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III. Badania nad wprowadzeniem do 
uprawy wiązówki bulwkowej, kuklika 
pospolitego i krwiściągu lekarskiego 
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1. Zawiązywanie nasion na roślinach i ich wartość siewna 

1.1. METODYKA 

 
Przeprowadzone w latach 2008-2009 badania miały na celu określenie wartości siewnej 

nasion trzech gatunków roślin leczniczych, będących obiektami badań w tym projekcie, 

a mianowicie: wiązówki bulwkowej, kuklika pospolitego i krwiściągu lekarskiego. W 

2008 roku załoŜono eksperymentalne uprawy nasienne tych roślin na Polu 

Doświadczalnym Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych w Wilanowie-Zawadach. 

Rośliny uprawiano w rozstawie 40x80 cm.  

W przeprowadzonych badaniach określono wpływ architektury nasiennika i stopnia 

dojrzałości owoców w czasie ich zbioru na wybrane parametry jakościowe nasion. 

Doświadczenie jako dwuczynnikowe, załoŜono metodą bloków losowych  

w 4 powtórzeniach po 20 roślin w kaŜdym powtórzeniu. Czynnikiem pierwszego rzędu 

(A) było miejsce osadzenia nasion na roślinie. Dla kaŜdego z gatunków wyznaczono 

trzy miejsca na rośnie z których zbierano nasiona (fot. 1-3). Czynnikiem drugiego 

rzędu (B) był stopień dojrzałości nasion (owoców – niełupek), w momencie ich zbioru, 

ustalony na podstawie barwy owocni: niełupki zielone, jasnobrązowe i ciemnobrązowe. 
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Fot. 1. Pęd nasiennika wiązówki bulwkowej, strzałkami zaznaczono miejsca, z których 
zebrano materiał siewny: I – pęd główny, II – rozgałęzienia I rzędu połoŜone najbliŜej 
głównego owocostanu, III –  rozgałęzienia I rzędu  połoŜone najniŜej  na roślinie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. 2. Pęd nasiennika kuklika pospolitego, strzałkami zaznaczono miejsca  na roślinie z 
których zbierano nasiona: I – owocostany wierzchołkowe, II  – owocostany z 
rozgałęzień I rzędu, III – owocostany z rozgałęzień najniŜej połoŜonych na roślinie 

II 

III 

I 

I  

II  

III  
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Fot. 3. Pęd nasiennika krwiściągu lekarskiego, strzałkami zaznaczono miejsca  na 
roślinie z których zbierano nasiona: I – szczytowe owocostany rozgałęzień, II – 
owocostany rozgałęzień II rzędu połoŜone w górnej części pędu głównego, III – 
owocostany z rozgałęzień II rzędu –  połoŜone najniŜej na roślinie. 
 
 
Zbiór nasion przeprowadzano z 10 losowo wybranych roślin (dla kaŜdego gatunku),  

w drugim roku wegetacji, w terminie od 1.07.08 do 27.08.08. Dokładne terminy zbioru 

nasion poszczególnych gatunków przedstawiono w poniŜszych tabelach (tab. 1-3).  

 
Tabela 1. Terminy zbioru nasion wiązówki bulwkowej 

Stopień dojrzałości materiału siewnego    

Miejsce osadzenia nasion na roślinie Zielone Jasnobrązowe Ciemnobrązowe 

pęd główny 
01.07.08 10.07.08 23.07.08 

rozgałęzienia I rzędu połoŜone najbliŜej 
głównego owocostanu 

10.07.08 20.07.08 02.08.08 

rozgałęzienia I rzędu połoŜone najniŜej  
na roślinie 

20.07.08 30.07.08 10.08.08 

 

I  

II  

III  
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Tabela 2. Terminy zbioru nasion kuklika pospolitego 

Stopień dojrzałości materiału siewnego 
Miejsce osadzenia nasion na roślinie 

Zielone Jasnobrązowe Ciemnobrązowe 

wierzchołek pędu 01.07.08 10.07.08 24.07.08 

rozgałęzienia I rzędu 17.07.08 24.07.08 07.08.08 

rozgałęzienia połoŜone  najniŜej na roślinie 24.07.08 31.07.08 01.08.08 

 
Tabela 3. Terminy zbioru nasion krwiściągu lekarskiego 

Stopień dojrzałości materiału siewnego  

Miejsce osadzenia nasion na roślinie 
Zielone Jasnobrązowe Ciemnobrązowe 

owocostany szczytowe rozgałęzień I rzędu 22.07.09 02.08.09 16.08.09 

owocostany rozgałęzień II rzędu połoŜone 
w górnej części pędu głównego 

29.07.09 9.08.09 20.08.09 

owocostany z rozgałęzień II rzędu –  
połoŜone najniŜej  na roślinie 

02.08.09 13.08.09 27.08.09 

 

Nasiona zbierano w czasie słonecznej i suchej pogody, w godzinach 

przedpołudniowych. Bezpośrednio po zbiorze określono masę nasion z rośliny, 

następnie oceniono wartość siewną nasion oznaczając takie parametry jak: wilgotność, 

masę 1000 nasion, oraz zdolność kiełkowania. Wszystkie oznaczenia wykonano  

w Pracowni Nasiennictwa i Nasionoznawstwa w Katedrze Roślin Warzywnych  

i Leczniczych SGGW w Warszawie. Oznaczenie wilgotności nasion wykonano metodą 

stałej wysokiej temperatury, susząc próbki w temperaturze 130o C przez 60 minut  

(ISTA 2009). Masę 1000 nasion wykonano na frakcji nasion czystych o wilgotności  w 

granicach 8-7%. Wyniki podano z dokładnością trzech miejsc po przecinku (ISTA 

2009). Do testu zdolności kiełkowania nasion uŜyto szalek Petriego oraz bibuły jako 

podłoŜa. Kiełkowanie nasion przeprowadzono w kontrolowanych warunkach 

świetlnych i temperaturowych w kiełkowniku (komorze klimatyzacyjnej). W celu 

ustalenia optymalnych warunków kiełkowania nasion badanych gatunków, wykonano 

szereg prób, w efekcie których ostateczny test zdolności kiełkowania nasion 

przeprowadzono w temperaturze 20o C (przez 24 godziny), na świetle (natęŜenie 
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światła: 150 µE/m2·s). Pierwsze liczenie wykonano po 10, a drugie po 21 dniach od 

wysiewu nasion. Wynik testu wyraŜono jako procent siewek normalnych (ISTA 2009).  

 Wszystkie wyniki opracowano statystycznie metodą analizy wariancji Fishera, 

zgodnie z przyjętym układem kombinacji doświadczenia. Do określenia istotności 

róŜnic między średnimi uŜyto testu Tukey’a przy poziomie istotności 0,05. 
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1.2. WYNIKI  

1.2.1. Wiązówka bulwkowa 

 
Wiązówka bulwkowa jest byliną, dorastająca do 100 cm wysokości. Pęd kwiatostanowy 

jest zwykle nierozgałęziony lub posiada pojedyncze rozgałęzienie boczne, które moŜe 

przerastać oś główną kwiatostanu (Oszkinis 1994). Pierwsze owoce na roślinach 

wiązówki bulwkowej wykształciły się na pędach głównych w drugiej połowie czerwca 

2009 roku. Okres dojrzewania nasion na roślinie, ustalony na podstawie zmieniającej 

się barwy owocni wynosił ok. 40 dni. Całkowita masa nasion z rośliny wynosiła około 

15 g (tab. 4). Wyniki odnośnie wartości siewnej nasion przedstawiono w tabelach 5-7. 

Etapy kiełkowania nasion wiązówki bulwkowej przedstawia fotografia nr 4. 

Tabela 4. Masa nasion z rośliny (g)1
 

Pęd główny   Rozgałęzienie I rzędu  Rozgałęzienie najniŜej połoŜone  
na roślinie 

niełupki 
zielone 

niełupki 
jasno- 

brązowe  

niełupki 
ciemno- 
brązowe 

niełupki 
zielone 

niełupki 
jasno- 

brązowe 

niełupki 
ciemno- 
brązowe 

niełupki 
zielone 

niełupki 
jasno- 

brązowe 

niełupki 
ciemno- 
brązowe 

2,193a 1,755b2 2,191a 1,764b  1,500d 1,500d 1,550c  1,500d 1,547cd 
Masa nasion z rośliny 15,000 

1 średnia z 10 roślin  

2 średnie oznaczone tymi samymi literami nie róŜnią się na poziomie α=0, 05  

NIR A – 0,67 
NIR B – 0,67 
NIR A/B – 1,72 
NIR B/A – 1,72 
 
 

Tabela 5. Wilgotność nasion (%) 

Pęd główny   Rozgałęzienie I rzędu  Rozgałęzienie najniŜej połoŜone  
na roślinie 

niełupki 
zielone 

niełupki 
jasno- 

brązowe 

niełupki 
ciemno- 
brązowe 

niełupki 
zielone 

niełupki 
jasno- 

brązowe 

niełupki 
ciemno- 
brązowe 

niełupki 
zielone 

niełupki 
jasno- 

brązowe 

niełupki 
ciemno- 
brązowe 

9,5a1 8,9c 8,7d 8,9b 8,8cd 8,4e 9,3a 8,4e 8,4e 
1 średnie oznaczone tymi samymi literami nie róŜnią się na poziomie α=0, 05  

NIR A – 0,10 
NIR B – 0,10 
NIR A/B – 0,17 
NIR B/A – 0,17 

Tabela 6. Masa 1000 nasion (g) 
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Pęd główny   Rozgałęzienie I rzędu  Rozgałęzienie najniŜej połoŜone  
na roślinie 

niełupki 
zielone 

niełupki 
jasno- 

brązowe 

niełupki 
ciemno- 
brązowe 

niełupki 
zielone 

niełupki 
jasno- 

brązowe 

niełupki 
ciemno- 
brązowe 

niełupki 
zielone 

niełupki 
jasno- 

brązowe 

niełupki 
ciemno- 
brązowe 

1,317b1 1,457a 1,173bc 1,111bc       1,120bc 1,152bc 0,999c  0,993c 1,057c 
1 średnie oznaczone tymi samymi literami nie róŜnią się na poziomie α=0, 05  

NIR A – 0,98 
NIR B – 0,98 
NIR A/B – 1,97 
NIR B/A – 1,97 

 
Tabela 7. Zdolność kiełkowania nasion (%) 

Pęd główny   Rozgałęzienie I rzędu  Pęd najniŜej połoŜony na roślinie 

niełupki 
zielone 

niełupki 
jasno- 

brązowe 

niełupki 
ciemno- 
brązowe 

niełupki 
zielone 

niełupki 
jasno- 

brązowe 

niełupki 
ciemno- 
brązowe 

niełupki 
zielone 

niełupki 
jasno- 

brązowe 

niełupki 
ciemno- 
brązowe 

47a1 45a 45a 42b 35c 36c 40b 35c 32d 
1 średnie oznaczone tymi samymi literami nie róŜnią się na poziomie α=0, 05  

NIR A – 1,03  
NIR B – 1,03 
NIR A/B – 1,78 
NIR B/A – 1,78 

 

Fot. 4. Etapy kiełkowania nasion wiązówki bulwkowej  
Wnioski 

1. Jakość materiału siewnego zaleŜała od umiejscowienia nasion na roślinie oraz 

stopnia ich dojrzałości w czasie zbioru. 

2. NajwyŜszą masę nasion z rośliny uzyskano z pędu głównego. 

3. Najlepsze parametry jakościowe uzyskano dla nasion pochodzących z pędu 

głównego. Charakteryzowały się one najwyŜszą masą 1000 nasion oraz zdolnością 

kiełkowania. 
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1.2.2. Kuklik pospolity  

 
Kuklik pospolity jest rośliną wieloletnią, zimującą w formie podziemnych organów – 

kłączy. Wiosną roślina wytwarza rozetę pierzastodzielnych liści. Od maja zaczynają 

pojawić się pędy kwiatostanowe w liczbie od kilku do kilkunastu. Rozgałęzienia pędów 

najbardziej przypominają rozgałęzienie pseudodichotomiczne, charakteryzujące się tym, 

Ŝe w wyniku zaniku pąka szczytowego rozwijają się z dwóch naprzeciwległych pąków 

dwa równoległe pędy (Polakowski 1991). Nie moŜna natomiast wyznaczyć pędu 

stanowiącego oś główną. KaŜde rozgałęzienie zakończone jest owocostanem (fot. 5), 

zawierającym niełupki (fot. 6). Okres dojrzewania nasion (ustalony na podstawie 

zmiany barwy owocni), zarówno dla nasion z pędów głównych jak i rozgałęzień trwał 

ok. 30 dni. Całkowita masa nasion z rośliny wynosiła około 16 g (tab. 8). Wyniki 

odnośnie wartości siewnej nasion przedstawiono w tabelach 9-11. Etapy kiełkowania 

nasion kuklika przedstawia fotografia nr 7. 

 
Fot. 5. Owocostan kuklika pospolitego 
 

 
Fot. 6. Pojedyncze niełupki stanowiące materiał siewny 
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Tabela 8. Masa nasion z rośliny (g)1
 

Wierzchołek  pędu Rozgałęzienia I rzędu Rozgałęzienia połoŜone  najniŜej  
na roślinie 

niełupki 
zielone 

niełupki 
jasno- 

brązowe 

niełupki 
ciemno- 
brązowe 

niełupki 
zielone 

niełupki 
jasno- 

brązowe 

niełupki 
ciemno- 
brązowe 

niełupki 
zielone 

niełupki 
jasno- 

brązowe 

niełupki 
ciemno- 
brązowe 

2,235a 1,865b2 2,226a 1,700c  1,467f 1,673d 1,569e 1,580e 1,632d 
Masa nasion z rośliny 15,947 

1 średnia z 10 roślin 

2 średnie oznaczone tymi samymi literami nie róŜnią się na poziomie α=0, 05  

NIR A – 0,84 
NIR B – 0,84 
NIR A/B – 1,52 
NIR B/A – 1,52 
 
 
 

Tabela 9. Wilgotność nasion (%) 

Wierzchołek  pędu Rozgałęzienia I rzędu Rozgałęzienia połoŜone  najniŜej  
na roślinie 

niełupki 
zielone 

niełupki 
jasno- 

brązowe 

niełupki 
ciemno- 
brązowe 

niełupki 
zielone 

niełupki 
jasno- 

brązowe 

niełupki 
ciemno- 
brązowe 

niełupki 
zielone 

niełupki 
jasno- 

brązowe 

niełupki 
ciemno- 
brązowe 

10,2a1 8,8b 8,7b 9,9a 8,1c 8,7b 9,9a 7,8c 8,7b 
1 średnie oznaczone tymi samymi literami nie róŜnią się na poziomie α=0, 05  

NIR A – 0,11 
NIR B – 0,11 
NIR A/B – 0,23 
NIR B/A – 0,23 
 

 

Tabela 10. Masa 1000 nasion (g) 

Wierzchołek  pędu Rozgałęzienia I rzędu Rozgałęzienia połoŜone  najniŜej  
na roślinie 

niełupki 
zielone 

niełupki 
jasno- 

brązowe 

niełupki 
ciemno- 
brązowe 

niełupki 
zielone 

niełupki 
jasno- 

brązowe 

niełupki 
ciemno- 
brązowe 

niełupki 
zielone 

niełupki 
jasno- 

brązowe 

niełupki 
ciemno- 
brązowe 

2,617e1 2,270d 3,430a 2,117ef 2,578d 3,091b 2,020f 2,961bc 2,892c 
1 średnie oznaczone tymi samymi literami nie róŜnią się na poziomie α=0, 05 

 

NIR A – 0,67  
NIR B – 0,67 
NIR A/B – 1,42 
NIR B/A – 1,42 
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Tabela 11. Zdolność kiełkowania nasion (%) 
 

Wierzchołek  pędu Rozgałęzienia I rzędu Rozgałęzienia połoŜone  najniŜej  
na roślinie 

niełupki 
zielone 

niełupki 
jasno- 

brązowe 

niełupki 
ciemno- 
brązowe 

niełupki 
zielone 

niełupki 
jasno- 

brązowe 

niełupki 
ciemno- 
brązowe 

niełupki 
zielone 

niełupki 
jasno- 

brązowe 

niełupki 
ciemno- 
brązowe 

71ab1 79ab 85ab 73ab 80a 81a 50b 69ab 48b 
1 średnie oznaczone tymi samymi literami nie róŜnią się na poziomie α=0, 05  

NIR A – 0,98 
NIR B – 0,98 
NIR A/B – 1,97 
NIR B/A – 1,97 

 

 
Fot. 7. Etapy kiełkowania nasion kuklika pospolitego  

 
Nasiona kuklika pospolitego kiełkują epigeicznie. Po dwóch lub trzech dniach od 

ukazania się korzonka pojawiają się liścienie. Pierwszy liść właściwy rozwija się po 14 

dniach. 

 

Wnioski 

1. Największą łączną masę nasion uzyskano z owocostanów wierzchołkowych.  

2. Jakość materiału siewnego zaleŜała od umiejscowienia nasion na roślinie oraz 

stopnia ich dojrzałości w czasie zbioru. 

3. Stwierdzono, Ŝe masa nasion wzrastała w miarę ich dojrzewania. Niełupki 

zebrane w fazie jasno i ciemnobrązowej odznaczały się wyŜszą masą 1000 

nasion w porównaniu z niełupkami intensywnie zielonymi.  

