kg nasion. Materiał sie\\OlY został lekko zwilżony wodą za pomocą atomizera ręcznego, a nastę11nie ob1oczo11y zaprawą w 
proszku poprzez energiczne wstrz.iśnii;cic. 



Zaprawianie na mokro - ustalone dawki dla wprawiania na mokro w przd 1cz~111u na mu,;ę zia1nu/nas1011 wym,~szano dukla,h11,· 1 J(J ml 
wody. Po 20 minu1ach ziarniaki i nasiona ,~ylożono na plylki z PDA. 

Wszyslkie sialki pozoslmviono na 72h w lempcra1ur,c pokojowej w, 111ki odczy1ano po kolejnych dwóch Jn1ach Liczono 7iarniaki 
porośnięlc grzyllni:1 pmogenu, co s1anowilo dowód o nicskuceczno:k , t ilpra\\y. Wykonano 1cs1 _1e<lnoczyn111kowc1 ,lflal11,· ,w, ,ancj, 
(ANOVA) 1.. 1eslem post hoc Tukcy-Kramera. 

Zclolnoś,1 kidkown nia i rozwój roś lin w zale:i.nośl'i od za prnwiania. 

Kolejny test laboratoryJny wykonano na dużych ( 140 mm średnicy) płytkach Pclri~go z ,~ylo:i..oną bibuł.i kkko ,.wilżonij Nasiona ronll(lora 
zaprawiane nu sucho i ziarniaki pszenicy zaprawiane na sucho i na mokn, k ażdą z. zapraw w Lrzct.·h Jawł.:nch, jak w poprzcJn im 1..:s~1c lab. 
Dla każdej kombinacji wykonano 4 powtórzenia, w każdym po 50 sztuk n:1"on/ziar~n. Liczb~ skiclko\\smych ,wsion ponudorn occnll>no po 
upływie J, 7 i 14 dniach, ziarna pszenicy po upływie 4 i 8 d111 na podsUl\\lc ISTA- hllernational Rules fo, Sced Tes1111g. M1ęJ7yna111<lowe 
Przepisy Oceny Nasion, Polska Wersp wydania 201 2. International Snd Tcsling Asso.:1a11011 ( ISTA) 201 3. Rozdział 5 - Ornac,.an1e 
Zdolności Kiełkowania: 1-88. 

Testy wazonowe w sz l<lnrni wykonano z pszenicą jarą i pomidorem. 1'11,·prowadzono wpraw,amc na sucho -dawki k;iżtkj ~ zapraw dla 
ziarna pszenicy - 20, 30 1 50 g/1 kg ztarna pszc111cy i 200. 300 i 500 g/na~ion pomidora. Malenal siewny zos t ał lekkt, 1.wilżony 1\odą za 
pomocą atomizera r~czncgo, a nast<;pnic obtoczony zaprawą w proszku p,1pr1.cz ent'rgicznc wstrząśni~c1e . Zaprawianie na mokro - ustalone 
dawki dla wprawiania suchego (w przeliczeniu na masę ziarna/nasion) wymieszano dokładnie z JO ml wody. Po 20 minucuch od zaprawiania 
ziarniaki i nasiona wysiano do domczck wypełnionych ziemi,J ogrod1110 4. Jedna kombinacja obejmow·dhl IO dornc7ek. Kazda z 10 
roślinami . Oceniano liobę wschodów i wypadów siewek po upływie ok. 28 od wysiewu pomidora oraz 24 1 26 dm dla pszerncy RozwóJ 
roślin oceniono w momencie osiągnięcia pr7ez rośliny pszenicy fazy 3-<> 11, c,. a Jla pomidora w fazie 5-7 liśc i (dlugosć ,'lyśc1 nad1.1cmnej. 
liczba liści) w zależności od zapra,~ i dawki 

lladnnia polowe wykonano z odmianami Country. Agro, I lamlet przc,macwnym1 do uprawy polowej. Zaprawiarnc przeprnwadzono w 
sposób suchy i mokry z dawkij 500 g/kg nasion, zaprawione nasiona pom1dura wysiano c.lo rozs,1dnika. Lic,ono wschody Nasl~pn1c 1o'lsad~ 
wysadzono do doniczek, a po upływie 2 1yg. wysadzono do gruntu l i.·zono stopień rozwoj u rozsady m1 pods1awic liczhy l1 śc 1 lub 
rozkr1..ewienia poszczególnych roślin w zależności od dawki i 7.aprall'y 

4) Wyniki 

Testy laboratoryjne 

Zdrowotność nasion szlnc:wic zai11olrnlow:111yd1 1rntogcncm w zależno,l'i od zaprawhrnia 

Tabela I. Średnia ilość ziarniaków pszcni.:y zaprawianych (g zaprawy/ I kg z iarna) na mokro oraz na sucho. sztuc2111c mokulowanych 
F11sari11m culmorum porośnię1ych patogenem w wmunlrnch i111•i1ro, po upił w,c 72 godz111. 

