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WSTĘP I CEL ZADANIA 

 

Wśród roślin leczniczych i aromatycznych, w tym przyprawowych, do najczęściej 

uprawianych należą gatunki z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae). Większość z nich to 

rośliny obcego pochodzenia, ale od dawna uprawiane w Europie Środkowej, w tym w 

Polsce. Są wśród nich m.in. rośliny wyróżniające się zdolnością do syntezy olejków 

eterycznych takie jak: bazylia wonna, cząber ogrodowy, szałwia lekarska, tymianek 

pospolity i melisa lekarska. Wyróżniają się one także wysokimi wymaganiami 

termicznymi i świetlnymi, a w rozwoju osobniczym – stosunkowo długą fazą wegetatywną 

w czasie której, szczególnie przy niesprzyjającej pogodzie (niskie temperatury i wysoka 

wilgotność) są wyjątkowo podatne na porażenie różnymi chorobami. Przy braku 

skutecznej ochrony młode rośliny często giną, a u starszych porażane są przede wszystkim 

liście, będące u wszystkich tych roślin surowcem leczniczym lub przyprawowym. W 

młodocianej fazie rozwoju do najczęściej występujących na tych roślinach chorób należy 

zespół grzybów (Septoria sp., Alternaria sp., Fusarium sp.) oraz bakterii (Pseudomonas 

sp., Xanthomonas sp.) wywołujących zgorzel siewek. W późniejszym okresie rośliny 

porażane są głównie przez szarą pleśń (Botrytis cinerea Pers.), objawiająca się szaro-

brązowymi plamami, a z czasem szarym nalotem na liściach. Spotykane są także często 

plamistości liści i zgorzele pędów (Phoma sp., Alternaria sp., Fusarium sp., Rhizoctonia 

sp., Septoria sp.) (Zimowska 2008, Zimowska 2010, Zalecenia Ochrony Roślin 2010). 

Porażenie grzybami w okresie wegetacji roślin bardzo ujemnie wpływa na jakość surowca, 

tj. suchego otartego ziela, który jest wtedy o wiele bardziej podatny na pleśnie, 

wytwarzające wyjątkowo toksyczne mykotoksyny, zawiera także mniej związków 

biologicznie aktywnych i jest gorszej jakości sensorycznej (Hammami i in. 2014, Van 

Doren i in. 2013).  

Suche ziele tych roślin stosowane jest powszechnie do sporządzania herbat ziołowych o 

wielokierunkowym działaniu, a otrzymywane z nich olejki eteryczne znajdują szerokie 

zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym. Natomiast 

świeże ziele sprzedawane jest masowo w pęczkach lub doniczkach, jako popularna 

przyprawa kuchenna. Rośliny te uprawiane są już w gospodarstwach ekologicznych na 

znaczących powierzchniach. Dlatego też uporanie się z ich chorobami w tym systemie 

produkcji wydaje się być ważnym problemem, decydującym o opłacalności upraw. Biorąc 

pod uwagę że choroby roślin, będące obiektami badań w naszym projekcie, należą do 

patogenów niespecyficznych, porażających wiele roślin użytkowych, to uzyskane przez 
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nas rezultaty można będzie uznać za modelowe, przydatne w badaniach z innymi 

gatunkami.  

Nadrzędnym celem niniejszego projektu było określenie, zarówno in vitro, jak i in vivo, 

aktywności przeciwgrzybowej i przeciwbakteryjnej wybranych, naturalnych olejków 

eterycznych, jako substancji podstawowych w ochronie ww. grupy roślin zielarskich, w 

uprawie ekologicznej. 

Do badań w projekcie, jako rośliny modelowe, wytypowano dwa ważne gatunki roślin 

zielarskich, uprawiane w Polsce na znacznych powierzchniach, w tym również w systemie 

ekologicznym, tj. szałwię lekarską (Salvia officinalis L.) i tymianek pospolity (Thymus 

vulgaris L.). Są to rośliny wieloletnie, u których głównym surowcem jest otarte suche 

ziele, wykorzystywane zarówno ze względu na swoje walory lecznicze jak i przyprawowe. 

Świeże ziele tych roślin używane jest także jako popularna przyprawa kuchenna o czym 

już wcześniej wspomniano. 

Jako środki podstawowe stosowane w ochronie przed patogenami w niniejszym 

zadaniu wytypowano olejki eteryczne. Do badań użyte zostały olejki pozyskane z 

surowców ekologicznych, z takich gatunków jak: tymianek pospolity, szałwia lekarska, 

lebiodka pospolita, oregano, wrotycz balsamiczny, kminek zwyczajny i sosna zwyczajna. 

Zostały one wytypowane na podstawie dotychczasowych badań nad ich właściwościami 

przeciwdrobnoustrojowymi (Węglarz i in. 2015, 2014a, 2014b, 2009, 2008), a przede 

wszystkim przeciwgrzybowymi, przypisywanymi wiodącym chemicznym składnikom tych 

olejków (Arshad i in. 2014, Peighami-Ashnaei i in. 2009, Kordali i in. 2008, Seoud i in. 

2005). Do składników tych należą fenole, tj. tymol i karwakrol występujące w olejkach z 

tymianku i oregano, tujon – w olejku szałwii i wrotyczu, karwon – w olejku z kminku oraz 

kompleks biologicznie aktywnych związków terpenowych, z dominacją pinenów, 

charakterystycznych dla olejków lebiodkowego i z drzew iglastych (sosna). 

Dotychczasowe informacje dotyczące działania olejków eterycznych na bakterie 

porażające rośliny są jedynie przyczynkowe, mimo, że patogeny te powodują wiele 

groźnych chorób roślin uprawnych, np. zgorzeli i zgnilizn. 

 

Literatura: 

1. Węglarz Z., Bączek K., Kosakowska O., Pióro-Jabrucka E., Gniewosz M., Ejdys M., Gzowska M. 2015. 

Warzywnictwo (w tym uprawa ziół) metodami ekologicznymi: Określenie dobrych praktyk ochrony 

naturalnych wrogów szkodników oraz metod ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczania 

chwastów poprzez określenie zależności występowania chorób, szkodników i chwastów od płodozmianu, 

agrotechniki i występowania roślin sąsiadujących w ekologicznej produkcji ziół i warzyw. W: Wyniki 



5 
 

badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2014 roku. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Warszawa: 231-243 (ISBN: 978-83-62178-84-1). 