4. NajwyŜszą zdolność kiełkowania wykazywały nasiona zebrane w fazie pełnej 

dojrzałości, osadzone w górnej części rośliny. 
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1.2.3. Krwiściąg lekarski  

 
Krwiściąg jest rośliną o pokroju półrozetkowym. Łodygę w dolnej części ma nieco 

grubszą, okrągłą lub lekko wieloboczną w przekroju, o powierzchni gładkiej lub słabo 

owłosionej. Z pędu głównego odchodzą odgałęzienia, które u dorosłych roślin sięgają 

zazwyczaj tej samej wysokości co pęd centralny. Powoduje to, Ŝe większość odgałęzień 

jest na tym samym poziomie. Ta cecha „głowa w głowę” (kwiatostan w kwiatostan) 

daje roślinom charakterystyczny wygląd (Nordborg 1963). W załoŜonej uprawie 

nasiennej pierwsze owoce na roślinach wykształciły się na pędach głównych w drugiej 

połowie czerwca 2009 roku. Okres dojrzewania nasion (ustalony na podstawie zmiany 

barwy owocni), zarówno dla nasion z pędów głównych jak i rozgałęzień trwał ok. 35 

dni. Całkowita masa nasion z rośliny wynosiła około 17 g (tab. 12). Wyniki odnośnie 

wartości siewnej nasion przedstawiono w tabelach 13-15. Etapy kiełkowania nasion 

kuklika przedstawia fotografia nr 8. 

 
 
 
 
Tabela 12. Masa nasion z rośliny (g)1

 

Owocostany szczytowe rozgałęzień I 
rzędu 

Owocostany rozgałęzień II rzędu 
połoŜone w górnej części pędu 

głównego 

Owocostany z rozgałęzień II rzędu –  
połoŜone najniŜej  na roślinie 

niełupki 
zielone 

niełupki 
jasno- 

brązowe 

niełupki 
ciemno- 
brązowe 

niełupki 
zielone  

niełupki 
jasno- 

brązowe 

niełupki 
ciemno- 
brązowe 

niełupki 
zielone 

niełupki 
jasno- 

brązowe 

niełupki 
ciemno- 
brązowe 

2,665a2 1,626d 1,945b 2,139b 1,758c 1,754c 2,564a 1,402f 1,476e 
Masa nasion z rośliny 17,329 

1 średnia z 10 roślin  
2średnie oznaczone tymi samymi literami nie róŜnią się na poziomie α=0, 05  

NIR A – 0,14  
NIR B – 0,14 
NIR A/B – 0,24 
NIR B/A – 0,24  
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Tabela 13. Wilgotność nasion (%) 

Owocostany szczytowe rozgałęzień I 
rzędu 

Owocostany rozgałęzień II rzędu 
połoŜone w górnej części pędu 

głównego 

Owocostany z rozgałęzień II rzędu –  
połoŜone najniŜej  na roślinie 

niełupki 
zielone 

niełupki 
jasno- 

brązowe 

niełupki 
ciemno- 
brązowe 

niełupki 
zielone 

niełupki 
jasno- 

brązowe 

niełupki 
ciemno- 
brązowe 

niełupki 
zielone 

niełupki 
jasno- 

brązowe 

niełupki 
ciemno- 
brązowe 

10,3a1 8,6c 7,5cd 9,3b 7,2d 7,2d 7,9c 7,1d 7,1d 
1 średnie oznaczone tymi samymi literami nie róŜnią się na poziomie α=0, 05  

NIR A – 0,10 
NIR B – 0,10 
NIR A/B – 0,17 
NIR B/A – 0,17 

 
 
 
Tabela 14. Masa 1000 nasion (g) 

Owocostany szczytowe rozgałęzień I 
rzędu 

Owocostany rozgałęzień II rzędu 
połoŜone w górnej części pędu 

głównego 

Owocostany z rozgałęzień II rzędu –  
połoŜone najniŜej  na roślinie 

niełupki 
zielone 

niełupki 
jasno- 

brązowe 

niełupki 
ciemno- 
brązowe 

niełupki 
zielone 

niełupki 
jasno- 

brązowe 

niełupki 
ciemno- 
brązowe 

niełupki 
zielone 

niełupki 
jasno- 

brązowe 

niełupki 
ciemno- 
brązowe 

1,742b1 2,720a 2,674a  1,107c       2,558a 2,639a 1,320b 2,745a 2,653a 
1 średnie oznaczone tymi samymi literami nie róŜnią się na poziomie α=0,05  

NIR A – 0,09  
NIR B – 0,09 
NIR A/B – 0,15 
NIR B/A – 0,15 
 

 

Tabela 15. Zdolność kiełkowania nasion (%) 

Owocostany szczytowe rozgałęzień I 
rzędu 

Owocostany rozgałęzień II rzędu 
połoŜone w górnej części pędu 

głównego 

Owocostany z rozgałęzień II rzędu –  
połoŜone najniŜej  na roślinie 

niełupki 
zielone 

niełupki 
jasno- 

brązowe 

niełupki 
ciemno- 
brązowe 

niełupki 
zielone 

niełupki 
jasno- 

brązowe 

niełupki 
ciemno- 
brązowe 

niełupki 
zielone 

niełupki 
jasno- 

brązowe 

niełupki 
ciemno- 
brązowe 

19e1 49b 65a 16f 38c 50b 14f 23d 11g 
1 średnie oznaczone tymi samymi literami nie róŜnią się na poziomie α=0, 05  
NIR A – 0,97  
NIR B – 0,97 
NIR A/B – 1,68 
NIR B/A – 1,68  
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                             Fot. 8. Etapy kiełkowania nasion krwiściągu lekarskiego  
 
 
Wnioski 

1. Jakość materiału siewnego zaleŜała od umiejscowienia nasion na roślinie oraz 

stopnia ich dojrzałości w czasie zbioru. 

2. NajwyŜszą masę nasion z rośliny uzyskano z rozgałęzień I rzędu.  

3. Najlepsze parametry jakościowe uzyskano w przypadku nasion zebranych  

z rozgałęzień I rzędu. Charakteryzowały się bowiem najwyŜszą masą 1000 

nasion oraz zdolnością kiełkowania.  

4. Materiał siewny zebrany w fazie pełnej dojrzałości odznaczał się najwyŜszą 

zdolnością kiełkowania.  
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2. Wpływ sposobu zakładania plantacji na rozwój roślin, 
plonowanie i skład chemiczny kuklika pospolitego, wiązówki 
bulwkowej i krwiściągu lekarskiego 

 

2.1. METODYKA 

Doświadczenie prowadzono na Polu Doświadczalnym Katedry Roślin Warzywnych  

i Leczniczych SGGW w Wilanowie – Zawadach. Obiektem badań przeprowadzonych  

w latach 2009-2010 były wiązówka bulwkowa, kuklik pospolity oraz krwiściąg 

lekarski. Do produkcji rozsady uŜyto nasion roślin pochodzących z populacji rosnących 

na stanowiskach naturalnych na Podlasiu. Rozsadę wyprodukowano w szklarni wiosną 

2009 r. Sadzonki wegetatywne uzyskano z prostego podziału jednorocznych  

i dwuletnich roślin tych samych populacji wiązówki, kuklika i krwiściągu uprawianych 

na Polu Doświadczalnym. W kaŜdej kombinacji sadzono po 50 sadzonek w rozstawie 

80 x 30 cm. 

 

Warianty doświadczenia: 

A. Rodzaj sadzonek 

a) z podziału roślin jednorocznych – dla wiązówki, kuklika i krwiściągu 

b) z podziału roślin dwuletnich – dla wiązówki i kuklika  

c) z rozsady – dla wiązówki, kuklika i krwiściągu 

B. Terminy wysadzania sadzonek 

a) letni (02.09.2008) 

b) jesienny (29.10.2008) 

c) wiosenny (16.04.2009) 

C. Termin wysadzenia rozsady 

a) wczesnowiosenny (16.04.2009) – dla wiązówki, kuklika i krwiściągu 

b) późnowiosenny (20.05.2009) – dla kuklika 

 

Poszczególne rodzaje sadzonek dla badanych gatunków (przed i po wysadzeniu) 

przedstawiono na fotografiach nr 9-27. 
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Fot. 9. Sadzonki wiązówki bulwkowej uzyskane z roślin jednorocznych w terminie 

letnim 
 

 
Fot. 10. Sadzonki wiązówki bulwkowej uzyskane z roślin jednorocznych w terminie 

jesiennym 
 

 
Fot. 11. Sadzonki wiązówki bulwkowej uzyskane z roślin jednorocznych w terminie 

wiosennym 
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Fot. 12. Sadzonki wiązówki bulwkowej uzyskane z roślin dwuletnich w terminie letnim 

 

 
Fot.13. Sadzonki wiązówki bulwkowej uzyskane z roślin dwuletnich w terminie 

jesiennym 
 

 
Fot. 14. Sadzonki wiązówki bulwkowej uzyskane z roślin dwuletnich w terminie 

wiosennym 
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Fot.15. Sadzonki kuklika pospolitego uzyskane z roślin jednorocznych w terminie 

letnim 

 
Fot. 16. Sadzonki kuklika pospolitego uzyskane z roślin jednorocznych w terminie 

jesiennym 

 
Fot. 17. Sadzonki kuklika pospolitego uzyskane z roślin jednorocznych w terminie 

wiosennym 
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Fot. 18. Sadzonki kuklika pospolitego uzyskane z roślin dwuletnich w terminie letnim 

 
Fot. 19. Sadzonki kuklika pospolitego uzyskane z roślin dwuletnich w terminie 

jesiennym 
 

 
Fot. 20. Sadzonki kuklika pospolitego uzyskane z roślin dwuletnich w terminie 

wiosennym 
 



22 
 

 
Fot. 21. Sadzonki krwiściągu lekarskiego uzyskane z roślin jednorocznych w terminie 

letnim 
 

 
Fot. 22. Sadzonki krwiściągu lekarskiego uzyskane z roślin jednorocznych w terminie 

jesiennym 
 

 
Fot. 23. Sadzonki krwiściągu lekarskiego uzyskane z roślin jednorocznych w terminie 

wiosennym 
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Fot. 24. Sadzonki wiązówki bulwkowej po wysadzeniu na polu doświadczalnym 

(wrzesień 2008 r.) 
 

 

 
Fot. 25. Sadzonki kuklika pospolitego po wysadzeniu na polu doświadczalnym 

(wrzesień 2008 r.) 
 

 
Fot. 26. Sadzonki krwiściągu lekarskiego po wysadzeniu na polu doświadczalnym 

(wrzesień 2008 r.) 
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Fot. 27. Sadzonki wiązówki, kuklika i krwiściągu po wysadzeniu na polu 

doświadczalnym (wrzesień 2008 r.) 
 
 
 
Przeprowadzono dwa zbiory surowca: zbiór jesienny organów podziemnych (listopad 

2009 r.) i zbiór wiosenny organów podziemnych i nadziemnych (kwiecień 2010 r.). 

Po kaŜdym zbiorze surowiec oczyszczono, umyto i określono jego świeŜą masę. Po 

wysuszeniu surowca w suszarni w temperaturze 35oC określono powietrznie suchą 

masę organów i poddano je badaniom laboratoryjnym. Ocena chemiczna surowców 

obejmowała oznaczenie związków fenolowych: 

• garbników w organach podziemnych i zielu wiązówki, kuklika  

i krwiściągu 

• fenolokwasów w organach podziemnych i zielu wiązówki, kuklika  

i krwiściągu 

• flawonoidów w zielu wiązówki, kuklika i krwiściągu 

steroli w organach nadziemnych i podziemnych krwiściągu 
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2.2. WYNIKI 

 

2.2.1. Wiązówka bulwkowa 

 
 
Masa organów nadziemnych i podziemnych wiązówki bulwkowej zaleŜała zarówno od 

metody jak i terminu załoŜenia plantacji. 

W pierwszym roku wegetacji najwyŜszą masą organów podziemnych charakteryzowały 

się rośliny uzyskane z sadzonek jednorocznych sadzonych w terminie wiosennym. 

Masa organów podziemnych roślin uzyskanych z sadzonek dwuletnich w terminie 

wiosennym była ponad pięciokrotnie niŜsza od masy roślin pochodzących z sadzonek 

jednorocznych uzyskanych w tym samym terminie. Rośliny uprawiane z rozsady miały 

o około 40% niŜszą masę w porównaniu z roślinami uzyskanymi z sadzonek 

jednorocznych w terminie wiosennym (tab. 16). 

W podobny sposób zróŜnicowana była masa organów nadziemnych zbieranych wiosną 

w drugim roku uprawy. NajwyŜszą masą ziela charakteryzowały się rośliny uzyskane  

z sadzonek jednorocznych w terminie wiosennym, najniŜszą zaś rośliny uzyskane  

z sadzonek dwuletnich w tym samym terminie (tab. 17). 

Organy podziemne zbierane wiosną w drugim roku uprawy miały znacznie wyŜszą 

masę w porównaniu z surowcem zbieranym w pierwszym roku uprawy (tab. 18). 

Przyrost masy w porównaniu z jesienią poprzedniego roku wyniósł około 30% dla 

organów podziemnych roślin uprawianych z rozsady i aŜ 80% dla organów 

podziemnych. roślin uzyskanych z sadzonek dwuletnich w terminie wiosennym. 

NajniŜszy przyrost masy w okresie między zbiorem jesiennym pierwszego roku uprawy 

a zbiorem wiosną w drugim roku nastąpił u roślin uzyskanych z sadzonek 

jednorocznych w terminie jesiennym. 
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Tabela. 16. Masa organów podziemnych zebranych w pierwszym roku uprawy - jesień 
2009 r. (g · roślina -1) 

Jednakowymi literami oznaczono w wierszach wartości nie róŜniące się istotnie na poziomie α=0,05wg 
testu Tukey’a 

 
 
Tabela 17. Masa organów nadziemnych zebranych w drugim roku uprawy - wiosna 
2010 r. (g · roślina -1) 

Jednakowymi literami oznaczono w wierszach wartości nie róŜniące się istotnie na poziomie α=0,05wg 
testu Tukey’a 
 
 
Tabela 18. Masa organów podziemnych zebranych w drugim roku uprawy - wiosna  
2010 r. (g · roślina -1) 

Jednakowymi literami oznaczono w wierszach wartości nie róŜniące się istotnie na poziomie α=0,05wg 
testu Tukey’a 
 
 
 

sposób załoŜenia 
plantacji 

rozsada sadzonki z roślin 1-rocznych sadzonki z roślin 2-letnich 

termin załoŜenia 
plantacji 

wczesna 
wiosna 

 
lato jesień wiosna lato jesień wiosna 

świeŜa masa 86,01b 42,15d 62,77c 127,50a 106,72b 92,70b 23,78e 

sucha masa 24,39b 12,57d 17,37c 31,44a 29,18b 23,04b 6,75e 

sposób załoŜenia 
plantacji 

rozsada sadzonki z roślin 1-rocznych sadzonki z roślin 2-letnich 

termin załoŜenia 
plantacji 

wczesna 
wiosna 

lato jesień wiosna lato jesień wiosna 

świeŜa masa 34,80c 29,15c 32,67c 55,67a 49,76a 41,89b 22,68d 

sucha masa 7,15b 5,83b 6,86b 11,34a 10,12a 8,56b 4,55c 

sposób załoŜenia 
plantacji 

rozsada sadzonki z roślin 1-rocznych sadzonki z roślin 2-letnich 

termin załoŜenia 
plantacji 

wczesna 
wiosna 

lato jesień wiosna lato jesień wiosna 

świeŜa masa 111,29b 67,89c 74,19c 155,15a 143,81a 113,45b 41,89d 

sucha masa 29,93b 17,89c 19,83c 41,12a 38,16a 29,87b 11,25d 
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Ogólna zawartość związków fenolowych w organach surowcowych była zaleŜna od 

rodzaju uŜytych sadzonek i terminu załoŜenia plantacji. W pierwszym roku uprawy 

najwięcej garbników zawierały organy podziemne roślin uzyskanych z rozsady, 

najmniej zaś organy podziemne roślin uzyskanych z sadzonek jednorocznych w 

terminie letnim. NajwyŜszą zawartość kwasów fenolowych stwierdzono, natomiast w 

organach podziemnych uzyskanych z roślin jednorocznych w terminie wiosennym (tab. 

19).  

Organy podziemne zbierane wiosną w drugim roku wegetacji zawierały znacząco 

więcej garbników i kwasów fenolowych w porównaniu z tym samym surowcem 

zbieranym kilka miesięcy wcześniej w jesieni poprzedniego roku. Podobnie jak  

w przypadku jesiennego zbioru najwięcej garbników stwierdzono w organach 

podziemnych roślin uzyskanych z rozsady, natomiast zawartość fenolokwasów  

w surowcu pochodzącym z roślin uzyskanych z rozsady, z sadzonek  

jednorocznych w terminie wiosennym i z sadzonek dwuletnich w terminie letnim była 

bardzo zbliŜona (tab. 20). 

W organach nadziemnych znajdowało się około 50% mniej garbników i 30% mniej 

fenolokwasów niŜ w organach podziemnych (tab. 21). W organach podziemnych nie 

stwierdzono obecności flawonoidów, natomiast zawartość tych związków w organach 

nadziemnych nie zaleŜała istotnie od terminu i sposobu załoŜenia plantacji. 