Zaprawa Mleko Mąka z gorczycy Serwatka Cynamon Kontrola 

Dawka Bez 7aprawy 
20 30 50 20 30 50 20 30 50 20 JO 50 

zaprawy 

Zaprawa na mokro 10,0a 10.0a IO.On 3,33b 2,33c O,Od 10,0a 10,0a 10,0a 10,0a 10,0a 10.0a 10.0a 

Zaprawa na sucho 10,0a 10,0a 10.0a 9,67a 8,0ab S,Ob 10,0a 10,0a 10.0a 9,33a 10,0a IO.On 10.0a 

Wa,1<>śc1 w rzędach owa.:zonc 1ą sam11 literą n,c różnią s1<; istotnie przr r ~11_0) , 

Zaprawianie na mokro z m:1ką z gorczycy we wszystkich dawkach ,tatyslycznic istocnie ogrnniaylo wzrost pacogt:na ua sztuczni,· 
zainokulowanych ziarniakach i wykazyll'ala 1~ższą efektywność zabezp1cu cnia ziarna w poró,vnarnu do zaprawiania na sutho kdyn,e 20-
30 % ziarniaków zaprawionych na mokro mąka w dawce I O i 30 g/ kg 71., 1a t"1krytych było grzybnią fun u 1um W przypadku dawki 50 g 
1m1ki obserwowano całkowite z z.ihamowa111e wzrostu F11sari11111 c11/111or11m. W przypadku zaprawiania na sucho Jedyrnc dla d,mck 
wyższych mąki z gorczycy stwierdzono sta1ystycznie istotnie silne og1a111czen1a w·Lrostu l'uzanum. stw1crdzono, 7t! _jcdy111c 50-800/o 
ziarniaków porośnięlych było grLybn 1ą w zalcż11ośc 1 od dawki mąki z gc11c,vcy. 

Tabela 2. Średnia ilość nasion pomidora zaprawianych (g :z:.irrawy/ I kg nasion) na mokro oraz na sucho. st lucznic inokulo,\ anych /• 11w11·111111 
c11/111om111 porośni~tych patogenem w warunkach i11 vilro. po u1ilywie n. guJ7m. 

Zaprawa Mleko M,1ka z gorczycy Serwatka Cynamon Kon11 ola 

Dawka w prawy 200 500 200 500 200 500 200 500 l:lc1 zaprawy 

Zaprawa na mokro 10,0a 9,0ab 4,0c 4,0r 10,0a 9,67ab 8,0ab 5,0hr 10,0a 

Zaprawa na suclm 10,0a 10,0a 9,33a 5,67b 10,0a 10,0a 10,0a 10,0a 10.0u 

Wmtosc1 w r-Li;dach oznaczone tą sam4 l11aą nie rM111ą się cstmnic przyp-, .,fJ::, 



Podobnie. jak w przypadku z Ian:n pszen11.:y1 dla naskm pomidorn sIwIi.:I ,11mu, że 2aprawia111c 111,,t..:~) z go1czycy Jest naJdd...iyw111t.'J:-:iZq 
mdodq 1abezpieczen1a nasi@ przed t'uzam11n. Zaprawianie na mokro h; lu ,kuteczni~Jsze niż 1w sucho. W przypauku 7ap1a,,y na mokro 
obie dawki mąki z gorczycy efektywnie hamowały wzrost patog~nu, w pr1.ypadku zaprawy na sucho _jeuynie uawb 111\iwyższa mqki z 
gorczycy wykazym1la sta1ystyc111ic istotny silny elekt hamujqey \V-.lros1 pau,genu, również cynamon w dawce najwy~_szej sLOsowany na 
mok ro wykazał etekl inhibicji dla fuzarium . 

Zdolnośł kidlww,inia w zależności ud wprawiania. 

Tabela 3. Średnia zdolność kiełkowan ia 1%] ziarniaków pszenicy po 4 1 ~ .i111.1d1 od wyl(l2enia na bibule; w zależności od zap1awy (g 
zaprawy/ I kg ziarna) przy zaprawianiu na mokro. 