2. Hammami W., Fiori S., Al Thani R., Kali N.A., Balmas V., Migheli Q., Jaoua S. 2014. Fungal and 

aflatoxin contamination of marketed spices. Food Control 37: 177-181. 

3. Arshad Z., Hanif M.A., Quadri R.W.K., Khan M.M. 2014. Role of essential oils in plant diseases 

protection: a review. International Journal of Chemical and Biochemical Sciences 6: 11-17. 

4. Węglarz Z., Bączek K., Kosakowska O., Gniewosz M., Dzięcioł R., Radzanowska J., Kuczerenko A., 

Ejdys M., Gzowska M. 2014a. Metody uprawy warzyw i ziół pod osłonami lub w szklarniach. W: 

Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2013 roku. Ministerstwo Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi, Warszawa: 61-81 (ISBN: 978-83-62178-80-3). 

5. Węglarz Z., Bączek K., Kosakowska O., Wiśniewska M., Kuczerenko A., Ejdys M., Gzowska M. 2014b. 

Metody ochrony naturalnych wrogów szkodników oraz określenie zależności występowania chorób, 

szkodników i chwastów od płodozmianu, agrotechniki i występowania roślin sąsiadujących w 

ekologicznej produkcji ziół i warzyw. W: Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego 

realizowanych w 2013 roku. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa: 82-101 (ISBN: 978-83-

62178-80-3). 

6. Van Doren J.M., Neil K.P., Parish M., Gieraltowski L., Gould L.H., Gombas K.L. 2013. Foodborne 

illness outbreaks from microbial contaminants in spices, 1973-2010. Food Microbiology 36: 456-464. 

7. IOR – PIB, Poznań. 2010. Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2010/2011, dotyczące zwalczania chorób, 

szkodników oraz chwastów roślin uprawnych. Część IV: Rośliny ozdobne, rośliny zielarskie.  

8. Zimowska B. 2010. Diversity of fungi occuring on herbs from Lamiaceae family. Phytopathologia 56: 5-

15. 

9. Peighami-Ashnaei S., Farzaneh M., Sharifi-Tehrani A., Behboudi K. 2009. Effect of essential oils in 

control of plant diseases. Commun. Agric. Appl. Biol. Sci. 74(3): 843-847. 

10. Węglarz Z., Rosłon W., Bączek K. 2009. Produkcja ziół metodami ekologicznymi. W: Streszczenie 

wyników badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2008 roku. Ministerstwo Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, Warszawa: 115-126 (ISBN 978-83-61875-02-4). 

11. Kordali S., Cakir A., Ozer H., Cakmakci R., Kesdek M., Mete E. 2008. Antifungal, phytotoxic and 

insecticidal properties of essential oil isolated from Turkish Origanum acutides and its three components, 

carvacrol, thymol, and p-cymene. Bioresource Technology 99: 8788-8795. 

12. Węglarz Z., Rosłon W., Bączek K. 2008. Produkcja ziół metodami ekologicznymi. W: Streszczenie 

wyników badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2007 roku. Ministerstwo Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, Warszawa: 153-162. 

13. Zimowska B. 2008. Fungi threatening in the cultivation of sage (Salvia officinalis L.) in south-eastern 

Poland. Herba Polonica 54(1): 15-24. 

14. Seoud M.A. Abo-El, Sarhan, M.M., Omar A.E., Helal M.M. 2005. Biocides formulation of essential oils 

having antimicrobial activity. Archives of Phytopathology and Plant Protection 38(3): 175-184. 

  



6 
 

PODZADANIE 1: 

OKREŚLENIE SPEKTRUM DZIAŁANIA PRZECIWDROBNOUSTROJOWEGO 

WYBRANYCH OLEJKÓW ETERYCZNYCH W BADANIACH MODELOWYCH 

IN VITRO. 

 

METODYKA 

Drobnoustrojami testowymi były referencyjne szczepy grzybów i bakterii, pochodzące z 

Kolekcji Banku Patogenów Roślin Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. Szczepy te 

zostały wyizolowane z rodzimych gatunków roślin lub z innych typowych środowisk na 

świecie i są stosowane w celu sprawdzenia lub weryfikacji aktywności 

przeciwdrobnoustrojowej różnych biologicznie aktywnych czynników, w tym olejków 

roślinnych. Spośród dużej gamy stosowanych szczepów, na podstawie literatury światowej 

wybrano te, które są najczęściej przyczyną chorób roślin leczniczych, tj.: 

grzyby: 

2. Pythium debaryanum 

3. Alternaria alternata 

4. Fusarium culmorum 

5. Botrytis cinerea 

6. Phoma strasseri 

7. Epicoccum purpurascens 

8. Cladosporium cladosporioides 

bakterie: 

1. Pseudomonas syringae 

2. Xanthomonas hortorum 

3. Erwinia amylovora 

Do badań modelowych wytypowano następujące olejki eteryczne: 

1. tymiankowy 

2. szałwiowy 

3. lebiodkowy 

4. oregano 

5. wrotyczowy (na bazie wrotyczu balsamicznego) 