 

 
 
Tabela 19. Ogólna zawartość związków fenolowych w organach podziemnych 
zebranych pierwszym roku uprawy - jesień 2009 r. (%) 

 
 
 
 

sposób załoŜenia 
plantacji 

rozsada sadzonki z roślin 1-rocznych 
sadzonki z roślin 2-

letnich 

termin załoŜenia 
plantacji 

wczesna 
wiosna 

lato jesień wiosna lato jesień wiosna 

NIR 

garbniki 1,92 0,91 1,22 1,46 1,05 1,62 0,89 0,23 

kwasy fenolowe 1,39 1,52 1,45 2,02 1,56 1,35 1,45 0,13 



28 
 

Tabela 20. Ogólna zawartość związków fenolowych w organach podziemnych 
zebranych w drugim roku uprawy - wiosna 2010 r. (%) 

sposób 
załoŜenia 
plantacji 

rozsada sadzonki z roślin 1-rocznych sadzonki z roślin 2-letnich 

termin 
załoŜenia 
plantacji 

wczesna 
wiosna 

 
lato jesień wiosna lato jesień wiosna 

NIR 

garbniki 2,15 1,02 1,74 1,89 1,12 1,97 0,98 0,25 

kwasy 
fenolowe 

2,29 2,19 1,99 2,23 2,24 2,17 2,12 0,08 

 
 
Tabela 21. Ogólna zawartość związków fenolowych w organach nadziemnych 
zebranych w drugim roku uprawy - wiosna 2010 r. (%) 

sposób 
załoŜenia 
plantacji 

rozsada sadzonki z roślin 1-rocznych sadzonki z roślin 2-letnich 

termin 
załoŜenia 
plantacji 

wczesna 
wiosna 

lato jesień wiosna lato jesień wiosna 

NIR 

garbniki 0,83 0,69 0,54 0,67 0,59 0,71 0,73 0,09 

kwasy 
fenolowe 

0,89 0,87 0,88 0,93 0,91 0,93 0,79 0,02 

flawonoidy 0,56 0,55 0,61 0,59 0,54 0,59 0,51 0,25 
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Zawartość zidentyfikowanych związków fenolowych była wyraźnie zróŜnicowana  

w zaleŜności od sposobu i terminu załoŜenia plantacji. Organy nadziemne zawierały 

więcej związków fenolowych niŜ organy podziemne. 

W pierwszym roku wegetacji organy podziemne roślin uprawianych z rozsady oraz 

roślin uzyskanych z sadzonek dwuletnich w terminie letnim zawierały wyjątkowo duŜo 

katechiny w porównaniu z pozostałymi surowcami, przy czym organy podziemne roślin 

uzyskanych z sadzonek jednorocznych w terminie jesiennym oraz dwuletnich  

w terminie wiosennym zawierały jedynie śladowe ilości tego związku. Najwięcej 

epigalokatechiny stwierdzono w organach podziemnych roślin uzyskanych z sadzonek 

jednorocznych w terminie letnim. W organach podziemnych roślin uzyskanych  

z sadzonek jednorocznych i dwuletnich w terminie wiosennym i jesiennym nie 

stwierdzono obecności epikatechiny. Organy podziemne roślin zbieranych wiosną  

w drugim roku wegetacji zawierały więcej wszystkich badanych związków fenolowych 

w porównaniu z surowcem zbieranym jesienią w pierwszym roku uprawy (tab. 22 i 23). 

W organach nadziemnych stwierdzono wysoką zawartość kwasu syryngowego, 

chlorogenowego i kawowego. W zielu zidentyfikowano równieŜ szereg związków  

z grupy flawonoidów, przy czym najwyŜsza była zwartość hiperozydu. Najwięcej 

flawonoidów stwierdzono w organach nadziemnych roślin uprawianych z rozsady, 

najmniej zaś w zielu roślin uzyskanych z sadzonek dwuletnich w terminie wiosennym 

(tab. 24). 

 
Tabela 22. Zawartość zidentyfikowanych związków fenolowych w organach 
podziemnych zebranych w pierwszym roku uprawy - jesień 2009 r. (mg · 100 g-1) 

sposób i termin załoŜenia plantacji 

rozsada sadzonki z roślin 1-rocznych sadzonki z roślin 2-letnich zidentyfikowane 
związki fenolowe 

wczesna 
wiosna 

lato jesień wiosna lato jesień wiosna 

kwas elagowy 42,57a 6,89d 10,69c 8,67d 30,02b 15,12c 5,43e 

katechina 226,52b 194,3c śl. 31,90d 285,07a 34,67d śl. 

epikatechina 23,17b 29,92a śl. śl. 30,53a śl. śl. 

epigalokatechina 20,63c 69,83a 3,18e 3,92e 57,58b 2,59e 10,10d 

galusan 
epigalokatechiny 

41,94b 28,96c 31,15c 25,16c 73,77a 32,70c 33,27c 

Jednakowymi literami oznaczono w wierszach wartości nie róŜniące się istotnie na poziomie α=0,05wg testu Tukey’a 
śl. – zawartość śladowa 
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Tabela 23. Zawartość zidentyfikowanych związków fenolowych w organach 
podziemnych zebranych w drugim roku uprawy wiosna 2010 r. (mg · 100 g-1) 

sposób i termin załoŜenia plantacji 

rozsada 
sadzonki z roślin 1-

rocznych 
sadzonki z roślin 2-letnich zidentyfikowane 

związki fenolowe 
wczesna 
wiosna 

późna 
wiosna 

lato jesień wiosna lato jesień wiosna 

kwas elagowy 32,27b 18,13c 9,28e 7,39e 12,69d 12,12d 55,18a 29,18b 

katechina 317,19a 42,26d 27,28 19,10e 229,29c 56,23d 289,17b 276,18b 

epikatechina 45,27a 5,38d 9,28c 6,28 38,28ab 12,28c 27,28b 39,20ab 

epigalokatechina 33,38b 2,28c 4,38c 15,59 58,27a 30,12b 26,13b 65,34a 

galusan 
epigalokatechiny 

52,19b 33,12d 36,24c 41,27c 38,28c 51,19b 49,38b 83,39a 

Jednakowymi literami oznaczono w wierszach wartości nie róŜniące się istotnie na poziomie α=0,05wg 
testu Tukey’a 

 
Tabela 24. Zawartość zidentyfikowanych związków fenolowych w organach 
nadziemnych zebranych w drugim roku uprawy - wiosna 2010 r. (mg · 100 g-1) 
 

sposób i termin załoŜenia plantacji 

rozsada sadzonki z roślin 1-rocznych sadzonki z roślin 2-letnich zidentyfikowane 
związki fenolowe 

wczesna 
wiosna 

lato jesień wiosna lato jesień wiosna 

kwas elagowy 45,89a 31,25c 39,17b 49,15a 41,18b 49,56a 29,18c 

kas syryngowy 236,89a 215,67b 222,98b 187,18c 248,87a 235,19a 178,78c 

kwas 
chlorogenowy 

98,91b 87,19c 87,18c 121,89a 102,87b 124,48a 91,27bc 

kwas kawowy 95,17a 71,26c 83,80b 89,57ab 97,26a 98,86a 74,17c 

kws salicylowy 9,38a 5,72d 8,89b 6,37c 8,75b 9,21a 6,29c 

hiperozyd 389,39a 312,26c 287,97d 327,25b 316,27c 387,6a 267,42e 

rutozyd 31,27b 35,38a 30,64b 20,27c 18,36c 35,38a 12,47d 

astragalina 55,38d 53,29d 68,88c 79,37a 72,28b 63,39c 59,37cd 

spireozyd 17,28d 21,28b 16,82d 19,27c 25,28a 17,27d 17,26 

kemferol 12,28b 12,12b 10,27c 11,27bc 12,54b 11,09bc 15,37a 

kwercetyna 1,56c 1,55c 1,97a 1,49c 1,87b 1,09d 2,01a 

epigalokatechina 168,28a 119,20d 132,19c 144,29b 136,78bc 132,29c 151,11b 
Jednakowymi literami oznaczono w wierszach wartości nie róŜniące się istotnie na poziomie α=0,05wg 
testu Tukey’a 
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2.2.2. Kuklik pospolity 

 
Masa organów nadziemnych i podziemnych kuklika pospolitego była wyraźnie 

zróŜnicowana w zaleŜności od rodzaju sadzonek uŜytych do załoŜenia plantacji oraz 

terminu ich sadzenia. 

W pierwszym roku wegetacji najwyŜszą masą organów podziemnych charakteryzowały 

się rośliny uprawiane z rozsady w terminie wczesnowiosennym. Masa organów 

podziemnych roślin rozmnaŜanych z sadzonek dwuletnich była niŜsza od masy roślin 

pochodzących z rozsady o około 20% w przypadku gdy rośliny zostały posadzone  

w letnim terminie sadzenia i o około 50% w przypadku gdy rośliny sadzono wiosną  

i latem. Organy podziemne roślin rozmnaŜanych z sadzonek jednorocznych miały 

średnio o połowę niŜszą masę od roślin uprawianych z rozsady w terminie 

wczesnowiosennym (tab. 25).  

W podobny sposób zróŜnicowana była masa organów nadziemnych zbieranych wiosną 

w drugim roku wegetacji. NajwyŜszą masą ziela charakteryzowały się rośliny z rozsady 

wysadzanej w terminie wczesnowiosennym, najniŜszą zaś rośliny pochodzące  

z sadzonek jednorocznych (tab. 26).  

Masa organów podziemnych zbieranych wiosną w drugim roku wegetacji była 

wyraźnie wyŜsza od masy surowca zbieranego w pierwszym roku wegetacji. 

Największy przyrost masy zaobserwowano u roślin uzyskanych z sadzonek dwuletnich 

(o ponad 100% w przypadku wiosennego terminu sadzenia i około 80% w przypadku 

letniego i jesiennego terminu sadzenia). Podobnie jak w pierwszym roku wegetacji 

najwyŜszą masę organów podziemnych miały rośliny rozmnaŜane z rozsady 

wysadzanej w terminie wczesnowiosennym, najniŜszą natomiast rośliny uzyskane  

z sadzonek jednorocznych (tab. 27). 
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Tabela 25. Masa organów podziemnych zebranych w pierwszym roku uprawy - jesień 
2009 r. (g · roślina -1) 

Jednakowymi literami oznaczono w wierszach wartości nie róŜniące się istotnie na poziomie α=0,05wg 
testu Tukey’a 

 
Tabela 26. Masa organów nadziemnych zebranych w drugim roku uprawy - wiosna 
2010 r. (g · roślina -1) 

Jednakowymi literami oznaczono w wierszach wartości nie róŜniące się istotnie na poziomie α=0,05wg 
testu Tukey’a 

 
Tabela 27. Masa organów podziemnych zebranych w drugim roku uprawy - wiosna 
2010 r. (g · roślina -1) 

Jednakowymi literami oznaczono w wierszach wartości nie róŜniące się istotnie na poziomie α=0,05wg 
testu Tukey’a 

sposób 
załoŜenia 
plantacji 

rozsada 
sadzonki z roślin 1-

rocznych 
sadzonki z roślin 2-letnich 

termin 
załoŜenia 
plantacji 

wczesna 
wiosna 

późna 
wiosna 

lato jesień wiosna lato jesień wiosna 

świeŜa 
masa 

203,91a 131,08b 99,15d 93,73d 93,39d 164,85b 119,76c 96,65d 

sucha masa 68,96a 33,66c 21,36d 27,06d 23,23d 46,16b 32,89c 27,22d 

sposób 
załoŜenia 
plantacji 

rozsada sadzonki z roślin 1-rocznych sadzonki z roślin 2-letnich 

termin 
załoŜenia 
plantacji 

wczesna 
wiosna 

późna 
wiosna 

lato jesień wiosna lato jesień wiosna 

świeŜa 
masa 

156,20a 88,15c 78,44c 90,11c 80,80c 112,41b 111,35b 112,53b 

sucha masa 51,83a 32,35c 26,18c 26,98c 29,17c 37,15b 35,23b 41,13b 

sposób 
załoŜenia 
plantacji 

rozsada sadzonki z roślin 1-rocznych sadzonki z roślin 2-letnich 

termin 
załoŜenia 
plantacji 

wczesna 
wiosna 

późna 
wiosna 

lato jesień wiosna lato jesień wiosna 

świeŜa 
masa 

227,50a 155,70b 147,15b 234,50a 148,20b 243,17a 238,24a 218,21a 

sucha masa 50,23a 36,47b 42,24a 45,81a 29,33b 49,21a 46,13a 46,14a 
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Ogólna zawartość związków fenolowych nie zaleŜała istotnie od rodzaju sadzonek  

i terminu załoŜenia plantacji. Stwierdzono jednak wyraźne zróŜnicowanie w zawartości 

badanych związków pomiędzy surowcami (organy nadziemne i podziemne) oraz 

terminami zbioru surowca w przypadku organów podziemnych. Najwięcej  

garbników i kwasów fenolowych znajdowało się w organach podziemnych roślin 

zbieranych jesienią pierwszego roku wegetacji. Zawartość tych związków w organach 

nadziemnych i podziemnych zbieranych wiosną w drugim roku wegetacji  

była zbliŜona i średnio pięciokrotnie niŜsza w porównaniu z surowcem zbieranym 

jesienią (tab. 28 i 29). 

Wyraźnie zróŜnicowana była zawartość flawonoidów w organach nadziemnych. 

Najwięcej tych związków znajdowało się w roślinach uzyskanych z sadzonek 

jednorocznych wysadzanych w terminie jesiennym oraz z sadzonek dwuletnich 

wysadzanych w terminie letnim NajniŜszą zawartość tych związków stwierdzono  

w zielu roślin pochodzących z sadzonek jednorocznych i sadzonych w terminie letnich 

(tab. 30). 

 

Tabela 28. Ogólna zawartość związków fenolowych w organach podziemnych 
zebranych w pierwszym roku uprawy - jesień 2009 r. (%) 

 

Tabela 29. Ogólna zawartość związków fenolowych w organach podziemnych 
zebranych w drugim roku uprawy - wiosna 2010 r. (%) 

sposób 
załoŜenia 
plantacji 

rozsada 
sadzonki z roślin 1-

rocznych 
sadzonki z roślin 2-

letnich 

termin 
załoŜenia 
plantacji 

wczesna 
wiosna 

późna 
wiosna 

lato jesień wiosna lato jesień wiosna 

NIR 

garbniki 1,62 1,15 1,37 1,56 1,49 1,64 1,40 2,36 0,39 

kwasy 
fenolowe 

0,32 0,40 0,33 0,43 0,32 0,33 0,43 0,40 0,05 

sposób 
załoŜenia 
plantacji 

rozsada 
sadzonki z roślin 1-

rocznych 
sadzonki z roślin 2-letnich 

termin 
załoŜenia 
plantacji 

wczesna 
wiosna 

późna 
wiosna 

lato jesień wiosna lato jesień wiosna 

NIR 

garbniki 6,23 6,22 6,29 6,83 6,88 6,82 6,84 6,80 0,09 

kwasy 
fenolowe 

0,69 0,74 0,77 0,77 0,78 0,64 0,70 0,83 0,04 
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Tabela 30. Ogólna zawartość związków fenolowych w organach nadziemnych 
zebranych w drugim roku uprawy - wiosna 2010 r. (%) 

 

 
Zawartość zidentyfikowanych związków fenolowych była wyraźnie zróŜnicowana  

w zaleŜności od sposobu i terminu załoŜenia plantacji. Organy podziemne zawierały 

więcej związków fenolowych niŜ organy nadziemne. 

W pierwszym roku wegetacji najwięcej kwasu elagowego, galusowego oraz katechiny  

i jej pochodnych zawierały organy podziemne roślin rozmnaŜanych z sadzonek 

dwuletnich w terminie jesiennym, natomiast najniŜszą zawartość tych związków 

stwierdzono w roślinach rozmnaŜanych z sadzonek dwuletnich w terminie wiosennym. 

Najwięcej kwasu kawowego znajdowało się w organach podziemnych roślin 

rozmnaŜanych z sadzonek jednorocznych w terminie wiosennym. Organy podziemne 

roślin zbieranych wiosną w drugim roku wegetacji zawierały więcej kwasu elagowego, 

kwasu kawowego i epikatechiny, mniej natomiast kwasu galusowego, katechiny, 

epigalokatechiny, galusanu epikatechiny i galusanu epigalokatechiny w porównaniu  

z surowcem zbieranym jesienią w pierwszym roku wegetacji (tab. 31 i 32).  

W organach nadziemnych stwierdzono wyŜszą zawartość kwasu elagowego  

i kawowego niŜ w organach podziemnych . W zielu zidentyfikowano równieŜ kwas 

chlorogenowy, rutozyd, hiperozyd i astragalinę, których zawartość zaleŜała istotnie od 

terminu i sposobu załoŜenia plantacji. Najwięcej kwasu chlorogenowego stwierdzono  

w organach nadziemnych roślin rozmnaŜanych z sadzonek jednorocznych w terminie 

letnim, zawartość hiperozydu była najwyŜsza w przypadku rozsady wczesnowiosennej, 

natomiast rośliny rozmnaŜane z sadzonek jednorocznych w terminie wiosennym 

zawierały najwięcej rutozydu i astragaliny (tab. 33). 