Zaprawa Mleko Mąka z gorczycy Serwatka Cynamon Kontrola 

Dawku 20 30 50 20 30 50 20 30 50 20 JO 50 Ocz /Hprnwy 

Po 4 dniach 98.6a 98,0a 96,6a 98,6a 94,0a 94,0a 92,6a ' 98.6a 98,0a 90,6a 90.0a ł8,6h 100,0a 

Po 8 dniach 100,0 99,34 98.0 98,6 95.3 94,6 97,3 99,3 99,3 92,6 92,0 33,J 100.0 

a ab abc abc abc abc abc ab ab be r d a 

Wartości w rz~dach oz11aczone 1,1 samą litcn) nic róż111ą się ,słotn ie przy 1>~< .05 

Po upływie 4 dni stwierdzono, że naJ\vyższa dawka cynamonu silnie hrun111c 1dolność kiclkowania ziarna pszenicy zaprawianego na mokro. 
jedynie 18% ziarniaków skiełkowało. Po 8 dniach dla wszystkich dawek cy11amonu po zaprawianiu na mokro stwierdzono 1sloln1c silne 
ogra11iczenia kiclkowd11ia w porównaniu do kontroli i innych zapraw. 

Tabela 4. Średnia zdolność k iełkowania l%1 ziarniaków pszenicy po 4 i 8 J111ach od wyłożen ia na bibułę w za leznośc 1 od zaprawy (g 
zaprawy/ I kg ziarna) przy zaprawiarnu na sucho. 

Zaprawa Mleko Mąka z gorczycy Serwatka Cynamon Kontrola 

Dawka 20 30 50 20 30 50 20 30 50 20 JO 50 Bez zapnnvy 

Po 4 dniach 92,6 95,3 95,J 88,6 90,0 41,3 98,0 95.3 82,6 98,0 63,3 36,6 
100,0a 

ab ab ab ab ab d ab ab b ab C d 

Po 8 dniach 93,3 96,0 96.0 90.0 92,0 44,6 100,0 96.0 86.6 100,0 72,0 :'i3,3 
100.0a 

a a a a a C a a ac a b C 

Wanośc1 w rz~dach oznaczone q samq l11crq me 1óżni,1 się 1sto1111c pr„y p~<J 05 

Zaprawa na sucho silniej ogra111cza kiclknwanic ziarnu pszenicy w poró1\!1an111 do zaprawiania na mokro. Cynamon w dawce 30 i 50 g/ kg 
ziarna już po 4 dniach sil11ie ograniczył kie łkowanie, podobnie jak naj\V)'Z,ta uawka mąki z gorczycy, ktora wykazała nąjsilniejsze działania 
hamujące kiclkowa11ie spośród wszys1k ich zapraw na sucho. 

Tabela 5. Średnia zdolność kiełkowania [¾] nasion pomidora po 3, 7 i 14 u111ach od wyłożenia na bibułę w zależności od zaprawy (g 
zaprawy/ I kg nasion) przy zaprawiamu na sucho. 

Zaprawa Mleko Mąka z gorczycy Serwatka Cynamon Kontrola 

Dawka 200 300 500 200 300 500 200 300 500 200 300 500 Bez zaprawy 

Po J dniach 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 O.O 0,0 0,0 0,0 o.o o.o o.o O.O 

Po 7 dniach 98,6 95.4 94.6 90.0 68,0 71,4 86.0 93.4 80,0 92,0 80,0 58,6 88.6 

a ab ab ab d d abc ab bcd ab cd f ab 

Po 14 dniach 98,6 96,0 96.0 90,0 70,0 7 1,4 89,4 93.4 84,0 94.0 80,6 
60,0d 91 ,4ab 

a ab ab ab cd cd ab ab abc ab be 

Wanośc 1 w rz~dach oznaczone 1ą sam4 l11cr~ 111c roż111>! się 1stotn1c przy p=0.05 





Dni po 

Podobnie jak w przypadku pszenicy n 1prawianit' na sucho dość si li " 11gra11iczylo kit'lkowanll' nas,on pom1t.lorn Ekkt hamuJ1cy 
zaobserwo\\rano ró,v11icż Ula tn<Jk1 z gorl'.1.ycy i rynamonu. Pierwszy elC ł-- 1 111h1bicJi kiełkowania :,,auhscrwo\.vanu pu 7 Jntach. natomiasl po 
14 dniach stwierdzono 1sto1nic silny efekt hanHlJCICY k iełkowania dla cynw1:,111u w dawct' naJwyzszcJ ornz Jla dwóch t.lawck (JOO , 500 g) dla 
mąki z gorczycy Zjawisko hamowania k iełkowania przez cynamon i mak.: 7 gorczycy jest po,vt.ar;.,alnym cli..:ktcm zarówno dla pumiJora, 

jak i pszenicy. 