6. sosnowy 

7. kminkowy. 
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W badaniach przeciwdrobnoustrojowej aktywności ww. olejków eterycznych, 

prowadzonych w warunakach laboratoryjnych użyta została metoda dwukrotnych 

rozcieńczeń (stosowana rutynowo według norm EUCAST i NCCLS) do wyznaczenia MIC 

(ang. Minimal Inhibitoty Concentration) oraz MBC/MFC (ang. Minimal 

Bactericidal/fungicidal Concentration) olejków wobec wyżej wymienionych szczepów 

testowych. Sporządzony został szereg dwukrotnych rozcieńczeń badanych olejków w 

bulionie Müllera-Hinton (MH) dla bakterii i w podłożu RPMI 1640 2%G dla grzybów. Do 

każdej probówki została wprowadzona jednakowa objętość wcześniej przygotowanego 

inokulum szczepów. Po inkubacji w temperaturze 37˚C przez 24h (dla bakterii) i 28˚C 

przez 48h (dla grzybów), został określony wzrost lub brak wzrostu badanego szczepu. Na 

tej podstawie wyznaczona została wartość MIC olejków. W celu wyznaczenia MBC/MFC 

0,1 ml bulionu przenoszone było z probówki w której stwierdzono wzrost i z czterech 

kolejnych probówek, w których wzrostu nie zaobserwowano na płytki z odpowiednimi 

podłożami. Za MBC/MFC uważa się stężenie olejku, które redukuje liczbę komórek 

badanego szczepu o 99,9%. Na podstawie uzyskanych wyników w tym podzadaniu 

wytypowane zostały olejki o najsilniejszym działaniu przeciwgrzybowym i/lub 

przeciwbakteryjnym, które użyte zostały w podzadaniu 2., na roślinach modelowych, w 

warunkach uprawy. 
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WYNIKI 

Tabela 1. Wartości minimalnego stężenia hamującego (MIC) wybranych olejków 

eterycznych wobec testowych szczepów drobnoustrojów 

 

 

gatunek 

Olejek eteryczny 

tymiankowy oregano kminkowy lebiodkowy wrotyczowy szałwiowy sosnowy 

MIC*  [µL/mL] 

Bakterie  

Pseudomonas syringae 0,125 0,125 0,25 4 4 4 16 
Xanthomonas hortorum 0,250 0,125 0,25 2 2 0,25 16 
Erwinia cortovora 0,250 0,250 2 4 4 4 >64 

Grzyby  

Fusarium culmorum 0,062 0,032 1 1 2 4 32 
Alternaria alternata 0,062 0,062 1 1 2 4 32 
Botrytis cinerea 0,062 0,062 0,062 0,062 2 1 8 
Epicoccum purpurascens 0,016 0,016 1 2 4 4 32 
Cladosporium cladosporioides 0,016 0,016 0,062 0,125 4 2 16 
Phoma strasseri 0,016 0,016 0,032 0,016 0,25 1 16 
Pythium debaryanum 0,062 0,016 1 1 2 4 32 
*MIC – Minimalne Stężenie Hamujące. MIC wyznaczono metodą mikrorozcieńczeń. 

W tab. 1 przedstawiono wartości minimalnego stężenia hamującego (MIC) olejków 

eterycznych z roślin wobec badanych 10 szczepów testowych, w tym trzech bakterii i 

siedmiu grzybów. Wszystkie olejki eteryczne hamowały wzrost bakterii w zakresie stężeń 

od 0,062 do 32 µL/mL, oprócz olejku sosnowego, który nie hamował wzrostu Erwinia 

cortovora (MIC > 62 µL/mL). Najsilniejsze działanie bakteriostatyczne miały olejki 

tymiankowy i z oregano, które hamowały wzrost bakterii w zakresie stężeń od 0,125 do 

0,25 µL/mL. Pozostałe olejki eteryczne działały bakteriostatycznie w zakresie od 0,25 do 

16 µL/mL. Olejek sosnowy działał hamująco tylko na dwa szczepy bakterii tj. Ps. syringae 

i X. hortorum w stężeniu 16 µL/mL.  

Wszystkie badane olejki eteryczne wykazywały działanie przeciwgrzybiczne w zakresie 

stężeń od 0,016 do 32 µL/mL. Silniejsze działanie grzybostatyczne wykazywały olejki 

tymiankowy, z oregano i kminkowy w stężeniach od 0,016 do 1 µL/mL, słabsze działanie 

obserwowano olejku lebiodkowego, wrotyczowego i szałwiowego, których wartości MIC 

były od 0,032 do 4 µL/mL. Olejek sosnowy miał najsłabsze działanie grzybostatyczne 

(MIC 8-32 µL/mL). 

Trzy najsilniej działające olejki eteryczne tj. tymiankowy, z oregano i kminkowy 

wykazywały silniejsze działanie przeciwgrzybiczne niż przeciwbakteryjne, hamując wzrost 

grzybów w niższych stężeniach niż bakterie. 
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Tabela 2. Wartości minimalnego stężenia bakteriobójczego/grzybobójczego (MIC/MFC) 

wybranych olejków eterycznych wobec testowych szczepów mikroorganizmów 

 

 

gatunek 

Olejek eteryczny 

tymiankowy oregano kminkowy lebiodkowy wrotyczowy szałwiowy sosnowy 

MBC / MFC* [µL/mL] 

Bakterie  

Pseudomonas syringae 0,125 0,250 0,5 4 4 4 32 
Xanthomonas hortorum 0,250 0,250 0,5 2 8 1 32 
Erwinia cortovora 0,250 0,250 4,0 8 4 8 >64 

Grzyby  

Fusarium culmorum 0,125 0,250 2 1 2 4 64 
Alternaria alternata 0,125 0,062 4 8 16 8 64 
Botrytis cinerea 0,250 0,500 4 8 4 8 32 
Epicoccum purpurascens 0,125 0,032 2 8 4 8 32 
Cladosporium cladosporioides 0,062 0,500 4 8 32 32 >64 
Phoma strasseri 0,062 0,032 0,25 0,25 1 1 16 
Pythium debaryanum 0,125 0,032 2 4 4 8 64 
*MBC / MFC - Minimalne Stężenie Bakteriobójcze / Minimalne Stężenie Grzybobójcze tj. stężenie olejku, które redukuje liczbę 
komórek badanego szczepu o 99,9%.  

W tab. 2 przedstawiono wyniki minimalnego stężenia bakteriobójczego (MBC) i 

grzybobójczego (MFC) badanych olejków eterycznych wobec szczepów testowych. 

Spośród 7 badanych olejków eterycznych sześć (oprócz sosnowego) miało działanie 

niszczące komórki badanych szczepów w zakresie stężeń od 0,032 do 32 µL/mL. 

Najsilniejsze działanie bakteriobójcze miały olejki tymiankowy i z oregano, w zakresie 

stężeń od 0,125 do 0,25 µL/mL. Olejki eteryczne kminkowy, lebiodkowy, wrotyczowy i 

szałwiowy działały bakteriobójczo w zakresie od 0,5 do 8 µL/mL. Olejek sosnowy działał 

hamująco tylko na dwa szczepy bakterii tj. Ps. syringae i X. hortorum w stężeniu 32 

µL/mL. 