 

sposób 
załoŜenia 
plantacji 

rozsada 
sadzonki z roślin 1-

rocznych 
sadzonki z roślin 2-letnich 

termin 
załoŜenia 
plantacji 

wczesna 
wiosna 

późna 
wiosna 

lato jesień wiosna lato jesień wiosna 

NIR 

garbniki 1,01 1,36 1,09 1,22 1,21 1,88 1,46 2,09 0,64 

kwasy 
fenolowe 

0,40 0,37 0,31 0,32 0,38 0,40 0,38 0,53 0,07 

flawonoidy 0,15 0,10 0,09 0,20 0,18 0,20 0,18 0,15 0,01 
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Tabela 31. Zawartość związków fenolowych w organach podziemnych zebranych  
w pierwszym roku uprawy - jesień 2009 r. (mg · 100 g-1) 

sposób i termin załoŜenia plantacji 

rozsada sadzonki z roślin 1-rocznych sadzonki z roślin 2-letnich zidentyfikowane 
związki fenolowe 

wczesna 
wiosna 

późna 
wiosna 

lato jesień wiosna 
lato 

jesień wiosna 

kwas elagowy 32,52f 51,20b 46,63de 47,84cd 50,55bc 
43,92e 

78,93a 18,28g 

kwas galusowy 89,39c 102,23bc 122,40b 89,19c 120,02bc 129,92b 162,89a 40,45d 

kwas kawowy 0,62c 1,82b 1,75b 1,89b 2,88a 1,89b 2,80a 1,10c 

katechina 132,66c 180,24bc 178,40bc 159,36bc 205,31b 
164,07bc 

265,58a 81,21d 

epikatechina 36,21de 44,15d 69,05c 41,32d 96,95b 
84,38bc 

133,69a 16,28e 

epigalokatechina 76,61de 116,22cd 155,71bc 88,36d 179,65b 133,16c 260,87a 40,55e 

galusan 
epikatechiny 

37,73d 59,09bc 46,64cd 38,06d 63,11b 
65,21ab 

78,82a 11,88e 

galusan 
epigalokatechiny 

148,06b 191,35b 150,22b 151,32b 174,11b 
156,61b 

278,82a 70,23c 

Jednakowymi literami oznaczono w wierszach wartości nie róŜniące się istotnie na poziomie α=0,05wg 
testu Tukey’a 

 
Tabela 32. Zawartość związków fenolowych w organach podziemnych zebranych  
w drugim roku uprawy - wiosna 2010 r. (mg · 100 g-1) 

sposób i termin załoŜenia plantacji 

rozsada sadzonki z roślin 1-rocznych sadzonki z roślin 2-letnich 
zidentyfikowane 

związki 
fenolowe wczesna 

wiosna 
późna 
wiosna 

lato jesień wiosna lato jesień wiosna 

kwas elagowy 68,08cd 32,13e 155,72b 89,66c 92,94c 34,83de 248,97a 44,08de 

kwas galusowy 63,82de 36,25e 203,18a 101,96bc 129,31b 93,41cd 90,35cd 52,42e 

kwas kawowy 3,75cd 2,45cd 9,64b 1,30d 2,55cd 22,16a 4,28c 2,54cd 

katechina 99,37d 103,63d 304,33a 120,5cd4 162,45bc 173,76b 54,65e 86,88de 

epikatechina 119,49bc 88,87cd 182,93a 85,55d 144,84b 125,16b 48,03e 76,58de 

epigalokatechina 16,04d 96,07a 111,99a 24,39d 62,20b 42,61c 15,59d 13,04d 

galusan 
epikatechiny 

12,64c 38,26b 176,37a 38,12b 6,94c 39,51b 7,89c 20,46bc 

galusan 
epigalokatechiny 

172,01b 85,09de 233,09a 118,10cd 139,5bc1 227,03a 43,61e 132,92bc 

Jednakowymi literami oznaczono w wierszach wartości nie róŜniące się istotnie na poziomie α=0,05wg 
testu Tukey’a 
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Tabela 33. Zawartość związków fenolowych w organach nadziemnych zebranych  
w drugim roku uprawy - wiosna 2010 r. (mg · 100 g-1) 

sposób i termin załoŜenia plantacji 

rozsada 
sadzonki z roślin 1-

rocznych 
sadzonki z roślin 2-letnich zidentyfikowane 

związki fenolowe 
wczesna 
wiosna 

późna 
wiosna 

lato jesień wiosna lato jesień wiosna 

kwas elagowy 103,44b 93,75b 104,74b 46,68c 131,07a 19,64d 89,49b 48,49c 

kwas galusowy 54,3b 49,62b 44,16b 23,32c 69,23a 18,19c 45,96b 26,81c 

kwas 
chlorogenowy 

109,8b9 111,53b 166,11a 34,19d 79,53c 33,71d 148,9a 48,75d 

kwas kawowy 19,48bc 44,19a 15,67cd 8,53de 45,84a 3,31e 10,17de 24,1b 

rutozyd 96,94a 81,39ab 64,57bc 38,17de 95,51a 23,4e 69,05bc 52,88cd 

hiperozyd 40,45ab 29,9c 31,68bc 24,08c 46,64a 14,44d 41,65a 22,65cd 

astragalina 25,72ab 25,6ab 23,07b 13,99c 30,05a 14,24c 19,9bc 23,14b 

katechina 62,17c 56,67c 119,2a 54,31c 68,00c 26,82d 94,66b 91,32b 

galusan 
epigalokatechiny 

88,16ab 85,86bc 66,22c 36,53d 107,28a 86,55bc 42,71d 25,33d 

Jednakowymi literami oznaczono w wierszach wartości nie róŜniące się istotnie na poziomie α=0,05wg 
testu Tukey’a 
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2.2.3. Krwiściąg lekarski 

 
Masa organów podziemnych zbieranych jesienią w pierwszym roku uprawy zaleŜała od 

metody załoŜenia plantacji. Wyraźnie niŜszą masą charakteryzowały się organy 

podziemne roślin uprawianych z rozsady, trzykrotnie wyŜszą masę miały organy 

podziemne roślin uzyskanych z sadzonek w terminie letnim. Nie stwierdzono istotnych 

róŜnic w masie organów podziemnych pomiędzy róŜnymi terminami zakładania 

plantacji z sadzonek wegetatywnych (tab. 34). W drugim roku uprawy nastąpił prawie 

dwukrotny przyrost masy organów podziemnych u roślin uprawianych z rozsady, 

wzrosła takŜe masa roślin uzyskanych z sadzonek wegetatywnych (tab. 35).  

Masa organów nadziemnych nie zaleŜała istotnie od metody i terminu załoŜenia 

plantacji (tab. 36). 

 
 
Tabela 34. Masa organów podziemnych zebranych w pierwszym roku uprawy - jesień 
2009 r. (g · roślina -1) 

Jednakowymi literami zostały oznaczone wartości nie róŜniące się istotnie statystycznie na poziomie  
α = 0,05 wg testu Tukey’a 

 
Tabela 35. Masa organów podziemnych zebranych w drugim roku uprawy - wiosna 
2010 r. (g · roślina -1) 

Jednakowymi literami zostały oznaczone wartości nie róŜniące się istotnie statystycznie na poziomie  
α = 0,05 wg testu Tukey’a 

sposób załoŜenia 
plantacji 

rozsada sadzonki z roślin 1-rocznych 

termin załoŜenia 
plantacji 

wczesna wiosna lato jesień wiosna 

świeŜa masa 63,04b 126,89a 129,90a 130,80a 

sucha masa 22,27b 43,94a 42,07a 45,02a 

sposób załoŜenia 
plantacji 

rozsada sadzonki z roślin 1-rocznych 

termin załoŜenia 
plantacji 

wczesna wiosna 
 

lato jesień wiosna 

świeŜa masa 102,31d 189,17a 133,48c 157,65b 

sucha masa 36,41d 64,50a 43,41c 54,49b 
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Tabela 36. Masa organów nadziemnych zebranych w drugim roku uprawy - wiosna 
2010 r. (g · roślina -1) 

Jednakowymi literami zostały oznaczone wartości nie róŜniące się istotnie statystycznie na poziomie  
α = 0,05 wg testu Tukey’a 
 
 
Przeprowadzone doświadczenia wykazały zróŜnicowanie składu chemicznego surowca 

w zaleŜności od sposobu i terminu załoŜenia plantacji. Zarówno ogólna zawartość 

kwasów fenolowych jak i garbników była najwyŜsza w organach podziemnych 

zbieranych wiosną w drugim roku uprawy. Najwięcej kwasów fenolowych znajdowało 

się w organach podziemnych roślin uzyskanych z sadzonek jednorocznych w terminie 

wiosennym, zaś najwięcej garbników zawierały organy podziemne roślin uprawianych 

z rozsady (tab. 37-38). 

 
 
Tabela 37. Ogólna zawartość związków fenolowych w organach podziemnych 
zebranych w pierwszym roku uprawy - jesień 2009 r. (%) 

sposób załoŜenia 
plantacji 

rozsada sadzonki z roślin 1-rocznych 

termin załoŜenia 
plantacji 

wczesna wiosna lato jesień wiosna 

NIR 

kwasy fenolowe 0,73 0,80 0,68 1,01 0,09 

garbniki 7,21 4,80 3,89 6,92 0,21 

 

sposób załoŜenia 
plantacji 

rozsada sadzonki z roślin 1-rocznych 

termin załoŜenia 
plantacji 

wczesna wiosna lato jesień wiosna 

świeŜa masa 50,30a 48,22a 55,36a 52,21a 

sucha masa 16,95a 17,30a 15,28a 14,22a 
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Tabela 38. Ogólna zawartość związków fenolowych w organach podziemnych 
zebranych w drugim roku uprawy - wiosna 2010 r. (%) 

sposób załoŜenia 
plantacji 

rozsada sadzonki z roślin 1-rocznych 

termin załoŜenia 
plantacji 

wczesna wiosna lato jesień wiosna 

NIR 

kwasy fenolowe 0,78 0,84 0,65 1,21 0,12 

garbniki 6,93 5,25 4,39 6,15 0,32 

 
W organach nadziemnych określano równieŜ zawartość flawonoidów, nie stwierdzono 

jednak istotnych róŜnic pomiędzy badanymi sposobami i terminami zakładania plantacji 

(tab. 39). 

 

Tabela 39. Ogólna zawartość związków fenolowych w organach nadziemnych 
zebranych w drugim roku uprawy - wiosna 2010 r. (%) 

sposób załoŜenia 
plantacji 

rozsada sadzonki z roślin 1-rocznych 

termin załoŜenia 
plantacji 

wczesna wiosna lato jesień wiosna 

NIR 

kwasy fenolowe 0,69 0,67 0,65 0,71 0,01 

garbniki 3,12 3,01 2,87 2,98 0,04 

flawonoidy 0,97 0,93 0,95 0,98 0,06 
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Organy nadziemne zawierały cztery kwasy fenolowe i trzy flawonoidy. Najwięcej 
kwasów fenolowych zawierały organy nadziemne roślin uprawianych z rozsady, 
natomiast najwięcej flawonoidów stwierdzono w tymŜe surowcu pochodzącym od 
roślin uzyskanych z sadzonek w terminie letnim (tab. 40). 
 
Tabela 40. Zawartość związków fenolowych w organach nadziemnych zebranych  
w drugim roku uprawy - wiosna 2010 r. (mg · 100 g-1) 

sposób i termin załoŜenia plantacji 

rozsada sadzonki z roślin 1-rocznych zidentyfikowane 
związki fenolowe 

wczesna 
wiosna 

lato jesień wiosna 

kwas elagowy 102,91c 99,28c 111,33b 154,37a 

kwas chlorogenowy 436,73a 298,29c 276,78c 336,87b 

kwas kawowy 10,41b 21,18a 9,27b 11,81b 

kwas rozmarynowy 211,14s 98,26d 129,10c 198,28b 

rutozyd 156,34a 163,39a 99,27b 100,62b 

hiperozyd 656,03a 692,20a 536,39b 583,30b 

astragalina 100,56b 151,18a 97,27b 99,36b 

Jednakowymi literami oznaczono w wierszach wartości nie róŜniące się istotnie na poziomie α=0,05wg 
testu Tukey’a 
 
 

W organach podziemnych zidentyfikowano cztery kwasy fenolowe i pięć związków  

z grupy garbników katechinowych. 

W organach podziemnych zbieranych wiosną w drugim roku uprawy stwierdzono 

większą zawartość zidentyfikowanych kwasów fenolowych niŜsza natomiast była 

zawartość garbników. Najwięcej kwasów fenolowych znajdowało się w organach 

podziemnych roślin uzyskanych z sadzonek wegetatywnych z terminie letnim, w tymŜe 

surowcu uzyskanym z sadzonek wiosną oraz z rozsady oznaczono zbliŜone ilości 

badanych związków. Najwięcej garbników katechinowych stwierdzono w organach 

podziemnych roślin uzyskanych z sadzonek w terminie wiosennym, najmniej zaś  

w terminie jesiennym (tab. 41 i 42). 
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Tabela 41. Zawartość zidentyfikowanych związków fenolowych w organach 
podziemnych zebranych w pierwszym roku uprawy - jesień 2009 r. (mg · 100 g-1) 

sposób i termin załoŜenia plantacji 

rozsada sadzonki z roślin 1-rocznych zidentyfikowane 
związki fenolowe 

wczesna wiosna lato jesień wiosna 

kwas elagowy 118,32c 174,36a 78,01d 132,05b 

kwas galusowy 237,70b 249,50b 161,32c 294,23a 

kwas 
chlorogenowy 

22,31b 44,35a 21,05b 24,79b 

kwas kawowy 30,38c 34,02b 27,04c 40,26a 

epigalokatechina 94,85b 99,99b 85,01c 187,94a 

katechina 111,14c 165,54b 88,62d 227,57a 

epikatechina 319,16c 364,35b 249,62d 399,09a 

galusan 
epigalokatechiny 

61,69c 65,33c 72,12b 102,22a 

galusan 
epikatechiny 

82,34c 102,57b 71,91d 191,11a 

Jednakowymi literami oznaczono w wierszach wartości nie róŜniące się istotnie na poziomie α=0,05wg 
testu Tukey’a 
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Tabela 42. Zawartość związków fenolowych w organach podziemnych zebranych  
w drugim roku uprawy - wiosna 2010 r. (mg · 100 g-1) 

sposób i termin załoŜenia plantacji 

rozsada sadzonki z roślin 1-rocznych zidentyfikowane 
związki fenolowe 

wczesna wiosna lato jesień wiosna 

kwas elagowy 135,14b 152,29a 111,18c 142,29b 

kwas galusowy 291,62b 201,28c 198,23c 321,19a 

kwas chlorogenowy 40,81c 55,38a 35,28d 48,39b 

kwas kawowy 34,14bc 37,29b 29,28c 47,38a 

epigalokatechina 45,39c 53,14b 41,24c 90,36a 

katechina 106,73c 121,19b 99,88c 155,28a 

epikatechina 298,18c 354,37b 226,77d 385,68a 

galusan 
epigalokatechiny 

71,66c 73,28c 87,38b 102,29a 

galusan epikatechiny 121,90c 143,88b 98,65d 155,42a 

Jednakowymi literami oznaczono w wierszach wartości nie róŜniące się istotnie na poziomie α=0,05wg 
testu Tukey’a 
 
 
Zarówno w zielu, jak i organach podziemnych zidentyfikowano pięć związków 

sterolowych. Zawartość steroli zaleŜała od rodzaju surowca, sposobu i terminu 

załoŜenia plantacji. Organy nadziemne zawierały nawet trzykrotnie więcej wszystkich 

zidentyfikowanych związków sterolowych w porównaniu z organami podziemnymi, 

przy czym zawartość badanych związków była szczególnie wysoka w zielu roślin 

uzyskanych z sadzonek jednorocznych, w terminie wiosennym (tab. 43).  