Testy w:1zo11owc w szlda r11i dotyczące kicllwwania i rozwoju pomidora 

Tabela 6. Srt'dnia zdolność [%] kiclkowania nasion pomidora w doniczkar h " zależności od zaprn\V)' l~ zaprawy/ kg. nasion) przy 
zaprawrnn1u na mokro 

Za1mnva 

Mleko M:1lrn z gorczy<'y Serwatlrn Cynamon 

Dawka/dni 
po 200 300 500 200 300 500 200 300 500 200 300 500 

wysiewie 

5 o o o o o o o o o o o o 

7 15b 4c 12b 1% 1,7b 1,1 b 19b 23b 17b 17b 27b 1% 

9 35bcd 16de 20cdc 9e 26bcde 2 1cde 29bcdc 47b 28bcdc 40bc 44b J8bc 

IO 40bc 32cd 40cd I Id 32cd 32cd 40bc 55bc 43bc 50bc 58 47bc 

12 J8bcde 34bcde 37bcde 13e 28cdc 27de 39bcd 54bc 37bcde 46bcd 56b 36bcdc 

Ko11trola 

Bez 
zaprnwy 

o 

89a 

94a 

93a 

9 1a 

wysiewie 
14 4 lcde 40bcdc 43bcd 17e 34cde 34cdc 52bcd 56bc 28de SSbc 6 1b 52dc 9 1a 

17 50bcd 42bcd 43bcd 17e 34de J7cde 60bc 65b 28c 62b 61bc 49bcd 90a 

2 1 47bcde 42bcdc 38cdef 16f 34dcf 37dcf 59bc 63b 23cf 59bc 6 1bc 5 1bcd 89a 

24 40bcdcf 40bcdef 33cdef 161' 29def 36cdef 54bcd 57bc 23cf 67ab 60bc 50bcdc 88a 

28 40bcdr 40bcdef 33cdcf 16f 29dcf 36cc.lef S4bcd 57bc 23cf 67ab 60bc 50bctlc 88a 

Wanośc1 w rzędach oznaczone t,1 samą liter~ me różn1e1 s1~ 1stot111c przy p=0,05 

Stwierdzono, że w ziemi ogrodniczej, w doświadczeniach szklarniowych wszystkie zaprawy na mokro, bez wzgl~du na d.iwk~ wplyn~ly 
statystycznie istotnie 11a obniżenie procentu skiełkowanych nasion pomidora oraz na liczbę zdrowych siewek. Zjawisko IO obserwowano już 
po upływie 7 dni. Ostatecznie, po upływie 28 dni zanotowano najwięceJ zdrnwych siewek w kombinacji z cynamone111 w dawce ną111iższe_i 
(67 % w porównaniu do kontroli, gdzie zanotowano 88%). Wszystkie pozostałe dawki i zaprnwy ohazaly s ię sil11y111 i11hibitor~111 

kiełkowania i wzrostu roślin w porówna11iu do kontl'Oli. 



Sposób 

Tabela 7. Średnia zdolność [%] kielkuwania nasion pomidora w ,.ikzności od zaprawy przy zaprawianiu na sucho 

Mleko Mąlrn z l!Orc,.yr i Scrwatlrn Cyna111011 Kontroln 

Dawka 
200 300 500 200 300 500 200 300 500 200 300 500 

llrz 
zaprawy 

R 12abc 4abc 3bc I Jabc Oe 5abc 6abc 7abc 5abc 16ab 17a 4abc 9abc 

13 76b 79ab 80ab 95ab 87ab 76b 94ab 93ab 91ab 99a 95ab 89ab 95ab 

<I) -~ 15 76a 79a 80a 95a 87a 76a 94a 93a 91a 99a 95a 89a 95a 

., 
·;;; 

17 77a Bla 76a 93a 87a 7 1a 90a 91 a 91a 96a 93a 90a 93a 
f 
o o. 