Wszystkie badane olejki eteryczne wykazywały działanie grzybobójcze w zakresie stężeń 

od 0,032 do 64 µL/mL, za wyjątkiem olejku sosnowego, który nie wykazywał takiego 

działania wobec pleśni Cladosporium cladosporoides. Silniejsze działanie grzybobójcze 

wykazywały olejki tymiankowy i z oregano w stężeniach od 0,062 do 0,5 µL/mL, a 

następnie olejek kminkowy w stężeniach od 0,25 do 4 µL/mL. W wyższych stężeniach 

grzybobójczo działały olejki lebiodkowy, wrotyczowy i szałwiowy, których wartości MFC 

były od 0,25 do 16 µL/mL. Olejek sosnowy miał najsłabsze działanie grzybobójcze (MFC 

16-64 µL/mL). Najsilniej działające olejki eteryczne, tj. tymiankowy i z oregano 

wykazywały silniejsze działanie przeciwdrobnoustrojowe wobec większości badanych 

grzybów niż bakterii.   



10 
 

Tabela 3. Procentowa aktywność wybranych olejków eterycznych (A%) hamująca wzrost 

testowych mikroorganizmów 

*A (%) = (100 × liczba szczepów testowych, których wzrost był zahamowany przez olejek eteryczny) / 

(całkowita liczba szczepów testowych). 

Procent aktywności świadczy o całkowitej przeciwdrobnoustrojowej aktywności olejków eterycznych, tj. 

określa liczbę szczepów mikroorganizmów podatnych na jeden specyficzny olejek eteryczny. 

 

W tab. 3 przedstawiono wyniki procentowej aktywności bakteriostatycznej i 

grzybostatycznej olejków eterycznych wobec szczepów testowych. Największą aktywność 

przeciwdrobnoustrojową wykazywały dwa olejki eteryczne tj. tymiankowy i z oregano, 

które hamowały wzrost wszystkich badanych szczepów (100%) już od stężenia 0,25 

µL/mL. Olejek kminkowy miał taką aktywność dopiero od stężenia 2 µL/mL, olejki 

lebiodkowy, wrotyczowy i szałwiowy od stężenia 4 µL/mL, a olejek sosnowy nawet w 

stężeniu 64 µL/mL nie hamował wzrostu wszystkich szczepów testowych (tylko 90%).  

  

 

MIC 

[µL/mL] 

A (%)* 

tymiankowy oregano kminkowy lebiodkowy wrotyczowy szałwiowy sosnowy 

0,016 30 40 0 10 0 0 0 

0,032 30 50 10 10 0 0 0 

0,062 70 70 30 20 0 0 0 

0,125 80 90 50 30 0 0 0 

0,25 100 100 50 30 10 10 0 

0, 5 100 100 50 30 10 10 0 

1 100 100 90 70 10 30 0 

2 100 100 100 80 60 40 0 

4 100 100 100 100 100 100 0 

8 100 100 100 100 100 100 10 

16 100 100 100 100 100 100 50 

32 100 100 100 100 100 100 90 

64 100 100 100 100 100 100 90 
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SKŁAD CHEMICZNY OLEJKÓW ETERYCZNYCH UŻYTYCH DO BADAŃ W 

PROJEKCIE 

 

Olejki eteryczne to heterogenne mieszaniny lotnych związków organicznych, 

charakteryzujące się wysoką lipofilnością. W ich skład wchodzą głównie związki terpenowe 

(przede wszystkim monoterpeny i seskwiterpeny) oraz ich pochodne, a także związki 

fenolowe. W przedstawionych badaniach określono skład chemiczny 7 olejków eterycznych, 

tj.: tymiankowego, szałwiowego, lebiodkowego, z oregano, wrotyczowego, sosnowego oraz 

kminkowego (wyk.1-7, tab.4-10) W celu szczegółowej analizy zastosowano chromatografię 

gazową sprzężoną z dwoma rodzajami detektora: masowym oraz płomieniowo-jonizacyjnym 

(GC-FID). Analizę wykonano na kapilarnej, polarnej kolumnie.  

Badane olejki eteryczne różniły się znacząco pod względem składu chemicznego. W olejku 

tymiankowym zidentyfikowano 68 związków, przy wyraźnej dominacji tymolu (27,28%), p-

cymenu (18,20%) i γ-terpinenu (11,67%) (tab.4). Związki te powiązane są biosyntetycznie; γ-

terpinen ulega aromatyzacji, w wyniku czego powstaje p-cymen, który następnie poprzez 

hydroksylację przekształca się do tymolu oraz jego izomeru - karwakrolu. Zarówno γ-terpinen 

jak i p-cymen (monoterpeny monocykliczne) jak i tymol i karwakrol (monoterpeny fenolowe) 

wykazują aktywność antydrobnoustrojową (przeciwbakteryjną oraz przeciwgrzybiczą). Dane 

literaturowe wskazują, że działanie to jest wyraźnie silniejsze w przypadku tymolu i 

karwakrolu niż γ-terpinenu i p-cymenu. Substancje te stanowią związki dominujące także w 

olejku z oregano, przy czym w największej ilości wystąpił tu karwakrol (35,79%). W olejku 

tym stwierdzono obecność 50 związków. W znaczącej ilości, oprócz karwakrolu, wystąpiły tu 

także: γ-terpinen, p-cymen, β-pinen i α-terpinen (tab.7). Wśród monoterpenów na uwagę 

zasługuje keton monoterpenowy – tujon, występujący w dwóch formach, jako α-tujon i β-

tujon. Związki te cechują się silnym działaniem przeciwpasożytniczym, fungistatycznym i 

bakteriobójczym, są ponadto truciznami porażającymi układ nerwowy. Wysokim udziałem 

tych substancji wyróżniły się: olejek wrotyczowy zawierający 51,43% β-tujonu oraz 11,29% 