Organy podziemne zbierane jesienią w pierwszym roku uprawy zawierały więcej steroli 

niŜ ten sam surowiec zbierany wiosną w drugim roku uprawy. Zawartość tych 

związków była najwyŜsza w roślinach uzyskanych z sadzonek w terminie wiosennym,  

o połowę mniej steroli stwierdzono w organach podziemnych roślin uzyskanych  

z sadzonek w terminie jesiennym (tab. 44 i 45). 
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Tabela 43. Zawartość związków sterolowych w organach nadziemnych zebranych  
w drugim roku uprawy - wiosna 2010 r. (mg · 100 g-1) 

sposób i termin załoŜenia plantacji 

rozsada sadzonki z roślin 1-rocznych zidentyfikowane 
związki sterolowe 

wczesna 
wiosna 

lato jesień wiosna 

ß-sitosterol 53,40c 74,40b 47,43c 98,76a 

D-glukozyd ß-
sitosterolu 

227,29c 327,28b 192,27d 372,29a 

brassikasterol 5,26b 6,36b 3,28c 9,37a 

kampesterol 93,39c 110,24b 73,37d 126,28a 

stigmasterol 12,28b 16,25a 3,27c 17,01a 

Jednakowymi literami oznaczono w wierszach wartości nie róŜniące się istotnie na poziomie α=0,05wg 
testu Tukey’a  
 
 
 
Tabela 44. Zawartość związków sterolowych w organach podziemnych zebranych  
w pierwszym roku uprawy - jesień 2009 r. (mg · 100 g-1) 

sposób i termin załoŜenia plantacji 

rozsada sadzonki z roślin 1-rocznych zidentyfikowane 
związki sterolowe wczesna 

wiosna 
 

lato jesień wiosna 

ß-sitosterol 31,28c 49,28b 27,29c 53,30a 

D-glukozyd ß-
sitosterolu 

132,29c 156,28b 83,38d 192,92a 

brassikasterol 2,28c 4,26b 0,56d 5,53a 

kampesterol 43,38c 49,37b 41,39c 60,37a 

stigmasterol 5,28c 7,38b 2,21d 10,27a 
Jednakowymi literami oznaczono w wierszach wartości nie róŜniące się istotnie na poziomie α=0,05wg 
testu Tukey’a 
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Tabela 45. Zawartość związków sterolowych w organach podziemnych zebranych  
w drugim roku uprawy (wiosna 2010 r.) (mg · 100 g-1) 

sposób i termin załoŜenia plantacji 

rozsada sadzonki z roślin 1-rocznych zidentyfikowane 
związki sterolowe 

wczesna wiosna lato jesień wiosna 

ß-sitosterol 29,27b 42,19a 25,66c 46,28a 

D-glukozyd ß-
sitosterolu 

112,28c 163,39a 73,98d 152,20b 

brassikasterol 2,17c 3,79b 0,93d 6,25a 

kampesterol 38,27c 43,48b 38,78c 59,37a 

stigmasterol 4,98c 7,16b 2,21d 9,25a 

Jednakowymi literami oznaczono w wierszach wartości nie róŜniące się istotnie na poziomie α=0,05wg 
testu Tukey’a 
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2.3. PODSUMOWANIE 

W przypadku wszystkich badanych gatunków uzyskano znaczące róŜnice w plonie 

surowca i w jego jakości w zaleŜności od rodzaju uŜytego materiału sadzonkowego  

i terminu jego wysadzenia. Biorąc pod uwagę jako kryterium oceny surowca zawartość 

w nim substancji biologicznie aktywnych najlepszym materiałem do zakładania 

plantacji w wypadku kuklika pospolitego były sadzonki uzyskane z roślin dwuletnich  

w terminie wiosennym, w wypadku wiązówki bulwkowej rośliny uzyskane z rozsady 

zaś w wypadku krwiściągu lekarskiego sadzonki uzyskane z roślin jednorocznych  

w terminie wiosennym bądź wyprodukowane z rozsady. Wydaje się jednak, Ŝe róŜnice 

w jakości uzyskanego surowca nie wiąŜą się bezpośrednio z rodzajem uŜytych sadzonek 

lecz ze zmianami w dynamice gromadzenia się związków biologicznie czynnych w 

okresie wzrostu roślin uwarunkowanego potencjałem rozwojowym uŜytych do 

zakładania plantacji sadzonek. 

 
 
Literatura 
 
ISTA 2009: International Seed Testing Associaton. Międzynarodowe Przepisy Oceny 

Nasion. Polska Wersja Wydania, Radzików. 
Nordborg G.: 1963. Studies in Sanguisorba officinalis L. Lund-Szwecja, Botaniska 

Notiser 116: 267-288. 
Oszkinis A., 1994: Kwiaty od A do Z. PWRiL, Warszawa.  
Polakowski B. pod red. 1991: Botanika. PWN, Warszawa. 
 



46 
 

3. Plonowanie i gromadzenie się w organach surowcowych 
związków biologicznie aktywnych w pierwszym i drugim roku 
wegetacji roślin przy zróŜnicowanych warunkach 
klimatycznych i glebowych 
 
 
 

3.1. Badania prowadzone na Polu Doświadczalnym Katedry 
Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW w Warszawie 
 
 

3.1.1. Metodyka 
Badania prowadzono w latach 2008 i 2009 na 1-rocznych i 2-letnich roślinach 

wiązówki bulwkowej, kuklika pospolitego i krwiściągu lekarskiego. Do załoŜenia 

plantacji tych roślin posłuŜyła rozsada uzyskana z nasion dziko rosnących roślin tych 

gatunku zebranych na terenie Podlasia. Rozsadę wyprodukowano w Ośrodku 

Szklarniowym SGGW. W maju 2008 r. wysadzono ją na polu doświadczalnym Katedry 

Roślin Warzywnych i Leczniczych w Wilanowie. Doświadczenie załoŜono  

w 4 powtórzeniach na poletku wysadzano 250 roślin w rozstawie 0,70 x 0,25 m. Masę 

roślin szacowano jako średnią z 25 roślin zebranych w 3 powtórzeniach (średnia  

z 25 roślin x 3).  

Surowce z roślin jednorocznych wiązówki bulwkowej zbierano w dwóch 

terminach: w połowie lipca (pełnia wegetacji) oraz jesienią (koniec wegetacji). W pełni 

wegetacji roślin zbierano liście rozetowe i organy podziemne, natomiast pod koniec 

wegetacji – tylko organy podziemne. W drugim roku wegetacji zbioru organów 

surowcowych (kwiatostanów, liści odziomkowych i organów podziemnych) dokonano 

na początku kwitnienia (początek czerwca) oraz podczas pełni kwitnienia roślin (koniec 

czerwca). Dodatkowo jesienią (początek listopada) po raz trzeci zebrano organy 

podziemne. 

Surowce z roślin jednorocznych kuklika pospolitego zbierano w dwóch 

terminach: na początku września (pełnia wegetacji) oraz późną jesienią na początku 

okresu spoczynku roślin. W terminie wczesnojesiennym zbierano liście rozetowe  

i organy podziemne natomiast w terminie późnojesiennym tylko organy podziemne.  

W drugim roku wegetacji zbioru organów surowcowych dokonano pod koniec okresu 

spoczynku roślin (liście odziomkowe), w pełni kwitnienia na początku czerwca (pędy 
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kwiatostanowe i organy podziemne) oraz na początku okresu spoczynku roślin  

w listopadzie (organy podziemne).   

Surowce z roślin jednorocznych krwiściągu lekarskiego zbierano w dwóch 

terminach: w połowie lipca (pełnia wegetacji) oraz jesienią (koniec wegetacji). Podczas 

pełni wegetacji roślin zbierano zarówno ziele i organy podziemne, natomiast pod koniec 

wegetacji – tylko organy podziemne. W drugim roku organy surowcowe (ziele i organy 

podziemne) zbierane były na początku kwitnienia (początek czerwca) oraz podczas 

pełni kwitnienia roślin (koniec czerwca). Dodatkowo jesienią (początek listopada)  

po raz trzeci zebrano organy podziemne. 

Do analiz chemicznych w kaŜdym terminie zbioru surowce z 10 losowo 

wybranych roślin, które suszono a następnie przeznaczano do analiz chemicznych.  

W powietrznie suchym materiale oznaczono ogólną zawartość flawonoidów, kwasów 

fenolowych, garbników i steroli oraz ich skład jakościowy przy uŜyciu wysokosprawnej 

chromatografii cieczowej (HPLC). Metody analiz chemicznych i analiza statystyczna 

wyników opisane zostały w tomie pierwszym sprawozdania w rozdziale I.1.3 i I.1.4. 
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3.1.2. Warunki klimatyczne i glebowe 

 

Doświadczenie załoŜono na Polu Doświadczalnym Wydziału Ogrodnictwa i 

Architektury Krajobrazu SGGW w na glebie typu mada średnia, o odczynie lekko 

kwaśnym i zawartości próchnicy około 2,5%. Teren ten usytuowany jest na tarasie 

zalewowym Wisły. Poziom wody gruntowej mieści się w granicach 150-200 cm. 

KaŜdego roku stosowano jednakowe nawoŜenie gleby w ilości 50 kg N, 50 kg 

P2O5 i 75 kg K2O na hektar. Pole utrzymywano w stanie wolnym od chwastów poprzez 

ich ręczne usuwanie. Zabiegi ochrony roślin przeciwko szkodnikom (pchełki, mszyce) 

stosowano w miarę potrzeby.  

 
 
 
Tabela 46. Skład mechaniczny gleby na Polu Doświadczalnym Katedry Roślin 
Warzywnych i Leczniczych w Wilanowie-Zawadach.  

Frakcja piasków Frakcja pyłów Części 
spławialne 

Procentowa zawartość cząstek o średnicy [mm] 

 
MiąŜszość 

[m] 

1,00-

0,50 

0,50-

0,25 

 0,25-

0,10 

0,10-

0,05 

0,05-

0,02 

< 0,02 

 
Nazwa grupy 
mechanicznej 

0,00-0,35 0,50 1,30 1,90 12,80 36,50 47,00 utwór pyłowy ilasty 

0,35-0,62 1,00 1,00 1,70 6,30 33,10 56,90 ił pylasty 

0,62-0,96 - 1,90 3,10 11,90 31,80 51,30 ił pylasty 

0,96-1,20 0,80 2,70 14,00 15,00 20,50 47,00 glina pylista średnia 

 
Warunki pogodowe w sezonie wegetacyjnym2008 i 2009 przedstawiono w tabelach 47 i 
48. 
 
 
 
Tabela 47. Średnia dobowa temperatura powietrza (°C) w  latach 2008 i 2009, stacja 
Ursynów - SGGW 

miesiąc rok 
IV V VI VII VIII IX X 

2008 9,6 14,1 19,3 19,7 19,2 13,0 10,4 

2009 11,3 13,9 16,3 20,2 18,5 15,5 6,9 

 
 
 



49 
 

Tabela 48. Miesięczna suma opadów (mm) w latach 2008 i 2009, stacja Ursynów-
SGGW 

miesiąc rok 
IV V VI VII VIII IX X 

2008 31,9 36,8 24,5 97,8 89,0 53,7 19,9 

2009 80,0 82,4 123,1 123,3 82,7 13,9 100,3 
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3.1.3. Wyniki 

 

3.1.3.1. Wiązówka bulwkowa 
 
Pierwszy rok wegetacji roślin 
 
Tabela 49. Masa organów surowcowych (g · roślina -1) 

surowiec masa 
pełnia 

wegetacji 
koniec 

wegetacji 

świeŜa 32,54 - 
liście rozetowe powietrznie 

sucha 
7,91 - 

świeŜa 17,06 98,04* 
organy podziemne powietrznie 

sucha 
4,08 38,44* 

*p<0,05 (w wierszach) 
W pierwszym roku wegetacji rośliny wytworzyły stosunkowo niską masę zarówno 

organów nadziemnych (liście rozetowe) i podziemnych (tab. 49, fot. 28 i 30).  

 
 
 
Tabela 50. Ogólna zawartość związków fenolowych i steroli w organach surowcowych 
(%) 

garbniki kwasy fenolowe flawonoidy sterole 
surowiec pełnia 

wegetacji 
koniec 

wegetacji 
pełnia 

wegetacji 
koniec 

wegetacji 
pełnia 

wegetacji 
koniec 

wegetacji 
pełnia 

wegetacji 
koniec 

wegetacji 

liście 
rozetowe 

1,02 - 1,27 - 0,57 - 0,04 - 

organy 
podziemne 

2,07** 1,53 2,53** 2,21 0,00 0,00 0,27** 0,18 

**p<0,01 (w wierszach) 
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Tabela 51. Zawartość zidentyfikowanych związków fenolowych i sterolowych w 

organach surowcowych (mg · 100g -1) 

liście rozetowe organy podziemne zidentyfikowane związki 

fenolowe i sterolowe pełnia wegetacji 

 

pełnia wegetacji koniec wegetacji 

Garbniki: 

(-)-epigalokatechina 127,93 161,83** 140,18 

(+)-katechina 0,00 39,54 300,97** 

(-)-epikatechina 0,00 29,92 30,53 

(-)-galusan epikatechiny 0,00 28,96 73,77** 

Kwasy polifenolowe: 

elagowy 46,24 0,27 21,02** 

syryngowy 216,66 0,00 0,00 

salicylowy 11,60 0,00 0,00 

chlorogenowy 86,18 0,00 0,00 

kawowy 77,51 0,00 0,00 

Flawonoidy: 

hiperozyd 333,60 0,00 0,00 

rutozyd 35,54 0,00 0,00 

astragalina 56,26 0,00 0,00 

spireozyd 20,71 0,00 0,00 

kemferol 12,31 0,00 0,00 

kwercetyna 1,58 0,00 0,00 

Sterole 

β-sitosterol 0,00 159,67** 124,12 

D-glukozyd β-sitosterolu 0,00 398,19** 287,20 

kampesterol 0,00 12,04 24,69** 

**p<0,01 (w wierszach) 

 
W pierwszym roku wegetacji roślin ogólna zawartość garbników i kwasów 

fenolowych była wyŜsza w organach podziemnych w porównaniu z liśćmi rozetowymi. 

Flawonoidy w niewielkich ilościach wystąpiły tylko w liściach rozetowych, a sterole w 

jeszcze niŜszych - w organach podziemnych (tab. 50). Z oznaczonych związków 
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fenolowych w liściach wystąpiła tylko epigalokatechina, z oznaczonych polifenoli 

najwięcej było kwasu syryngowego, a wśród flawonoidów dominował hiperozyd.  

W organach podziemnych w większych ilościach stwierdzono obecność dwóch 

garbników: epigalokatechiny i katechiny, dwóch steroli: β-sitosterolu i D-glukozydu β-

sitosterolu oraz niewielkie ilości kwasu elagowego (tab. 51). 

 
 
Drugi rok wegetacji roślin 
 
Tabela 52. Masa organów surowcowych (g · roślina -1) 

surowiec masa 
początek 

kwitnienia 
pełnia 

kwitnienia 
koniec 

wegetacji 
świeŜa 425,21* 375,12 - 

liście odziomkowe powietrznie 
sucha 

143,84 141,30 - 

świeŜa 260,45* 156,32 - 
kwiatostany powietrznie 

sucha 
55,09 57,51 - 

świeŜa 528,82a 633,80b 565,41ab 
organy podziemne powietrznie 

sucha 
293,71a 326,36b 315,04b 

*p<0,05 (w wierszach) 
 

W drugim roku wegetacji masa organów nadziemnych była wyraźnie wyŜsza w 

porównaniu z pierwszym rokiem, przy wyraźnej przewadze liści odziomkowych nad 

pędami kwiatostanowymi. Masa organów podziemnych w drugim roku osiągnęła swoje 

maksimum w połowie sezonu wegetacyjnego, w okresie lata (tab. 52, fot. 29 i 31).  

 
 

Tabela 53. Ogólna zawartość związków fenolowych w organach nadziemnych (%) 

flawonoidy kwasy fenolowe garbniki 
surowiec początek 

kwitnienia 
pełnia 

kwitnienia 
początek 

kwitnienia 
pełnia 

kwitnienia 
początek 

kwitnienia 
pełnia 

kwitnienia 

liście 
odziomkowe 

1,56 2,41** 0,88 0,81 0,61** 0,47 

kwiatostany 

 
3,22** 2,43 1,46 1,25 1,47 1,98** 

**p<0,01 (w wierszach) 
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Tabela 54. Ogólna zawartość związków fenolowych i steroli w organach podziemnych 
(%) 

surowiec garbniki kwasy fenolowe sterole 

początek 
kwitnienia 

2,23b 1,69b 0,22a 

pełnia 
kwitnienia 

1,87a 1,31a 0,20a 

koniec 
wegetacji 

2,18ab 1,39a 0,16a 

Jednakowymi literami oznaczono w kolumnach wartości nieróŜniące się istotnie na poziomie α=0,01wg 
testu Tukey’a 
 
Tabela 55. Zawartość zidentyfikowanych związków fenolowych w organach 

nadziemnych (mg · 100g -1) 

kwiatostany  liście odziomkowe zidentyfikowane 

związki fenolowe początek 

kwitnienia 

pełnia 

kwitnienia 

początek 

kwitnienia 

pełnia 

kwitnienia 

Garbniki:  

(-)-epigalokatechina 107,22** 49,70 58,62** 33,75 

(+)-katechina 0,00 0,00 173,68** 53,81 

Kwasy polifenolowe: 

elagowy 301,91** 210,01 8,91 12,64 

galusowy 542,32** 477,90 152,92** 121,01 

syryngowy 436,34** 344,74 0,00 0,00 

salicylowy 70,26** 46,65 28,51 21,66 

chlorogenowy 0,00 0,00 307,59** 140,21 

kawowy 0,00 0,00 113,96** 68,55 

rozmarynowy 0,00 0,00 132,68** 81,52 

Flawonoidy: 

hiperozyd 703,82** 516,71 678,20** 449,95 

astragalina 546,87** 393,86 72,22 59,71 

spireozyd 1 329,54** 1 113,67 39,33** 22,36 

kemferol 327,35** 231,39 28,87** 13,55 

kwercetyna 61,86 83,28** 7,64 2,82 

**p<0,01 
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Rysunek 22. Analiza chromatograficzna związków fenolowych w kwiatostanach 
wiązówki bulwkowej 
 
 

 
Rysunek 23. Analiza chromatograficzna związków fenolowych w liściach 
odziomkowych wiązówki bulwkowej 
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Tabela 56. Zawartość zidentyfikowanych związków fenolowych i sterolowych w 

organach podziemnych (mg · 100g -1) 

zidentyfikowane związki 

fenolowe i sterolowe 

początek 

wegetacji 

pełnia 

wegetacji 

koniec 

wegetacji 

Garbniki: 

(-)-epigalokatechina 332,16 b 276,72 a 272,14 a 

(+)-katechina 426,72 b 241,90 a 407,91 b 

(-)-epikatechina 286,41 ab 264,24 a 310,96 b 

galusan epigalokatechiny 155,33 b 129,81 ab 89,20 a  

Kwasy polifenolowe: 

elagowy 47,15 a 75,98 b 89,81 b 

galusowy 222,14 b 297,09 c 117,60 a 

Sterole 

β-sitosterol 105,14 a  96,91 b 88,75 c  

D-glukozyd β-sitosterolu 258,51 b  299,21 a 196,16 b 

kampesterol 29,56 a  25,11 b 16,5 c 

Jednakowymi literami oznaczono w wierszach wartości nieróŜniące się istotnie na poziomie α=0,01wg 

testu Tukey’a 

 

 
Rysunek 24. Analiza chromatograficzna związków fenolowych w liściach 
odziomkowych wiązówki bulwkowej 
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W drugim roku wegetacji ogólna zawartość oznaczonych związków biologicznie 

czynnych w organach nadziemnych i podziemnych była zbliŜona do pierwszego roku 

wegetacji, z tym Ŝe w kwiatostanach, których nie było w pierwszym roku wegetacji, 

stwierdzono znaczącą obecność flawonoidów. Poza związkami fenolowymi w organach 

podziemnych stwierdzono obecność śladowych ilości steroli (tab.53 i 54). 