20 77ab Slab 76ab 91ab 87ab 70b 90ab 91ab 90ab 96a 93ab 90ab 93ah 
i: o 

24 74ab Slab 76ab 91ab 87ab 70b 89ab 91ab 90ab 96a 93ab 90ab 91ah 

27 72ab 79ab 76ab 91ab 87ab 68b 89ab 90ab 90ab 96a 93ab 90ab 90ab 

Wartości w rzędach oznaczone tą samą !,terą me rożn1ą się 1stot111c prLy p=OJ)5 

Brak różnic w kiełkowaniu pomidora zaprawianego na sucho w porówna111u dL> kontroli. 

Tabela 8. Długość części nadziemnej ponrnlora [cm] oraz i lość l iści w zakm,,,;,·1 od sposobu 2aµrawi:1111a oraz zaprawy , dawki po uplywic 

34 dni dla jednej rośliny 

Zaprawa Mleko Mąka z gorczyc) Cynamon Serwatka Kontrola 

zaprawiania 
Dawka 

200 300 500 200 300 500 200 300 500 200 300 500 
Bez 
zaprawy 

Na mokro Część 31 33,3 31,2 54,8 40,4 17,6 37,3 84 48,5 -12, 1 55 5 1,7 188.4 

nadziemna [cm] 
be be be be be C he b be he be he a 

Jlość liśc i 9 10,2 9,6 14 10 4 9,6 22 14 11 13,8 14,2 49.2 

be be be be be C be b bt· be br be " 

Na sucho Część 13,25 15,37 15,79 20,37 16,55 12.04 18,98 20.25 17.29 20.05 20.12 18,52 19,1 1 

nadziemna [cm] 
ab ab ab a ab b ab a ab a ab ab ab 

Ilość liści J,56 4,20 4,16 4,64 3,26 4,68 5.18 4.40 5.40 

be abc abc 5,J6ab abc C abc 5.54a 4.42abc 5. 18ab ab abc ab 

Ilość liści u roślin pomidurn ·z kombinacji gdzie zastosuwano zaprawę na ,u.:ho i rmjwyższlJ dawk~ mqki z gorczycy oraz najniższ,1 dawkę 
mleka w proszku była statystycznie iswtnie niższ:1 w porównaniu do konu ,,li i pozostałych komb111acji Zaprawa na mokro wpłynęła na 

statystycznie mniejszą liczbę liśc i oraz słabiej rozwiniętą część nadziemna 



Tabela 9. Średnia z<lol110,;ć kidkowa111a [%) ziarna pszenicy w zalcż11ośc 1 od ,odza_1u i dawk i zaprawy [g/ kg ziama) przy zapraw1arnu na 

mokro 

Zaprawa Mleko M:1lrn z gorczycy Scrwntlm Cynamon Kontrola 

Dawka 
20 30 50 20 30 50 20 30 50 20 30 50 

Bez 
zaprawy 

4 Ob lb Ob Ob Ob lb 7ab 7ab 7ab 4ab Ob Ob I la 

9 95a 92a 93a 78b 65bc 63c 97a 95a 96a 95a 95a 94a 92a 

12 96a 97a 96a 87ab 80b 82b 97a 95a 98a 97a 95a 96a 81a 

., 14 96a 98a 96a 88ab 80c 82bc 93ab 96a 98a 95a 94ab 96a 94ab -~ ., 
·;;; 

~ 
16 94a 93a 94a 86ab 77b 80b 9 1ab 98a 95a 95a 94a 96a 90ab 

o 
C. 

19 92a 9 1a 91a 84ab 76b 76b 90a 95a 94a 95a 94a 96a SSab ·a 
Cl 

21 92a 9 1a 91a 84ab 76b 76b 90a 92a 94a 95a 94a 96a 8 1b 

23 92a 91a 9 1a 84ab 76b 76b 90a 92a 94a 95a 94a 96a 8 1b 

26 92n 91n 91a 84ab 76b 76b 90n 92a 94a 95n 94n %n 97b 

Wartośc i w rzędach oznnczonc I>) samą lik n) nic różn ią się 1stotrne przy p=0.05 

W doświadczeniach wazonowych, z ziemią ogrodnic·zą i pszenicą w przyp.,d~u mokrego zaprawiarna stw,cr<lzono, wszystk ie <lawki mlcb w 
proszku. serwatki i cynamonu przyczyn i ły się do obniżeniu z<lolnośc i kidkuwania w porównaniu do kolllroli. 