α-tujonu oraz szałwiowy (15,75% α-tujonu i 5,86% β-tujonu) (tab. 5 i 8). Olejek szałwiowy 

był wyraźnie bogatszy w składniki – zidentyfikowano tu 70 związków, podczas gdy w olejku 

wrotyczowym - jedynie 49. Spośród badanych olejków eterycznych, interesującym składem 

chemicznym cechował się także olejek sosnowy, zawierający 89 składników. Jako dominanty 

wystąpiły tu monoterpeny: 3-karen (12,47%) oraz α-pinen (12,07%), a w dużej ilości obecne 

były także seskwiterpeny: kadinen (10,27) i kadinol (7,05%) (tab.9). Olejek sosnowy znany 

jest ze swoim właściwości odkażających, które uwarunkowane są głównie obecnością α-
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pinenu, związku o wysokiej aktywności przeciwbakteryjnej. Olejkiem eterycznym o wysokim 

potencjale przeciwmikrobiologicznym jest też olejek kminkowy. Zidentyfikowano w nim 34 

związki, przy czym w największej ilości obecne w nim były monoterpeny, głównie limonen 

(38,64%) i karwon (48,92%) (tab.10). Analizą chromatograficzną objęto także olejek 

lebiodkowy, który okazał się bogaty w seskwiterpeny: tlenek kariofilenu (13,91%), kariofilen 

(4,64%) i spatulenol (5,38%) (tab.6). 

Na podstawie uzyskanych wyników, do dalszych badań wytypowano olejek tymiankowy, 

wrotyczowy oraz kminkowy. 

 

 

OLEJEK TYMIANKOWY 

 

Wykres 1. Chromatogram olejku tymiankowego GC/FID 
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Tabela 4. Skład chemiczny olejku tymiankowego GC/MS 

RT nazwa związku udział procentowy 

1.662 Butanoic acid, 2-methyl-, methyl ester 0,32 

1.789 Bicyclo[3.1.0]hexane, 4-methyl-1-(1-methylethyl)-, didehydro deriv. 3,34 

2.123 Camphene 0,79 

2.552 Bicyclo[3.1.1]heptane, 6,6-dimethyl-2-methylene-, (1S)- 0,38 

2.705 Bicyclo[3.1.1]heptane, 6,6-dimethyl-2-methylene-, (1S)- 0,05 

3.076 3-Carene 0,16 

3.320 á-Pinene 2,33 

3.553 1,3-Cyclohexadiene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)- 2,70 

3.865 Limonene 2,26 

4.019 Eucalyptol 1,18 

4.591 1,3,6-Octatriene, 3,7-dimethyl-, (E)- 0,04 

4.797 1,4-Cyclohexadiene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)- (gamma terpinen) 11,67 

5.316 Benzene, 1-methyl-2-(1-methylethyl)- (p-cymen) 18,20 

5.538 Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethylidene)- 0,17 

6.984 Butanoic acid, 4-pentenyl ester 0,08 

8.064 3-Hexen-1-ol, (Z)- 0,04 

8.398 3-Octanol 0,16 

8.779 Bicyclo[3.1.0]hexan-3-one, 4-methyl-1-(1-methylethyl)- 0,10 

9.319 Benzene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)- 0,08 

9.949 1-Octen-3-ol 1,17 

10.182 Terpineol, cis-á- 1,08 

10.299 2-Furanmethanol, 5-ethenyltetrahydro-à,à,5-trimethyl-, cis- 0,03 

10.744 Copaene 0,04 

11.178 Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,7,7-trimethyl-, (1R)- 0,48 

11.331 trans-2-Caren-4-ol 0,05 

11.443 
Cyclobuta[1,2:3,4]dicyclopentene, decahydro-3a-methyl-6-methylene-1-(1-
methylethyl)-, [1S-(1à,3aà,3bá,6aá,6bà)]- 

0,05 

12.449 Terpineol, cis-á- 0,39 

12.682 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl- 3,22 

12.841 2-Cyclohexen-1-ol, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-, trans- 0,08 

12.962 
1H-Cyclopenta[1,3]cyclopropa[1,2]benzene, octahydro-7-methyl-3-methylene-
4-(1-methylethyl)-, [3aS-(3aà,3bá,4á,7à,7aS*)]- 

0,05 

13.254 Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, acetate, (1S-endo)- 0,19 

13.413 
1H-Cyclopenta[1,3]cyclopropa[1,2]benzene, octahydro-7-methyl-3-methylene-

4-(1-methylethyl)-, [3aS-(3aà,3bá,4á,7à,7aS*)]- 
0,03 

13.550 Caryophyllene 2,20 

13.804 Benzene, 2-methoxy-4-methyl-1-(1-methylethyl)- 1,56 

13.873 3-Cyclohexen-1-ol, 4-methyl-1-(1-methylethyl)-, (R)- 1,12 

14.059 Benzene, 1-methoxy-4-methyl-2-(1-methylethyl)- 1,12 

14.313 Cyclohexanone, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)- 0,04 

14.668 2-Cyclohexen-1-ol, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-, cis- 0,05 

14.969 Isobornyl propionate 0,05 

15.478 à-Caryophyllene 0,07 

15.843 3-Cyclohexene-1-methanol, à,à,4-trimethyl-, (S)- 0,04 

15.975 2,6-Octadienal, 3,7-dimethyl-, (Z)- 0,06 

16.166 
Naphthalene, 1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahydro-7-methyl-4-methylene-1-(1-

methylethyl)-, (1à,4aà,8aà)- 
0,24 

16.569 Borneol 2,08 

17.199 2-Cyclohexen-1-one, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, (R)- 2,77 
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17.379 Cyclohexene, 1-methyl-4-(5-methyl-1-methylene-4-hexenyl)-, (S)- 0,14 

17.887 2-Cyclohexen-1-ol, 3-methyl-6-(1-methylethyl)-, trans- 0,01 

18.004 
Naphthalene, 1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahydro-7-methyl-4-methylene-1-(1-

methylethyl)-, (1à,4aá,8aà)- 
0,18 

18.051 
Naphthalene, 1,2,4a,5,8,8a-hexahydro-4,7-dimethyl-1-(1-methylethyl)-, [1S-

(1à,4aá,8aà)]- 
0,29 

18.888 
Naphthalene, 1,2,4a,5,6,8a-hexahydro-4,7-dimethyl-1-(1-methylethyl)-,[1R-

(1à,4aà,8aà)]- 
0,03 

20.053 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, propanoate, (E)- 0,17 