Na podstawie analizy HPLC w organach nadziemnych zidentyfikowano więcej 

związków fenolowych niŜ w organach podziemnych. W kwiatostanach stwierdzono 

wysoką zawartość kwasu elagowego, syryngowego, galusowego i salicylowego. Liście 

odziomkowe zawierały duŜo kwasu chlorogenowego, kawowego i rozmarynowego. W 

kwiatostanach stwierdzono takŜe wysoką zawartość spireozydu, hiperiozydu, 

astragaliny i kemferolu, przy czym spireozyd znajdował się w tym surowcu w 

największej ilości. Zawartość wszystkich zidentyfikowanych związków fenolowych 

była wyŜsza w kwiatostanach uzyskanych na początku kwitnienia w porównaniu z 

pełnią kwitnienia roślin (tab. 55, rys 22 i 23).  

W organach podziemnych stwierdzono znacznie więcej garbników 

katechinowych niŜ w organach nadziemnych. Surowiec uzyskany w drugim roku 

uprawy w róŜnych terminach zbioru zawierał zbliŜone zawartości wszystkich 

zidentyfikowanych garbników. Organy podziemne charakteryzował się równieŜ 

obecnością steroli, przy czym związkiem dominującym w tej grupie był D-glukozyd β-

sitosterolu (tab. 56, rys 24). 
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Fot. 28. Pierwszy rok wegetacji  Fot. 29. Drugi rok wegetacji  

  
Fot. 30. Organy podziemne – pierwszy rok wegetacji Fot. 31. Organy podziemne – drugi rok wegetacji 
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3.1.3.2. Kuklik pospolity 
 
Pierwszy rok wegetacji roślin 
 
Tabela 57. Masa organów surowcowych (g · roślina-1) 

surowiec masa 
pełnia 

wegetacji 
koniec 

wegetacji 

świeŜa 119,09 - 
liście rozetowe powietrznie 

sucha 
21,25 - 

świeŜa 56,69 90,98* 
organy podziemne powietrznie 

sucha 
19,79 30,30* 

*p<0,05 (w wierszach) 
W pierwszym roku wegetacji rośliny wytworzyły stosunkowo niską masę zarówno 

organów nadziemnych (liście rozetowe) i podziemnych (tab. 57, fot. 32 i 34).  

 
Tabela 58. Ogólna zawartość związków fenolowych w organach surowcowych (%) 

organy podziemne 
związki fenolowe 

liście rozetowe 

(pełnia wegetacji) pełnia wegetacji koniec wegetacji 

garbniki 5,83 7,20 7,46 

kwasy fenolowe 0,51 0,89 1,09** 

flawonoidy ilości śladowe 0,00 0,00 

sterole 0,00 0,12 0,08 

**p<0,01 (w wierszach) 
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Tabela 59. Zawartość zidentyfikowanych związków fenolowych i sterolowych w 

organach surowcowych (mg · 100g -1) 

organy podziemne zidentyfikowane związki 

fenolowe 

liście rozetowe 

(pełnia wegetacji) pełnia wegetacji koniec wegetacji 

Garbniki: 

(-)-epigalokatechina 0,00 421,40 475,60** 

(+)-katechina 7,09 132,47 142,57** 

(-)-epikatechina 0,00 167,21 210,98** 

(-)-galusan epigalokatechiny 0,00 57,96 66,52** 

(-)-galusan epikatechiny 58,60 180,00 249,57** 

Kwasy polifenolowe:    

elagowy 193,55 90,31 106,94** 

galusowy 39,98 72,68 73,01 

chlorogenowy 12,37 0,00 0,00 

kawowy 13,05 0,00 0,00 

Flawonoidy 

 

astragalina 60,78 0,00 0,00 

Sterole 

β-sitosterol 0,00 125,98** 113,45 

D-glukozyd β-sitosterolu 0,00 98,70 95,14 

kampesterol 0,00 15,89 21,07** 

**p<0,01 (w wierszach) 

 

 

 
W pierwszym roku wegetacji roślin zarówno liście rozetowe jak i organy 

podziemne charakteryzowały się wysoka zawartością garbników. W surowcach tych 

wystąpiły w niewielkich ilościach kwasy fenolowe. Flawonoidy były obecne tylko w 

śladowych ilościach w liściach rozetowych (tab. 58). 

Spośród garbników w liściach stwierdzono jedynie obecność gallusanu epikatechiny  

i śladowych ilości katechiny. W organach podziemnych stwierdzono obecność pięciu 

związków garbnikowych przy wyraźnej dominacji epigalokatechiny. Wszystkie związki 
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garbnikowe wystąpiły w wyraźnie wyŜszej ilości pod koniec okresu wegetacji. W 

liściach rozetowych zidentyfikowano cztery kwasy polifenolowe z kwasem elagowym 

jako dominantem oraz flawonoid astragalinę. W organach podziemnych stwierdzono 

obecność tylko kwasu elagowego i galusowego (tab. 59). 

 
Drugi rok wegetacji 

 
Tabela 60. Masa organów surowcowych (g · roślina -1) 

surowiec masa 
początek 
wegetacji 

pełnia 
kwitnienia 

koniec 
wegetacji 

świeŜa 192,21 347,70* - 
ziele powietrznie 

sucha 
35,06 60,18* - 

świeŜa - 150,37 183,00* 
organy podziemne powietrznie 

sucha 
- 52,20 65,98* 

*p<0,05 (w wierszach) 
 

W drugim roku wegetacji masa ziela w okresie pełni kwitnienia była wyraźnie 
wyŜsza od masy organów podziemnych zbieranych w tym samym okresie a takŜe 
zbieranych pod koniec wegetacji roślin (tab. 60, fot. 33 i 35). 
 
Tabela 61. Ogólna zawartość związków fenolowych w zielu (%). 

flawonoidy kwasy fenolowe garbniki 

surowiec początek 

wegetacji 

pełnia 

kwitnienia 

początek 

wegetacji 

pełnia 

kwitnienia 

początek 

wegetacji 

pełnia 

kwitnienia 

ziele ilości śladowe 0,53 0,58 1,26 4,42** 

**p<0,01 (w wierszach) 

 
 
Tabela 62. Ogólna zawartość związków fenolowych i steroli w organach podziemnych 
(%) 

 pełnia kwitnienia koniec wegetacji 

garbniki 2,50 5,28** 

kwasy fenolowe 1,32 1,21 

sterole 0,23 0,15 

**p<0,01 (w wierszach) 
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Tabela 63. Zawartość zidentyfikowanych związków fenolowych w zielu (mg · 100g -1) 

zidentyfikowane związki 

fenolowe 

początek 

wegetacji 

pełnia 

kwitnienia 

Garbniki   

(+)-katechina 5,56 7,05** 

(-)-galusan epikatechiny 28,30 29,34 

Kwasy polifenolowe:   

elagowy 54,49 84,56** 

galusowy 47,20 52,62** 

chlorogenowy 54,05 99,05** 

kawowy 22,59 45,74** 

Flawonoidy   

astragalina 0,00 18,24 

**p<0,01 (w wierszach) 

 

Tabela 64. Zawartość zidentyfikowanych związków fenolowych w organach 

podziemnych (mg · 100 g-1) 

zidentyfikowane związki fenolowe 
pełnia 

kwitnienia 

koniec 

wegetacji 

Garbniki   

(-)-epigalokatechina 327,22** 184,56 

(+)-katechina 175,49 166,73 

(-)-epikatechina 66,26 168,81** 

(-)-galusan epigalokatechiny  55,47 53,88 

(-)-galusan epikatechiny 282,66** 90,37 

Kwasy polifenolowe:   

kwas elagowy 110,92** 48,78 

kwas galusowy 96,60** 46,54 

Sterole: 

β-sitosterol 137,35 145,6 

D-glukozyd β-sitosterolu 26,28** 17,98 

kampesterol 21,14 16,35 

**p<0,01 (w wierszach) 
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Rysunek 25. Analiza chromatograficzna związków fenolowych w zielu kuklika 
pospolitego 
 
 

 
Rysunek 26. Analiza chromatograficzna związków fenolowych w organach 
podziemnych kuklika pospolitego 
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W organach nadziemnych stwierdzono obecność śladowych ilości flawonoidów 

i kwasów polifenolowych oraz niezbyt wysoką zawartość garbników, rosnącą w okresie 

wegetacji roślin (tab. 61). W organach podziemnych było nieco więcej zarówno 

garbników jak i kwasów polifenolowych. Garbniki podobnie jak w zielu gromadziły się 

w większych ilościach w końcowym okresie wegetacji roślin. W surowcu tym 

stwierdzono równieŜ niewielkie ilości steroli. (tab. 62). W zielu zidentyfikowano dwa 

garbniki oraz cztery kwasy polifenolowe. Wszystkie te związki wystąpiły w niezbyt 

duŜych ilościach i było ich więcej w roślinach będących w okresie pełni kwitnienia niŜ 

na początku wegetacji. W zielu zidentyfikowano takŜe jeden flawonoid, a mianowicie 

astragalinę, której obecność stwierdzono tylko u roślin będących w okresie pełni 

kwitnienia (tab. 63, rys. 25).  

W organach podziemnych kuklika stwierdzono obecność pięciu garbników, 

dwóch kwasów polifenolowych wśród których dominowały epigalokatechina i galusan 

epikatechiny oraz trzech steroli (tab. 64, rys. 26). 
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Fot. 32. Pierwszy rok wegetacji  Fot. 33. Drugi rok wegetacji  

 

 

 
Fot. 34. Rośliny w pierwszym roku wegetacji Fot. 35. Organy podziemne – drugi rok wegetacji 
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3.1.3.3. Krwiściąg lekarski 
 
Pierwszy rok wegetacji 
 
Tabela 64. Masa organów surowcowych (g · roślina-1) 

surowiec masa pełnia 

wegetacji 

koniec 

wegetacji 

świeŜa 110,98 - 

liście rozetowe powietrznie 

sucha 

23,39 - 

świeŜa 74,61 179,00* 

organy podziemne powietrznie 

sucha 

27,95 80,50* 

*p<0,05 (w wierszach) 

W pierwszym roku wegetacji rośliny wytworzyły niewielką masę liści 

rozetowych oraz organów podziemnych, przy czym masa tych ostatnich wzrosła istotnie 

od pełni do końca wegetacji roślin (tab. 64, fot. 36, 38). 

 

Tabela 65. Ogólna zawartość związków fenolowych w organach surowcowych (%) 

organy podziemne związki fenolowe  liście rozetowe 

(pełnia wegetacji) pełnia wegetacji koniec wegetacji 

garbniki 1,15 5,47 5,96** 

kwasy fenolowe 1,24 2,24 2,87** 

flawonoidy 0,64 0,00 0,00 

sterole 0,00 0,21 0,18 

**p<0,01 (w wierszach) 
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Tabela 66. Zawartość zidentyfikowanych związków fenolowych w organach 

surowcowych (mg · 100 g-1) 

organy podziemne 

zidentyfikowane związki fenolowe  

liście 

rozetowe 
pełnia 

wegetacji 

koniec 

wegetacji 

Garbniki    

(-)-epigalokatechina 10,89 89,15 99,85** 

(+)-katechina 27,71 116,88 151,14** 

(-)-epikatechina 0,00 225,68 319,16** 

(-)-galusan epigalokatechiny  28,16 49,18 61,69** 

(-)-galusan epikatechiny 0,00 80,11 122,34** 

Kwasy polifenolowe    

kwas elagowy 105,66 120,14 168,42** 

kwas galusowy 0,00 181,23 237,71** 

kwas chlorogenowy 295,38 10,38 22,31** 

kwas kawowy 9,16 19,96 30,38** 

Flawonoidy    

rutozyd 136,98 0,00 0,00 

hiperozyd 368,71 0,00 0,00 

astragalina 95,72 0,00 0,00 

Sterole 

β-sitosterol 0,00 114,27** 97,15 

D-glukozyd β-sitosterolu 0,00 187,34 198,12 

kampesterol 0,00 19,69 15,33 

**p<0,01 (w wierszach) 

 

W liściach rozetowych stwierdzono obecność niewielkich ilości garbników, 

kwasów fenolowych i flawonoidów. W organach podziemnych nie stwierdzono 

obecności flawonoidów, natomiast ogólna zawartość garbników i kwasów fenolowych 

była wyraźnie wyŜsza niŜ w liściach rozetowych, przy czym organy podziemne zebrane 

pod koniec wegetacji zawierały istotnie więcej garbników i kwasów fenolowych niŜ te 

zebrane w pełni wegetacji roślin. W surowcu tym stwierdzono równieŜ nieznaczne 

ilości steroli (tab. 65). 
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W liściach rozetowych zidentyfikowano obecność trzech związków garbnikowych, 

trzech kwasów fenolowych i trzech flawonoidów, z tym Ŝe dominującymi związkami 

były hiperozyd i kwas chlorogenowy. W organach podziemnych stwierdzono obecność 

pięciu związków garbnikowych, czterech kwasów fenolowych i trzech steroli. W 

największych ilościach w organach tych wystąpiła epikatechina i kwas galusowy. 

Korzenie krwiściągu zebrane pod koniec wegetacji roślin zawierały istotnie więcej 

zidentyfikowanych związków czynnych niŜ te zebrane podczas pełni wegetacji (tab. 

66). 
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Drugi rok wegetacji 
 
Tabela 67. Masa organów surowcowych (g · roślina -1) 

surowiec masa początek 
wegetacji 

pełnia 
wegetacji 

koniec 
wegetacji 

świeŜa 620,35 690,15* - 
ziele powietrznie 

sucha 
131,92 142,89 - 

świeŜa 189,50 a 295,14 b 490,00 c 
organy podziemne powietrznie 

sucha 
59,90 a  88,16 b  182,60 c 

*p<0,05 (w wierszach) 
 

W drugim roku wegetacji masa ziela była kilkakrotnie wyŜsza w porównaniu  

z pierwszym rokiem i wzrastała istotnie od początku do pełni wegetacji roślin. Masa 

organów podziemnych w drugim roku osiągnęła swoje maksimum jesienią, pod koniec 

wegetacji (tab. 67, fot. 37 i 39).  

 
 
Tabela 68. Ogólna zawartość związków fenolowych w zielu (%) 

flawonoidy kwasy fenolowe garbniki 

początek 

wegetacji 

pełnia 

wegetacji 

początek 

wegetacji 

pełnia 

wegetacji 

początek 

wegetacji 

pełnia 

wegetacji 

1,99** 1,62 2,07  3,18** 1,63 1,72** 

**p<0,01 (w wierszach) 

 
 
Tabela 69. Ogólna zawartość związków fenolowych w organach podziemnych (%) 

 początek wegetacji pełnia wegetacji koniec wegetacji  

garbniki 4,58 a 6,05 a 4,53 b 

kwasy fenolowe 1,44 b 0,80 a 0,97 a 

sterole 0,24 a 0,22 a 0,15 b 

Jednakowymi literami oznaczono w wierszach wartości nieróŜniące się istotnie na poziomie α=0,01wg 

testu Tukey’a 
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Tabela 70. Zawartość zidentyfikowanych związków fenolowych w zielu (mg · 100g -1) 

zidentyfikowane związki 

fenolowe 

początek 

wegetacji 

pełnia 

wegetacji  

Garbniki   

(-)-epigalokatechina 129,87 180,15** 

(+)-katechina 45,82 53,18** 

(-)-epikatechina 21,36 39,45** 

Kwasy polifenolowe:   

elagowy 102,91 238,93** 

chlorogenowy 379,26 436,73** 

kawowy 8,21 10,43** 

rozmarynowy 211,14 256,24** 

Flawonoidy   

hiperozyd 770,75** 656,03 

astragalina 246,61** 100,56 

rutozyd 211,35** 156,34 

**p<0,01 (w wierszach) 
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Tabela 71. Zawartość zidentyfikowanych związków fenolowych i sterolowych w 

organach podziemnych (mg · 100g -1) 

zidentyfikowane związki 

fenolowe i sterolowe 

początek 

wegetacji 

pełnia 

wegetacji  

koniec 

wegetacji 

Garbniki    

(-)-epigalokatechina 90,36 a  144,29 b  127,89 b 

(+)-katechina 114,71 ab 126,61 b 106,73 a 

(-)-epikatechina 380,16 a 406,09 b  385,68 a 

(-)-galusan epigalokatechiny 71,12 a 102,29 b 107,68 b 

(-)-galusan epikatechiny 130,63 a 155,42 b 176,38 c 

Kwasy polifenolowe    

elagowy 146,93 b 135,14 a 134,75 a 

galusowy 291,62 b  270,81 a 267,91 a 

chlorogenowy 40,81 b 37,11 ab 35,27 a 

kawowy 40,05 b 34,14 a 33,68 a 

Sterole 

β-sitosterol 269,45 a 243,14 b 250,47 a 

D-glukozyd β-sitosterolu 136,99 a 87,21 c 96,17 b 

kampesterol 12,56 c 24,38 a 19,57 b 

Jednakowymi literami oznaczono w wierszach wartości nieróŜniące się istotnie na poziomie α=0,01wg 

testu Tukey’a 
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Rysunek 27. Analiza chromatograficzna związków fenolowych w zielu krwiściągu 
lekarskiego 
 

 
Rysunek 28. Analiza chromatograficzna związków fenolowych w organach 
podziemnych krwiściągu lekarskiego 
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W drugim roku wegetacji ogólna zawartość oznaczonych grup związków 

biologicznie czynnych w zielu była wyraźnie wyŜsza niŜ w pierwszym roku wegetacji, 

z tym Ŝe ziele zebrane na początku wegetacji charakteryzowało się istotnie wyŜszą 

ogólną zawartością flawonoidów, natomiast ziele zebrane w pełni wegetacji zawierało 

istotnie więcej kwasów fenolowych i garbników (tab. 68). W organach podziemnych 

stwierdzono obecność znacznych ilości garbników i niewielkie ilości kwasów 

fenolowych oraz steroli (tab. 69). 