Tabela 10. Śreun ia zdolność kiełkowania [%] nasion pszenicy w zalcż11o!k 1 od rodząju i dawki zaprawy [g/ kg nasion) przy zaprawia111u nu 

sucho 

Zaprn lfontro 

wa Mleko \-!~ka z i.:orczycy Serwntlm Cynamon la 

Dawka Bc7 
20 30 50 20 30 50 20 30 500 20 30 50 zn1,rnw 

y 

3 27abc 2 lccl 33abc 38abc 40ab 27abc 45abc 39abc 42a 23bcd 26ubc 

19d de e d d C de de d b e de I le 

7 95a 

95ab 93abc 94ab 89abc 83abc Sic 89abc 93abc 97a b 94a 98a 92abc 

10 94a 93a 95a 95a 89a 86a 93a 93a 98a 96a 95a 98a 97a 

12 95a 94a 95a 96a 90a 87a 97a 94a 93a 99a 95 95a 94a ., 
-~ 
" 15 94a 93a 93a 9 1a 87a 85a 9 1a 92a 89a 98a 94a 95a 90a ·;;; 

~ 
o 
C. 17 92a 92a 93a 9 1a 85a 85a 89a 92a 89a 98a 93a 95a 85a 
·a 
Cl 

19 92ab 93ab 85ab 

C 92abc C 90bc 83abc C 86abc 9 l abc 89abc 98a 93abc 95ub 8 lc 

2 1 92ab 92abc 93ab 85ab 

C C 90bc 83abc C 86abc 9 1abc 89abc 98a 93uhc 95ab S ic 

24 92ab 92abc 93ab 85ab 
C C 90bc 83abc C 86abc 9 l abc 89abc 98a 93abc 9Snb Sic 

. . -Wartosc1 w rzędach oznaczone 1~ sumq l11~r4 rne róż1m1 s1~ 1s101111e przyp u, 



W doswindczeniach wazonowyd1, z z1cnuą ogrodniczq i pszc111cq oraz Z:IJ"·""arucm na sucho s1w1cruzo11n styrn ulowan1e kiełkowania w 

kombinacj i z cynamonem. 

Tabela. I I. Wybrane parametry rozwoJLI rusi in pszenicy w zalcżnośc I ou 1 , l1equ I dawki lg/ kg ziaren I wprav.y p12y zap1 awm111 u na mokro 

Zapraw 
Mleko M11k1 z go,·czycy Cynnmon Serwnllm 

l( ontr 

Il 0111 

Dnwlrn 13cz 

Zll(ll'llW 20 30 50 20 30 50 20 30 50 20 30 50 7apraw 

y y 

Część 4,23cd 4,67bc 4,60cd 3,90d 4.03c 5, I 7abc 4,03c 2,53 5.83ab 
nndzic 6,83a 6,67ab 6,07abc J,43cf 

mna lgl 
cf de e cf def de der f cd 

Część 
2,4bc 2,30hc 2,90nb 2,37bc 2,00c 3,03ah 3,37a 3,27a 2,80nh 1,97 

podzic 
de def cdc cle 

1,90cf 
dcl' cd b b,· cdc 

l ,27f 
cf 

3,60a 

nrna Jgl 

Dl ugość 
8,53a 8,43a 7,88a 7,93a 7,32a 5,92a 

Jcml 
8,68a 7,48a 7,80a 8,37a 7,55a 

7.32 
a 

7,68a 

,. 
Wanosc1 w rzędach oznaczone tą samq literą 111c roz111ą s1~ istotnie przy JF II !b 

W doświadczeniach wazonowych z ziem 1 ą ogroJmczą, przy zaprawaa111u ,i.i mokro m,1ką z gorczycy , serwal ką w dawkach najwyższych 
zanotowano najniżsZJ masę świeżej c2~śc1 nadziemnych. Wszystk ie zap1.1\\y 11<1 mokro przyrzynały si~ mniej szej masy cz~śc 1 podziemnej. 
Brak różnic w wysokości roś lin. 

Tabela 12. Wybrane 1iaramet1y rozwoj u roślin pszen icy w zależnośc i od wJ,:uu i dawki [g/ kg ziaren] zaprawy przy znprawtaniu na sucho 

Zaprawa Mleko Miilrn 2 gorczycy Cy,rnmon Scrwntlrn Ko11 trola 

D:nvlrn 20 30 50 20 30 50 20 30 50 20 30 50 
Ucz 

w prawy La prawy 

Cz~ść 

rrndz icmna 5,77ab 5,83ab 6.93b 4,70ab 4,40ab 3.70a 6,13ab 3,40a 5, IJab 5.33ab 4,60ab 3.87;a 5.77ab 