20.577 Benzenemethanol, à,à,4-trimethyl- 0,04 

20.651 Phenol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, acetate 0,07 

20.773 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (E)- 0,19 

23.426 Caryophyllene oxide 0,43 

24.263 2-Allyl-4-methylphenol 0,04 

24.729 2,4-Dimethylphenethyl alcohol 0,07 

25.581 Cubenol 0,04 

26.555 
2-Naphthalenemethanol, 1,2,3,4,4a,5,6,7-octahydro-à,à,4a,8-tetramethyl-, (2R-

cis)- 
0,14 

26.767 Benzenemethanol, 4-(1-methylethyl)- 0,04 

27.191 (-)-Spathulenol 0,05 

28.245 3-Allyl-6-methoxyphenol 0,16 

28.414 .tau.-Cadinol 0,32 

28.679 Thymol 0,55 

29.065 Thymol 27,28 

29.378 Phenol, 2-methyl-5-(1-methylethyl)- 0,44 

29.595 Phenol, 2-methyl-5-(1-methylethyl)- (karwakrol) 6,61 

33.005 Diethyl Phthalate 0,40 
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OLEJEK SZAŁWIOWY 

 
Wykres 2. Chromatogram olejku szałwiowego GC/FID 

 

Tabela 5. Skład chemiczny olejku szałwiowego GC/MS 

RT nazwa związku udział procentowy 

1.662 Tricyclo[2.2.1.0(2,6)]heptane, 1,7,7-trimethyl- 0,27 

1.763 1R-à-Pinene 3,48 

2.049 Bicyclo[2.2.1]heptane, 2,2-dimethyl-3-methylene-, (1R)- 0,04 

2.128 Camphene 5,04 

2.552 Bicyclo[3.1.1]heptane, 6,6-dimethyl-2-methylene-, (1S)- 2,33 

2.705 Bicyclo[3.1.0]hexane, 4-methylene-1-(1-methylethyl)- 0,22 

3.071 3-Carene 0,01 

3.314 Bicyclo[3.1.1]heptane, 6,6-dimethyl-2-methylene-, (1S)- 0,92 

3.542 1,3-Cyclohexadiene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)- 0,18 

3.870 Limonene 2,66 

4.050 Eucalyptol 8,38 

4.172 2-Hexenal, (E)- 0,03 

4.511 3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 1,3,4-trimethyl- 0,01 

4.580 1,3,6-Octatriene, 3,7-dimethyl-, (E)- 0,18 

4.749 1,4-Cyclohexadiene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)- 0,45 

4.914 1,3,6-Octatriene, 3,7-dimethyl-, (Z)- 0,04 

5.247 Benzene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)- 0,45 

5.528 Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethylidene)- 0,28 

5.957 1-Octen-3-one 0,01 

8.064 3-Hexen-1-ol, (Z)- 0,02 

8.890 Thujone beta 15,75 

9.351 Thujone 5,86 

9.526 à-Methyl-à-[4-methyl-3-pentenyl]oxiranemethanol 0,08 

9.944 1-Octen-3-ol 0,06 
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10.188 Terpineol, cis-á- 0,23 

10.304 à-Methyl-à-[4-methyl-3-pentenyl]oxiranemethanol 0,06 

10.701 3-Cyclopentene-1-acetaldehyde, 2,2,3-trimethyl- 0,06 

11.300 Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,7,7-trimethyl-, (1R)- (kamfora) 19,06 

12.004 Bicyclo[3.1.1]heptan-3-one, 2,6,6-trimethyl-, (1à,2á,5à)- 0,13 

12.449 Terpineol, cis-á- 0,22 

12.671 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl- 0,69 

12.841 2-Cyclohexen-1-ol, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-, trans- 0,03 

12.994 Caryophyllene 0,05 

13.259 Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, acetate, (1S-endo)- 1,03 

13.577 Caryophyllene 4,68 

13.868 3-Cyclohexen-1-ol, 4-methyl-1-(1-methylethyl)- 0,47 

14.292 Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-carboxaldehyde, 6,6-dimethyl- 0,03 

14.668 Unknown 0,04 

14.842 
1H-Cycloprop[e]azulene, decahydro-1,1,7-trimethyl-4-methylene-, [1aR-

(1aà,4aá,7à,7aá,7bà)]- 
0,09 

15.271 Bicyclo[3.1.1]heptan-3-ol, 6,6-dimethyl-2-methylene-, [1S-(1à,3à,5à)]- 0,04 

15.525 à-Caryophyllene 4,69 

15.674 Bicyclo[3.1.0]hexan-3-ol, 4-methyl-1-(1-methylethyl)- 0,38 

15.848 3-Cyclohexene-1-methanol, à,à4-trimethyl- 0,17 

16.081 Bicyclo[3.1.0]hexan-3-ol, 4-methyl-1-(1-methylethyl)- 0,05 

16.616 Borneol 8,83 

16.733 Bicyclo[3.1.0]hexan-3-ol, 4-methyl-1-(1-methylethyl)- 0,83 

17.199 2-Cyclohexen-1-one, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, (R)- 0,90 

18.639 Bicyclo[2.2.1]heptane-3-methylene-2,2-dimethyl-5-ol acetate 0,04 

19.052 (-)-Myrtenol 0,63 

19.174 Borneol 0,08 

19.417 Bicyclo[3.1.0]hexan-3-ol, 4-methylene-1-(1-methylethyl)-, (1à,3à,5à)- 0,05 

20.238 2-Cyclohexen-1-ol, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, cis- 0,07 

20.577 Benzenemethanol, à,à,4-trimethyl- 0,08 

20.789 Geranyl vinyl ether 0,03 

21.017 2-Cyclohexen-1-ol, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, trans- 0,02 