Na podstawie analizy HPLC w zielu stwierdzono bardzo wysoką zawartość 

związków flawonoidowych: hiperozydu, astragaliny i rutozydu, a takŜe kwasów 

fenolowych szczególnie kwasu chlorogenowego i rozmarynowego. W surowcu tym 

zidentyfikowano równieŜ obecność trzech związków garbnikowych (tab. 70, rys 27). 

W organach podziemnych stwierdzono więcej garbników katechinowych niŜ w zielu, 

przy wyraźnej dominacji epikatechiny. W znacznych ilościach zidentyfikowano 

równieŜ kwas galusowy i β-sitosterol (tab. 71, rys. 28). 

 

 
Fot. 36. Pierwszy rok wegetacji  Fot. 37. Drugi rok wegetacji  

 
Fot. 38. Organy podziemne – pierwszy rok wegetacji Fot. 39. Organy podziemne – drugi rok wegetacji 
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3.2. Badania prowadzone w Stacji Doświadczalnej Mydlniki 

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 

 

3.2.1. Metodyka 

Badania prowadzono w latach 2008 i 2009 na 1-rocznych i 2-letnich roślinach 

wiązówki bulwkowej, kuklika pospolitego i krwiściągu lekarskiego. Doświadczenie 

polowe rozpoczynano wiosną, wysadzając tą samą rozsadę roślin, która uŜyta była przy 

zakładaniu podobnych doświadczeń polowych w Katedrze Roślin Warzywnych i 

Leczniczych SGGW w Warszawie. Rośliny wysadzano w rozstawie 0,70 x 0,25 m. 

Poletka doświadczalne dla poszczególnych gatunków obejmowały powierzchnię około 

170 m2. Ustalanie masy surowców i plonu dokonano w trzech powtórzeniach, z których 

kaŜde obejmowało 21 roślin w przypadku braku wypadów. 

W pierwszym roku uprawy jesienią przeprowadzono zbiór organów 

podziemnych w okresie wchodzenia roślin w okres spoczynku zimowego. W drugim 

roku uprawy dokonano zbioru ziela w okresie pełni kwitnienia roślin oraz trzykrotnego 

zbioru organów podziemnych: na początku wegetacji, w pełni wegetacji, pod koniec 

wegetacji. 

W kaŜdym terminie zbiór surowców przeprowadzono z 10 losowo wybranych 

roślin. Materiał roślinny przekazywano do laboratorium Katedry Roślin Warzywnych i 

Leczniczych Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie, 

gdzie wykonywano analityczną część doświadczenia. Metody analiz chemicznych i 

analiza statystyczna wyników opisane zostały w tomie pierwszym sprawozdania w 

rozdziale I.1.3 i I.1.4. 
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3.2.2. Warunki klimatyczne i glebowe  

Doświadczenie załoŜono na terenie Stacji Doświadczalnej Wydziału 

Ogrodniczego UR w Krakowie, zlokalizowanej w Mydlnikach na glebie określonej jako 

brunatna właściwa. Pełna jej charakterystyka zawarta jest w tabelach 1 i 2. 

Przedplonami w latach poprzedzających zakładanie doświadczenia były późne 

warzywa kapustne, uprawiane na pełnej dawce obornika. NawoŜenie fosforowo-

potasowe wykonano w oparciu o wyniki analiz chemicznych próbek gleby pobieranych 

jesienią. Zawartość przyswajalnego fosforu uzupełniano do poziomu 70 mg dm-3 gleby, 

a potasu do 200 mg dm-3. Nawozy fosforowe w postaci superfosfatu potrójnego i 

potasowe w formie soli potasowej wysiewano jesienią i wiosną przed załoŜeniem 

doświadczenia, stosując w kaŜdym terminie połowę wyliczonej dawki. NawoŜenie 

azotowe w ilości 60 kg/ha stosowano w postaci saletrzaku magnezowego w dwu 

dawkach w 1. roku uprawy: przed wysadzaniem roślin i po rozpoczęciu intensywnego 

wzrostu. W drugim i trzecim roku jednorazowo na początku wegetacji w ilości 60-80 kg 

N/ha zaleŜnie od wyników analizy próbek gleby.  

 

Tabela 72. Odczyn gleby i zawartość węgla organicznego w glebie. 

pH Głębokość w profilu 

gleby (cm) H2O KCl 

Odczyn Zawartość węgla 

organicznego (%) 

0-30 

31-50 

51-110 

6,88 

7,28 

7,83 

6,11 

6,02 

6,65 

lekko kwaśny 

obojętny 

zasadowy 

2,02 

1,30 

1,02 

pH - oznaczenie potencjometryczne 

węgiel organiczny – oznaczenie metoda oksydometryczną Tiurina 
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Tabela 73. Charakterystyka gleby. 

Typ: Brunatna właściwa 

Podtyp: Szarobrunatna (stara mada próchniczna) 

Rodzaj: Ustabilizowane aluwia rzeczne 

Gatunek: Pył ilasty zalegający na glinie średniej pylastej podścielonej pyłem zwykłym 

Nachylenie 0 stopni 

Profile glebowe:  

Ap 0-30 cm, brunatno szary, umiarkowanie wilgotny pył ilasty z domieszką około 5% 

drobnych okruchów wapieni i krzemieni, struktura gruzełkowata, układ pulchny, 

przejście stopniowe, pH (H2O) 6,9 

Abbr 30-50 cm, szarobrunatna, umiarkowanie wilgotna glina średnia pylasta, struktura 

polierdyczna ostrokrawędzista, układ zwięzły, przejście stopniowe, pH 7,3 

Ab 50-110 cm, brunatno czarny, umiarkowanie wilgotny pył zwykły, struktura 

polierdyczna zaokrąglona, układ lekko zwięzły, przejście stopniowe, pH 7,8 

Bbrgg 110-170 cm, Ŝółtobrunatny z rdzawo-popielatymi plamami pył zwykły na 

przejściu do pyłu ilastego, struktura spójna plastyczna, układ zwięzły, przejście 

wyraźne, pH 8,0 

Gg 170-190 cm, popielaty, mokry pył zwykły, struktura zwarta krucha, układ lekko 

zwięzły, przejście wyraźne, pH 7,1 

Otz 190-195 cm, czarny, dobrze rozłoŜony torf, silnie zamulony, pH 6,1 

 

Przebieg warunków pogodowych w sezonach wegetacyjnych lat prowadzenia badań 

polowych przedstawiono w tabelach 74 i 75. 

 
Tabela 74. Średnia dobowa temperatura powietrza (°C) w Mydlnikach 

miesiąc rok 
IV V VI VII VIII IX X 

2008 9,6 14,1 18,7 19,0 18,5 12,8 9,9 

2009 9,0 14,5 15,4 19,5 18,9 15,1 7,6 

 
 
Tabela 75. Miesięczna suma opadów (mm) w Mydlnikach 

miesiąc rok 
IV V VI VII VIII IX X 

2008 44,6 26,8 22,8 133,6 47,0 77,2 52,6 

2009 16,6 91,0 128,0 82,7 53,3 34,8 81,5 
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3.2.3. Wyniki 
 

3.2.3.1. Wiązówka bulwkowa 
 
Tabela 76. Masa organów surowcowych (g · roślina -1) 

ziele organy podziemne 
wiek roślin 
 

faza 
rozwojowa świeŜa masa 

powietrznie 
sucha masa 

świeŜa masa 
powietrznie 
sucha masa 

1 rok 
koniec 
wegetacji 

- - 110,00 c 38,40 c 

początek 
wegetacji 

- - 154,00 b 47,90 c 

pełnia 
wegetacji 

246,00 79,60 187,00 b  74,80 b 2 rok 

koniec 
wegetacji 

- - 403,00 a 188,30 a 

Jednakowymi literami oznaczono w kolumnach wartości nieróŜniące się istotnie na poziomie α=0,05wg testu Tukey’a 

 
Tabela 77. Plon (powietrznie suchych) organów surowcowych (dt·ha-1) 

wiek roślin 
faza 

rozwojowa 
ziele organy podziemne 

1 rok 
koniec 

wegetacji 
- 21,4 c 

początek 
wegetacji 

- 21,9 c 

pełnia 
wegetacji 

41,0 39,9 b 2 rok 

koniec 
wegetacji 

- 104,2 a 

Jednakowymi literami oznaczono w kolumnie wartości nieróŜniące się istotnie na poziomie α=0,05wg testu Tukey’a 

 
W pierwszym roku uprawy organy podziemne wiązówki bulwkowej, zebrane w 

okresie wchodzenia roślin w spoczynek zimowy, wykształciły niewielką masę (38,40 g 

· roślina-1) (fot. 40 i 42), natomiast w drugim roku średnia masa tego surowca była 

prawie pięciokrotnie wyŜsza (188,30 g · roślina -1). W tym okresie (drugi rok uprawy, 

koniec wegetacji roślin) stwierdzono takŜe najwyŜszy plon organów podziemnych  

(104,2 dt·ha-1) (tab. 76, fot. 43). 

Zbioru ziela wiązówki bulwkowej dokonano jednokrotnie – w drugim roku 

uprawy, podczas pełni wegetacji roślin. Masa tego surowca wynosiła 79,6 g · roślina -1, 

a plon – 41 dt·ha-1 (tab. 77, fot. 41). 
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Pierwszy rok wegetacji 

 

Tabela 78. Ogólna zawartość związków fenolowych i steroli w organach podziemnych 
(%) 

surowiec garbniki kwasy fenolowe flawonoidy sterole 

organy 
podziemne 

 
2,84 1,55 0,45 0,12 

 
Tabela 79. Zawartość zidentyfikowanych związków fenolowych i sterolowych w 
organach podziemnych (mg · 100g -1) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Garbniki: 

(-)-epigalokatechina 552,48 

(+)-katechina 477,30 

(-)-epikatechina 198,78 

(-)-galusan epikatechiny 83,42 

Kwasy polifenolowe: 

elagowy 11,26 

galusowy 215,82 

salicylowy 0,86 

Flawonoidy: 

hiperozyd 10,91 

rutozyd 26,45 

astragalina 19,58 

spireozyd 9,95 

kwercetyna 1,24 

Sterole 

β-sitosterol 107,55 

D-glukozyd β-sitosterolu 381,60 

kampesterol 30,55 
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W pierwszym roku wegetacji ogólna zawartość związków fenolowych w 

organach podziemnych wiązówki bulwkowej kształtowała się następująco: garbniki - 

2,84%, kwasy fenolowe - 1,55%, flawonoidy - 0,45%, sterole – 0,12% (tab. 78). 

Zidentyfikowano 12 związków fenolowych i 3 sterole przy czym zdecydowanie 

dominowały garbniki: epigalokatechina 552,48 mg 100g -1, katechina 477,30 mg 100g -1 

(tab. 79). 

 

Drugi rok wegetacji 

 

Tabela 80. Ogólna zawartość związków fenolowych w organach nadziemnych (%) 

surowiec garbniki kwasy fenolowe flawonoidy 

ziele 2,24 1,06 0,52 

kwiatostany 0,42 0,89 4,96 

 
 
Tabela 81. Ogólna zawartość związków fenolowych i steroli w organach podziemnych 
(%) 

surowiec garbniki kwasy fenolowe flawonoidy sterole 

początek 
wegetacji 

2,90 a 1,67 a ślady 0,34 a 

pełnia 
wegetacji 

1,54 b 1,57 a ślady 0,26 b 

koniec 
wegetacji 

2,48 a 1,06 b ślady 0,19 c 

Jednakowymi literami oznaczono w kolumnach wartości nieróŜniące się istotnie na poziomie α=0,05wg testu Tukey’a 
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Tabela 82. Zawartość zidentyfikowanych związków fenolowych w organach 
nadziemnych (mg · 100g -1) 

zidentyfikowane 
związki fenolowe 

ziele kwiatostany 

Garbniki: 

(-)-epigalokatechina 34,41 666,90 

(+)-katechina 356,85 0,00 

Kwasy polifenolowe: 

elagowy 78,59 525,49 

galusowy 182,61 489,14 

syryngowy 0,00 984,29 

salicylowy 27,45 14,83 

chlorogenowy 395,12 0,00 

kawowy 83,27 0,00 

rozmarynowy 60,38 0,00 

Flawonoidy: 

hiperozyd 743,37 880,34 

astragalina 210,95 785,52 

spireozyd 488,73 1609,72 

kemferol 106,36 423,32* 

kwercetyna 7,33 1,74 
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Tabela 83. Zawartość zidentyfikowanych związków fenolowych i sterolowych w 

organach podziemnych (mg · 100g -1) 

zidentyfikowane związki 

fenolowe i sterolowe 

początek 

wegetacji 

pełnia 

wegetacji 

koniec 

wegetacji 

Garbniki: 

(-)-epigalokatechina 623,20 b 640,85 b 506,49 a 

(+)-katechina 489,88 a 452,22 a 403,78 b 

(-)-epikatechina 192,36 a 207,12 a 164,54 b 

galusan epigalokatechiny 99,50 a 108,04 a 75,58 b 

Kwasy polifenolowe: 

elagowy 9,48 a 6,05 c 7,91 b 

galusowy 236,21 ab 299,20 a 177,6 b 

salicylowy 0,85 b 0,92 a 0,92 a 

Flawonoidy: 

hiperozyd 11,93 ab 13,57 b 10,24 a 

rutozyd 59,23 a 45,85 b 28,96 c 

astragalina 19,09 a 19,70 a 17,10 b 

spireozyd 9,10 a 8,06 b 9,27 a 

kwercetyna 1,15 a 0,58 b 1,07 a 

Sterole 

β-sitosterol 78,85 c 86,91 b 98,87 a 

D-glukozyd β-sitosterolu 156,16 b 199,21 a 158,51b 

kampesterol 12,4 c 24,01 b 25,53 a 

Jednakowymi literami oznaczono w wierszach wartości nieróŜniące się istotnie na poziomie α=0,05wg testu Tukey’a 

 

W drugim roku wegetacji roślin najwyŜszą ogólną zawartością garbników 

charakteryzowały się organy podziemne na początku wegetacji (2,90%). Zawartość 

kwasów fenolowych w organach nadziemnych i podziemnych kształtowała się 

podobnie: w zielu 1,06%, w kwiatach 0,89%, w korzeniach – od 1,06% do 1,67%. W 

kwiatostanach stwierdzono znaczące ilości flawonoidów (4,96%), natomiast w 

organach podziemnych – jedynie śladowe ich ilości. W organach podziemnych w 

niewielkich ilościach stwierdzono równieŜ obecność steroli (tab. 80 i 81). Spośród 
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wszystkich zidentyfikowanych związków fenolowych, w kwiatach dominowały 

spireozyd (1609,72 mg · 100g -1) i kwas syryngowy (984,29 mg · 100g -1), w zielu 

najwięcej było hiperozydu (743,37 mg · 100g -1), natomiast w korzeniach, niezaleŜnie 

od fazy rozwojowej dominowały: epigalokatechina 640,85 mg · 100g -1 i katechina 

489,88 mg · 100g -1 (tab. 82 i 83). 