Igi 

Część 

podziemna 4,27a 3,60a 4,67a 3,13a 3,07a 4,03a 3,13a 3,03a 2,73a 3,60a 3.30a 4.37a 4.27a 

Jgl 

Długość 
7,52a 7,68a 8,43a 8,15a 7,33a 7,12a 

JcmJ 
9, 12a 6,48a 8,72a 7,93a 6,75a 6,85a 7,52a 

Wmtośc1 w rz~dach oznaczone tą sam,1 l1tcn1111e rożn1ą się 1stotmc przyp- 05 

W doświadczeniach wazonowych z ziemi,! Dgrodniczą brak różnic w ro211·01u roślin w zah:żności od dawek i zaprawiania na sucho 



lladanin szl<laruiowe 

Tab. I 3. Rozsadnik- prywatne gospodarstwo ekologiczne w Dani nowie, 

Wschody pomidora 1% 124 majn 218 

Zaprawa 500glkg Country 7.aprawa Agro llamlet 
nasion 

Cynamon/na sucho 70 Cynamon/na SO 20 
mokro 

Mleko w proszku/na 30 Mleko w 80 30 
sucho proszku/na mokro 

Mąka z gorczyca/ na 66 M,1ka z gorc'lyca/ IO IO 
sucho na mokro 

Serwatka/ na sucho 20 Serwatka/ na 40 IO 
mokro 

Kontrola/ na sucho 30 Kontrola/ na JO 60 
mokro 

Srcdnia liczba liśc i wlaśtiwych/rozsn da 24 maj 

Country Agro Hamlet 

Cynamon/na sucho 1,6 Cynamon/na 2,6 2,0 
mokro 

Mleka w proszku/na 2,5 Mleko w 2.0 1,6 
sucho proszku/na mokro 

Mąka z gorczyca/ na 1,1 Mąku z gorczyca/ 2.0 2,0 
sucho na mokro 

Serwatka/ na sucho 2,0 Serwatka/ na 1,2 3,0 
mokro 

Kontrola/ na sucho 1,6 Kon1rola/ na 2,6 1.6 
mokro 

Wysolwś<' sicwcl< lcml rozsada } I maj 

Country Agro Hamlet 

Cynamon/na sucho 5,71 Cynamon/na 6,0 3,0 
mokro 

Mleko w proszku/na 5.16 Mleko w 7,5 3,6 
sucho proszku/na mokro 

Mąka z gorczyca/ na 3,08 Mąka z gorczyca/ 5.0 6,0 
sucho na mokro 

Serwatka/ na sucho 3,25 Serwatka/ na 3,62 4.0 
mokro 

Kontrola/ na sucho 3,0 Kontrola/ na 5,3 2,1 
mokro 



Zaobserwowano, że liczba wschodów była mljwyższ.a w kombinacji, gdzit· ::l~rnsnwano zaprawt, na ~ud10 i mokro z cynamonu (70'Yu 1 50'%. 

odpowiednio), na sucho 1m1b z gorczycy (66%) oruz mleku w proszku 1aprmvic t1D mokro (80'%) Ogól111c filn()lOW:mo bardzo słabe 

wschody wSród nasion ponmJorn w kombmacii kontrolnej. Średnia licllia 1,dciwych siewek mi rozsad111ku rnc była zdecydowanie róż.na w 
kombinacji nasion zaprawianych i kontrolnych Wysokość siewek była 11:1 , \ 1:;;,a w kombinacji z odm1;.mq Ag1\l i Contry, gdzie zapi a wiano 

cynamonem na sucho i na mokro. 

Badania polowe - prywatne gospodarstwo 

Tab. 14. Średnia liczba liści jednej rozsady vvysadzoncj w grnnt w :za!eżnth I od odmiany i :z:iprawy 

Ohserwal·ja 18.06 Agro ,na mokro Hamlet, na mokro Country, na sueho 

Cynamon 6,2 6,0 6,4 

Mleko w proszku 6,1 5J) 6,5 

Mąka z gorczyca 7,0 6,0 6,0 

Serwatka 6,5 6,0 6-() 