21.647 p-Mentha-1(7),8(10)-dien-9-ol 0,05 

23.415 Caryophyllene oxide 0,63 

24.273 Caryophyllene oxide 0,09 

24.797 
12-Oxabicyclo[9.1.0]dodeca-3,7-diene, 1,5,5,8-tetramethyl-, [1R-
(1R*,3E,7E,11R*)]- 

0,62 

26.201 Ledol 4,56 

27.170 (-)-Spathulenol 0,04 

27.869 
Naphthalene, decahydro-1,1,4a-trimethyl-6-methylene-5-(3-methylene-4-pentenyl)-, 

[4aS-(4aà,5à,8aá)]- 
0,07 

28.261 3-Allyl-6-methoxyphenol 0,03 

28.562 (-)-Tricyclo[6.2.1.0(4,11)]undec-5-ene, 1,5,9,9-tetramethyl- (isocaryophyllene-I1) 0,04 

29.034 Phenol, 2-methyl-5-(1-methylethyl)- 0,11 

29.616 Phenol, 2-methyl-5-(1-methylethyl)- 0,29 

30.924 Diepicedrene-1-oxide 0,06 

31.205 Tetracyclo[6.3.2.0(2,5).0(1,8)]tridecan-9-ol, 4,4-dimethyl- 0,06 

33.048 Diethyl Phthalate 0,39 

40.546 
1-Naphthalenepropanol, à-ethenyldecahydro-à,5,5,8a-tetramethyl-2-methylene-, 
[1S-[1à(R*),4aá,8aà]]- 

2,16 
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OLEJEK LEBIODKOWY 

 
Wykres 3. Chromatogram olejku lebiodkowego GC/FID 

 

Tabela 6. Skład chemiczny olejku lebiodkowego GC/MS 

RT nazwa związku udział procentowy 

1.784 Bicyclo[3.1.0]hexane, 4-methyl-1-(1-methylethyl)-, didehydro deriv. 0,14 

2.552 Bicyclo[3.1.1]heptane, 6,6-dimethyl-2-methylene-, (1S)- 0,08 

2.711 á-Phellandrene 2,53 

3.309 Bicyclo[3.1.1]heptane, 6,6-dimethyl-2-methylene-, (1S)- 0,13 

3.542 1,3-Cyclohexadiene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)- 0,37 

3.860 D-Limonene 0,59 

4.019 Eucalyptol 1,19 

4.172 Hexanedioic acid, dioctyl ester 0,03 

4.585 1,3,6-Octatriene, 3,7-dimethyl-, (E)- 0,57 

4.760 1,4-Cyclohexadiene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)- 1,98 

4.919 1,3,6-Octatriene, 3,7-dimethyl-, (Z)- 0,47 

5.258 Benzene, 1-methyl-2-(1-methylethyl)- 3,02 

5.533 Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethylidene)- 0,30 

5.957 Hexanedioic acid, bis(2-ethylhexyl) ester 0,03 

8.398 3-Octanol 0,27 

8.774 Thujone 0,11 

9.298 Thujone 0,13 

9.520 à-Methyl-à-[4-methyl-3-pentenyl]oxiranemethanol 0,09 

9.796 3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 1,3,4-trimethyl- 0,12 

9.886 Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (2S-trans)- 0,79 

10.182 Terpineol, cis-á- 0,60 

10.299 à-Methyl-à-[4-methyl-3-pentenyl]oxiranemethanol 0,09 

10.622 Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (2S-trans)- 0,13 
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10.754 
2H-1-Benzopyran, 3,4,4a,5,6,8a-hexahydro-2,5,5,8a-tetramethyl-

(2à,4aà,8aà)- 
1,00 

11.061 3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 1,3,4-trimethyl- 0,10 

11.167 Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,7,7-trimethyl-, (1S)- 0,05 

11.257 
Cyclobuta[1,2:3,4]dicyclopentene, decahydro-3a-methyl-6-methylene-1-

(1-methylethyl)-, [1S-(1à,3aà,3bá,6aá,6bà)]- 
0,20 

11.474 
Cyclobuta[1,2:3,4]dicyclopentene, decahydro-3a-methyl-6-methylene-1-

(1-methylethyl)-, [1S-(1à,3aà,3bá,6aá,6bà)]- 
2,80 

11.776 
1H-Cycloprop[e]azulene, 1a,2,3,4,4a,5,6,7b-octahydro-1,1,4,7-

tetramethyl-, [1aR-(1aà,4à,4aá,7bà)]- 
0,02 

12.025 
Cyclobuta[1,2:3,4]dicyclopentene, decahydro-3a-methyl-6-methylene-1-

(1-methylethyl)-, [1S-(1à,3aà,3bá,6aá,6bà)]- 
0,03 

12.449 Terpineol, cis-á- 0,45 

12.671 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl- 1,44 

12.846 2-Cyclohexen-1-ol, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-, trans- 0,35 

12.973 
1H-Cyclopenta[1,3]cyclopropa[1,2]benzene, octahydro-7-methyl-3-

methylene-4-(1-methylethyl)-, [3aS-(3aà,3bá,4á,7à,7aS*)]- 
0,46 

13.254 Bornyl acetate 0,05 

13.423 
1H-Cyclopenta[1,3]cyclopropa[1,2]benzene, octahydro-7-methyl-3-

methylene-4-(1-methylethyl)-, [3aS-(3aà,3bá,4á,7à,7aS*)]- 
0,43 

13.577 Caryophyllene 4,64 

13.905 3-Cyclohexen-1-ol, 4-methyl-1-(1-methylethyl)-, (R)- 5,08 

14.064 Benzene, 1-methoxy-4-methyl-2-(1-methylethyl)- 0,30 

14.366 Bicyclo[3.1.0]hexan-2-one, 5-(1-methylethyl)- 0,84 

14.667 2-Cyclohexen-1-ol, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-, cis- 0,23 

14.847 
1H-Cycloprop[e]azulene, decahydro-1,1,7-trimethyl-4-methylene-, [1aR-
(1aà,4aá,7à,7aá,7bà)]- 