 

 

 

Fot. 40. Pierwszy rok wegetacji Fot. 41. Drugi rok wegetacji 
 
 

 
 

Fot. 42. Organy podziemne – pierwszy rok 
wegetacji 

Fot. 43.Organy podziemne – drugi rok wegetacji 
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3.2.3.2. Kuklik pospolity 
 
Tabela 84. Masa organów surowcowych (g · roślina -1) 

ziele organy podziemne 
wiek roślin 
 

faza 
rozwojowa świeŜa masa 

powietrznie 
sucha masa 

świeŜa masa 
powietrznie 
sucha masa 

1 rok 
koniec 
wegetacji 

- - 129,00 c 37,30 c 

początek 
wegetacji 

- - 162,00 c 43,90 c 

pełnia 
wegetacji 

310,00 88,20 246,00 b 79,20 b 2 rok 

koniec 
wegetacji 

- - 344,00 a 109,20 a 

Jednakowymi literami oznaczono w kolumnach wartości nieróŜniące się istotnie na poziomie α=0,05wg testu Tukey’a 

 
Tabela 85. Plon (powietrznie suchych) organów surowcowych (dt·ha-1) 

wiek roślin 
 

faza 
rozwojowa 

 
ziele 

 
organy podziemne 

1 rok 
koniec 

wegetacji 
- 21,1b  

początek 
wegetacji 

- 25,1 b  

pełnia 
wegetacji 

50,4 41,9 a 2 rok 

koniec 
wegetacji 

- 48,1 a 

Jednakowymi literami oznaczono w kolumnie wartości nieróŜniące się istotnie na poziomie α=0,05wg testu Tukey’a 

 
W pierwszym roku uprawy, pod koniec wegetacji roślin średnia masa organów 

podziemnych kuklika pospolitego wynosiła 37,30 g · roślina -1, natomiast w drugim 

roku uprawy zaobserwowano wyraźny przyrost masy tego surowca w okresie od 

początku (43,90 g · roślina -1) do końca wegetacji (109,20 g · roślina -1) (tab. 84). 

NajwyŜszy plon organów podziemnych (48,1 dt·ha-1) stwierdzono w drugim roku 

uprawy, pod koniec wegetacji roślin (fot. 44, 46, 47). 

Średnia masa ziela kuklika pospolitego, zebranego w drugim roku uprawy w pełni 

wegetacji roślin wynosiła 88,20 g · roślina -1, a plon tego surowca osiągnął wartość 50,4 

dt·ha-1 (tab. 85, fot. 45). 
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Pierwszy rok wegetacji roślin 

 

Tabela 86. Ogólna zawartość związków fenolowych w organach podziemnych (%) 

surowiec garbniki kwasy fenolowe flawonoidy sterole 

organy 
podziemne 

 
3,80 1,54 ślady 0,19 

 
Tabela 87. Zawartość zidentyfikowanych związków fenolowych i sterolowych w 
organach podziemnych (mg · 100g -1) 
 

Garbniki:  

(-)-epigalokatechina 278,18 

(+)-katechina 171,43 

(-)-epikatechina 54,81 

(-)-galusan epikatechiny 406,74 

galusan epigalokatechiny 87,35 

Kwasy polifenolowe:  

elagowy 105,63 

galusowy 344,19 

chlorogenowy 48,34 

kawowy 4,39 

Flawonoidy:  

astragalina 25,35 

Sterole:  

β-sitosterol 124,42 

D-glukozyd β-sitosterolu 227,69 

kampesterol 26,29 

 
 

W pierwszym roku wegetacji roślin, w organach podziemnych stwierdzono 

wysoką ogólną zawartość garbników – 3,80% (tab. 86). Spośród zidentyfikowanych 

związków fenolowych – dominującą grupą równieŜ okazały się garbniki – najwięcej 
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było tu galusanu epikatechiny (406,74 mg 100g -1), w obrębie kwasów fenolowych 

zdecydowanie dominował kwas galusowy (344,19 mg 100g -1), a wśród steroli - D-

glukozyd β-sitosterolu (227,69 mg 100g -1) (tab. 87). 

 

Drugi rok wegetacji 

Tabela 88. Ogólna zawartość związków fenolowych w zielu (%) 

surowiec garbniki kwasy fenolowe flawonoidy 

ziele 4,23 0,96 0,37 

 

Tabela 89. Ogólna zawartość związków fenolowych i steroli w organach podziemnych 
(%) 

faza rozwoju garbniki kwasy fenolowe flawonoidy sterole 

początek 
wegetacji 

3,54 c 0,73 a ślady 0,24 a 

pełnia 
wegetacji 

4,42 b 0,98 a  ślady 0,20 b 

koniec 
wegetacji 

6,10 a 1,08 a ślady 0,18 b 

Jednakowymi literami oznaczono w kolumnach wartości nieróŜniące się istotnie na poziomie α=0,05wg testu Tukey’a 
 
 

Tabela 90. Zawartość zidentyfikowanych związków fenolowych w zielu (mg · 100g -1) 

zidentyfikowane 
związki fenolowe 

ziele 

Kwasy polifenolowe: 

elagowy 183,22 

chlorogenowy 393,81 

kawowy 47,24 

rozmarynowy 23,83 

Flawonoidy 

hiperozyd 80,44 

rutozyd 213,56 

astragalina 55,47 
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Tabela 91. Zawartość zidentyfikowanych związków fenolowych i sterolowych w 
organach podziemnych (mg · 100g -1) 

zidentyfikowane związki 
fenolowe i sterolowe 

początek 
wegetacji 

pełnia 
wegetacji 

koniec 
wegetacji 

Garbniki: 

(-)-epigalokatechina 415,04 b 468,60 ab 503,60 a 

(+)-katechina 261,21 b 452,89 a 417,98 ab 

(-)-epikatechina 125,95 b 276,64 a 242,65 a 

(-)-galusan epikatechiny 526,72 a 521,95 a 415,28 b 

galusan epigalokatechiny 160,71 a 195,51 a 112,44 b 

Kwasy polifenolowe: 

elagowy 139,10 b 136,79 b 161,50 a 

galusowy 270,21 c 449,30 a 355,77 b 

chlorogenowy 62,72 b 73,85 a 53,39 c 

kawowy 7,08 b 8,48 a 8,58 a 

Flawonoidy: 

astragalina 35,64 b 92,62 a 37,32 b 

Sterole: 

β-sitosterol 157,54 a 128,26 b 147,82 a 

D-glukozyd β-sitosterolu 28,10 b 29,95 b 43,82 a 

kampesterol 12,73 a 11,09 b 12,52 a 

Jednakowymi literami w wierszach oznaczono  wartości nieróŜniące się istotnie na poziomie α=0,05wg testu Tukey’a 
 

W drugim roku wegetacji roślin, zarówno ziele (4,23%), jak i organy podziemne 

kuklika pospolitego charakteryzowały się wysoką zawartością garbników, przy czym w 

organach podziemnych ilość tych związków zwiększała się podczas wegetacji roślin. 

Na początku wegetacji wynosiła 3,54%, w pełni – 4,42%, a w końcu 6,10% - i była 

prawie dwukrotnie wyŜsza w porównaniu z pierwszym rokiem uprawy roślin. 

Zawartość steroli w organach podziemnych była niewielka, ale w przeciwieństwie do 

garbników ich zawartość zmniejszała się w ciągu sezonu wegetacyjnego (tab. 88 i 89).  



86 
 

W zielu zidentyfikowano 7 związków fenolowych, przy czym w największej 

ilości występowały: kwas chlorogenowy 393,81 mg · 100g-1 oraz rutozyd 213,56 mg · 

100g-1 (tab. 90).  

Organy podziemne wyróŜniły się znaczącą zawartością epigalokatechiny 503,60 

mg · 100g-1, galusanu epikatechiny 526,72 mg · 100g-1 oraz kwasu galusowego 449,30 

mg · 100g-1. Zawartość poszczególnych zidentyfikowanych związków fenolowych 

zwiększała się w okresie od początku do pełni wegetacji roślin (tab. 91). 

 

  
Fot. 44. Pierwszy rok wegetacji Fot. 45Drugi rok wegetacji 

  
Fot. 46. Organy podziemne – pierwszy rok wegetacji Fot. 47. Organy podziemne – drugi rok wegetacji 
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3.2.3.3. Krwiściąg lekarski 
 
Tabela 92. Masa organów surowcowych (g · roślina -1) 

ziele organy podziemne 
wiek roślin 
 

faza 
rozwojowa świeŜa masa 

powietrznie 
sucha masa 

świeŜa masa 
powietrznie 
sucha masa 

1 rok 
koniec 
wegetacji 

- - 163,00 c 50,70 c 

początek 
wegetacji 

- - 172,00 c 64,00 b 

pełnia 
wegetacji 

714 148,80 286,00 b 72,40 b 2 rok 

koniec 
wegetacji 

- - 421,00 a 155,20 a 

Jednakowymi literami oznaczono w kolumnach wartości nieróŜniące się istotnie na poziomie α=0,05wg testu Tukey’a 

 
Tabela 93. Plon (powietrznie suchych) organów surowcowych (dt·ha-1) 

wiek roślin 
 

faza 
rozwojowa 

 
ziele 

 
organy podziemne 

1 rok 
koniec 

wegetacji 
- 30,1 c 

początek 
wegetacji 

- 27,5 c 

pełnia 
wegetacji 

75,7 36,9 b 2 rok 

koniec 
wegetacji 

- 78,5 a 

Jednakowymi literami oznaczono w kolumnie wartości nieróŜniące się istotnie na poziomie α=0,05wg testu Tukey’a 

 

Średnia masa organów podziemnych krwiściągu lekarskiego zebranych jesienią 

w pierwszym roku uprawy wynosiła 50,7 g · roślina -1, natomiast jesienią drugiego roku 

masa tego surowca była ponad trzykrotnie wyŜsza (155,20 g · roślina -1) – wtedy teŜ 

stwierdzono najwyŜszy plon organów podziemnych (78,5 dt·ha-1) (fot. 48,50,51). 

W drugim roku uprawy, w pełni wegetacji roślin krwiściąg lekarski wykształcił 

dość wysoką masę ziela (148,8 g · roślina -1), co zaowocowało wysokim plonem tego 

surowca – 75,7 dt·ha-1 (tab. 92 i 93, fot. 49). 
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Pierwszy rok wegetacji roślin 
 
Tabela 94. Ogólna zawartość związków fenolowych w organach podziemnych (%) 

surowiec garbniki kwasy fenolowe flawonoidy sterole 

organy 
podziemne 

 
2,73 0,48 ślady ślady 

 
Tabela 95. Zawartość zidentyfikowanych związków fenolowych i sterolowych w 
organach podziemnych (mg · 100g -1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

W pierwszym roku wegetacji roślin zawartość garbników w organach podziemnych 

krwiściągu lekarskiego wynosiła 2,73%, natomiast zawartość kwasów fenolowych 

kształtowała się na poziomie 0,45%. Flawonoidy i sterole wystąpiły  jedynie w 

śladowych ilościach (tab. 94). Zidentyfikowano 6 związków fenolowych. W 

największej ilości występował kwas galusowy (251,25 mg · 100g -1), katechina (143,35 

mg · 100g -1) i β-sitosterol (122,63 mg · 100g -1), natomiast zawartość pozostałych 

związków była stosunkowo niewysoka (tab. 95). 

 

 

Garbniki: 

(-)-epigalokatechina 73,74 

(+)-katechina 143,35 

(-)-epikatechina 4,59 

galusan epigalokatechiny 83,48 

Kwasy polifenolowe: 

elagowy 96,40 

galusowy 251,25 

Sterole: 

β-sitosterol 122,63 

D-glukozyd β-sitosterolu 65,68 

kampesterol 48,93 
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Drugi rok wegetacji 
 
Tabela 96. Ogólna zawartość związków fenolowych w zielu (%)  

surowiec garbniki kwasy fenolowe flawonoidy 

ziele 2,25 0,98 0,62 

 
 
Tabela 97. Ogólna zawartość związków fenolowych i  steroli w organach podziemnych 
(%) 

faza rozwoju garbniki kwasy fenolowe flawonoidy sterole 

początek 
wegetacji 

2,74 b 0,66 b ślady      0,14 a 

pełnia 
wegetacji 

4,28 a 0,79 a ślady 0,16 a 

koniec 
wegetacji 

2,66 b 0,46 b ślady 0,08 b 

Jednakowymi literami oznaczono w kolumnach wartości nieróŜniące się istotnie na poziomie α=0,01wg testu Tukey’a 

 
 
Tabela 98. Zawartość zidentyfikowanych związków fenolowych w zielu (mg · 100g -1) 

Kwasy polifenolowe: 

elagowy 26,65 

galusowy 427,93 

kawowy 165,07 

chlorogenowy 379,00 

rozmarynowy 354,19 

Flawonoidy: 

rutozyd 1963,90 

astragalina 103,72 

izokwercetyna 174,91 
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Tabela 99. Zawartość zidentyfikowanych związków fenolowych i sterolowych w 
organach podziemnych (mg · 100g -1) 

zidentyfikowane związki 
fenolowe i sterolowe 

początek 
wegetacji 

pełnia 
wegetacji 

koniec 
wegetacji 

Garbniki: 

(-)-epigalokatechina 146,32 b 217,03 a 53,93 c 

(+)-katechina 108,55 b 632,84 a 15,95 c 

(-)-epikatechina 8,03 c 350,49 a 49,13 b 

galusan epigalokatechiny 33,52 b 71,30 a 72,14 a 

Kwasy polifenolowe: 

elagowy 175,10 a 170,19 a 104,50 b 

galusowy 343,93 b 504,29 a 289,44 c 

Sterole: 

β-sitosterol 247,35 b 343,11 a 235,40 b 

D-glukozyd β-sitosterolu 121,66 a 71,46 c 96,21 b 

kampesterol 38,78 a 16,05 b 42,14 a 

Jednakowymi literami oznaczono w wierszach wartości nieróŜniące się istotnie na poziomie α=0,01wg testu Tukey’a 
 

W drugim roku wegetacji roślin, w zielu stwierdzono następujące zawartości 

związków fenolowych – garbniki 2,25%, kwasy fenolowe 0,98%, flawonoidy 0,62% 

(tab. 96).W organach podziemnych, najwyŜsza zawartość garbników (4,28%) i kwasów 

fenolowych (0,79%) stwierdzono w fazie pełni wegetacji roślin (tab. 97).  

Ziele krwiściągu lekarskiego charakteryzowało się obecnością 8 związków 

fenolowych, przy zdecydowanej dominacji rutozydu (1963,90 mg · 100g -1). W surowcu 

tym stwierdzono takŜe znaczące ilości kwasu galusowego, chlorogenowego i 

rozmarynowego (tab. 98).  

W organach podziemnych stwierdzono występowanie 6 związków fenolowych i 

3 sterolowych. Podobnie jak w pierwszym roku wegetacji, w największej ilości 

wystąpiła katechina (632,84 mg · 100g -1) oraz kwas galusowy (504,29 mg · 100g -1), 

przy czym najwyŜszą zawartość większości zidentyfikowanych związków fenolowych 

stwierdzono w pełni wegetacji roślin – podobna zaleŜność stwierdzono analizując 
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ogólne zawartości związków fenolowych. W znaczących ilościach w surowcu tym 

zidentyfikowano równieŜ β-sitosterol (tab. 99). 

  
Fot. 48. Pierwszy rok wegetacji  Fot. 49. Drugi rok wegetacji  

  
Fot. 50. Organy podziemne – pierwszy rok wegetacji Fot. 51. Organy podziemne – drugi rok wegetacji 
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3.3. Podsumowanie 
 
Masa organów surowcowych badanych roślin w pierwszym roku ich wegetacji była 

podobna w uprawie w obu rejonach (Warszawa, Kraków). W drugim roku wegetacji 

większość organów surowcowych wytworzyła wyŜszą masę u roślin uprawianych w 

Warszawie. Związane to było prawdopodobnie z tym, Ŝe rosły one na cięŜkiej madzie 

rzecznej o większej zawartości przyswajalnych składników pokarmowych 

zapewniającej równocześnie bardziej równomierne zaopatrzenie roślin w wodę. 

Nie stwierdzono wyraźnych zaleŜności pomiędzy miejscem uprawy tych roślin a 

gromadzeniem się w nich związków biologicznie aktywnych. W drugim roku wegetacji 

roślin w wiązówce bulwkowej i kukliku pospolitym zarówno w kwiatostanach jak i w 

organach podziemnych większą zawartością związków fenolowych charakteryzowały 

się rośliny uprawiane na lŜejszej glebie Krakowie. Natomiast w krwiściągu lekarskim 

było ich kilka razy więcej w roślinach uprawianych w Warszawie. 

Rozwój wszystkich trzech badanych gatunków w warunkach uprawy jest całkowicie 

odmienny od ich rozwoju w warunkach ich naturalnego występowania. W uprawie 

wszystkie one tworzą bardziej zwarty system organów podziemnych, jednakŜe 

wyraźnie zróŜnicowany na kłącza i korzenie. W warunkach uprawy masa organów 

nadziemnych jak i podziemnych jaką wytwarzają te rośliny jest nieporównywalnie 

wyŜsza niŜ roślin zbieranych ze stanowisk naturalnych. Uzyskane plony zarówno ziela 

jak i organów podziemnych w prowadzonych doświadczeniach okazały się być bardzo 

wysokie. Plon powietrznie suchych organów podziemnych z hektara u wiązówki 

bulwkowej dochodził do 10 t, kuklika do 5t, a krwiściągu do 8t. Niezaprzeczalnym 

walorem wprowadzania tych roślin do uprawy jest takŜe moŜliwość uzyskania 

surowców bardziej jednolitych pod względem jakości, w tym pod względem zawartości 

w nich związków biologicznie aktywnych. 

 