Kontrola 6J) 5,5 6,0 

Obserwacja 21.09 Agro, na mokro Hamlet, na mokro Country, na sucho 

Cynamon 16,0 14,0 14,7 

Mleko w proszku 13,6 12,0 19,1 

Mąka z gorczyca 20,0 18,0 19,6 

Serwatka 16,5 17,0 18,0 

Kontrola 14,3 12,7 18,0 

Ocena stopnia rozwoju roślm na podsmwie liczby liści lub rozgah;:i-,icń fO\.,:J ptm11Uon.1 rosn:1eyeh w gnmc1c wyk:rula, /.c wiyksm.śl: rnślm 

po :zaprawieniu lepiej się rozwijała w porównaniu Jo kontrolnych roSlm /decydowanie wyróżnia.FI siy rośliny (oec111anc zart'm-110 wkrótce 

po wysadzeniu w grunt _jak i po upływie 3 rnicsiyey od wysadzenia} 1 '-ombrnacji, gdzie zaprawiano cyrK\lll(lneni. n1,1!-.:~ z gorczycy 1 

serwatką. Cynamon okazał się efckty\mym slymulalorcm rozwoju rnlodyci' s1cwek i rozsady zarównn w :rnp1awianiu suchym I muki ym 

Pollsumowanir 

I. Zaprnwiume na mokro wpłynęło na oh111zen1e zdo!noSei kiełkowania 11:L dll pt1111idora i ro,;w()j sic'vvck. Zapr:1wia111c na sucho na::;1011 

pomidora nie ¼µlynęlo na ich kiełkowanie. 

2. Zaprawianie na mokro ziarna pszenicy wii;!-.:szością zapraw wpłynęło na r\bniżenie zdolności kiclkowani:1 ziammków. Zaprawiarne na 

sucho nasion pszenicy z cynamonem w dawkach 20 i 50 g/ kg ziarna stynwiuwało kiełkowanie 

3. Rozwój części podz1cmncJ siewek pszenicy był słabszy prą zaprawi,m11 Ha mokro. Zapr;1wiane na sucho p:,:,,cnicy 111e wplyni;lo nd 

rozwój siewek. 

4. Zaprawienie cynamonem na sucho i na mokro przyczyniło się do lepszyrh wschodów nasion pomidora gruntowego Podobn,1 lcndenc.1e 

zauważono dla 1m1ki z gorczycy stosowanej w zaprawie na sucho. 

5. Po wysadzeniu w grunt rozsady pomidora stwierdzono, że rozsada podli1,!14ca z nasion zaprnwianyeh na sucho I na mokro cvnamoncrn 

lepiej się rozwija/a i była v,yższa 

6. Po trzech miesiącach obscrwaeji roślin pomidora w gnmc1e stw1en.lzonn 1c rośliny pochodz..}tC z rozsady z nasmn zaprawwnych. bez 

względu na rodzaj zaprawy, były lepiej rozwinięte (posiadały więkS'l,ll l1c:,h,: liści) niż kontrolne dla wszystkich odmian, tj Agro_ Country, 



Hamlet. Spośród wszystkich zapraw najlrnrzys111iejszy efekt stymu!uj,Jcy 1,,;wó_j roSlin w gruncie obst:rwowano dla cynamonu 1 111c1ki 
gorczycy 

7. Działanie ochronne dla ma1c1 ialu siewm:go I siewek poprzez inhibicję 1, ,/ -.1tlJU wybrancgL) patogenu wybza110 dla p~1c111cy pomidora 
zaprawianych mokro i na sucho m,1k.1 z gtlJczycy_ wszystkie dmvki efekt1 , '11.: lrnmowały wzrost grzybni F11sun11111 cu/111om111. Podobne 
działanie \vykazal cynamon w dawce najwyzszeJ {SOOg/kg) dl nasion pon 101a 

Instrukc,ja dla producentów 

Zaprawianie ziaren pszenicy ornz nasion pomidora jest efekty,v11ym 11:11,ędziem stymuluJ<)Cym k1clkowanie i rozwój młodych roślin, 

Skutecznie również chroni przed patogenami, szi.:zególnie dog!ebowym1 c1grnnicza_i,1c ich wzrost Na podstmvic wst<;rmycl1 baJ;l(1 mo?na 

rekomendować zaprawim1it' metod<) such<! w trnkcie które_) materia! s;l<''-\H\ po delikatnym zvi1lzcn1u wod;! 1cs1 obtoczony proszkiem 
zaprawy, którq może być sproszkowany cynamon lub mqka z gorcz). w/a.śnie te d\\"<1 produkt}' okazały się najefektywniejsze \\ 
porównaniu do stoSt)\Vanego także odtłuszczonego mleka w proszku i sen\ 1Lk I Zarówno mąka z gorczycy pk I cynarnnn mmna stosmv:1ć w 
dawce 20-50 g/kg ziarna oraz 200-SOOg/ kg nasion pomidora 