0,95 

15.033 Cyclohexanol, 1-methyl-4-(1-methylethyl)- 0,23 

15.319 2-Cyclohexen-1-one, 4-(1-methylethyl)- 0,15 

15.488 à-Caryophyllene 0,67 

15.583 
1H-Cyclopenta[1,3]cyclopropa[1,2]benzene, octahydro-7-methyl-3-

methylene-4-(1-methylethyl)-, [3aS-(3aà,3bá,4á,7à,7aS*)]- 
0,16 

16.039 2-Cyclohexen-1-ol, 3-methyl-6-(1-methylethyl)-, cis- 0,21 

16.171 
Naphthalene, 1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahydro-7-methyl-4-methylene-1-(1-

methylethyl)-, (1à,4aà,8aà)- 
0,10 

16.611 
1H-Cyclopenta[1,3]cyclopropa[1,2]benzene, octahydro-7-methyl-3-

methylene-4-(1-methylethyl)-, [3aS-(3aà,3bá,4á,7à,7aS*)]-  
5,51 

17.220 2-Cyclohexen-1-one, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, (R)- (karwon) 4,47 

17.389 Cyclohexene, 1-methyl-4-(5-methyl-1-methylene-4-hexenyl)-, (S)- 0,76 

17.590 1,3,6,10-Dodecatetraene, 3,7,11-trimethyl-, (Z,E)- 0,07 

17.892 2-Cyclohexen-1-ol, 3-methyl-6-(1-methylethyl)-, trans- 0,13 

18.067 
Naphthalene, 1,2,4a,5,8,8a-hexahydro-4,7-dimethyl-1-(1-methylethyl)-, 

[1S-(1à,4aá,8aà)]- 
0,91 

18.162 à-Farnesene 1,09 

18.432 Benzaldehyde, 4-(1-methylethyl)- 0,39 

18.602 2-Caren-10-al 0,22 

18.893 
Naphthalene, 1,2,4a,5,6,8a-hexahydro-4,7-dimethyl-1-(1-methylethyl)-, 
(1à,4aà,8aà)- 

0,13 

19.031 Bicyclo[3.1.0]hexan-3-ol, 4-methylene-1-(1-methylethyl)-, (1à,3à,5à)- 0,26 

19.423 1,5-Cyclohexadiene-1-methanol, 4-(1-methylethyl)- 0,37 

19.682 2-Buten-1-one, 1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)- 0,03 

19.862 
Naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,6-dimethyl-4-(1-methylethyl)-, (1S-
cis)- 

0,46 

20.243 2-Cyclohexen-1-ol, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, cis- 0,10 

20.582 Benzenemethanol, à,à,4-trimethyl- 0,20 

20.810 5,9-Undecadien-2-one, 6,10-dimethyl- 0,16 

21.149 Aromadendrene oxide-(2) 0,08 

21.959 Caryophyllene oxide 1,24 
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22.197 
4aH-Cycloprop[e]azulen-4a-ol, decahydro-1,1,4,7-tetramethyl-, [1aR-

(1aà,4á,4aá,7à,7aá,7bà)]- 
0,04 

22.642 3-Buten-2-one, 4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)- 0,14 

23.251 Caryophyllene oxide 1,44 

23.526 Caryophyllene oxide 13,91 

23.807 1,3-Cyclohexadiene-1-methanol, 4-(1-methylethyl)- 0,49 

24.082 3,4,4-Trimethyl-3-(3-oxo-but-1-enyl)-bicyclo[4.1.0]heptan-2-one 0,47 

24.209 Aromadendrene oxide-(2) 0,47 

24.818 
12-Oxabicyclo[9.1.0]dodeca-3,7-diene, 1,5,5,8-tetramethyl-, [1R-
(1R*,3E,7E,11R*)]- 

2,12 

25.104 Diepicedrene-1-oxide 0,16 

25.454 1-Hydroxy-1,7-dimethyl-4-isopropyl-2,7-cyclodecadiene 0,36 

25.581 Cubenol 0,22 

25.719 1,4-Cyclohexadiene-1-methanol, 4-(1-methylethyl)- 0,97 

25.962 Globulol 0,07 

26.185 
1H-Cycloprop[e]azulen-4-ol, decahydro-1,1,4,7-tetramethyl-, [1ar-

(1aà,4á,4aá,7à,7aá,7bà)]- 
0,67 

26.614 1-Oxaspiro[2.5]octane, 5,5-dimethyl-4-(3-methyl-1,3-butadienyl)- 0,51 

26.788 Benzenemethanol, 4-(1-methylethyl)- 0,64 

27.212 (-)-Spathulenol 5,38 

27.477 Murolan-3,9(11)-diene-10-peroxy 0,06 

27.625 Longipinocarveol, trans- 0,17 

27.747 2-Pentadecanone, 6,10,14-trimethyl- 0,46 

28.393 .tau.-Cadinol 0,32 

28.758 .tau.-Muurolol 0,24 

28.901 Isoaromadendrene epoxide 0,10 

29.060 Thymol 2,91 

29.642 Phenol, 2-methyl-5-(1-methylethyl)- 3,97 

29.812 à-Cadinol 1,75 

30.289 4-(2-Acetyl-5,5-dimethylcyclopent-2-enylidene)butan-2-one 0,28 

30.564 Aromadendrene oxide-(2) 0,07 

30.935 Aromadendrene oxide-(2) 0,27 

31.258 Longipinocarveol, trans- 1,46 

32.237 Isoaromadendrene epoxide 0,73 

32.666 6-Isopropenyl-4,8a-dimethyl-1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-naphthalen-2-ol 1,27 

33.196 Caryophyllene oxide 2,51 

33.895 Aromadendrene oxide-(2) 0,14 

34.572 Isoaromadendrene epoxide 0,11 
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OLEJEK Z OREGANO 

 
Wykres 4. Chromatogram olejku z oregano GC/FID 

 

Tabela 7. Skład chemiczny olejku z oregano GC/MS 

RT nazwa związku udział procentowy 

1.763 1R-à-Pinene 3,39 

2.123 Camphene 0,68 

2.547 Bicyclo[3.1.1]heptane, 6,6-dimethyl-2-methylene-, (1S)- 0,35 

2.705 á-Phellandrene 0,04 

3.076 3-Carene 0,27 

3.320 Bicyclo[3.1.1]heptane, 6,6-dimethyl-2-methylene-, (1S)- (beta pinen) 4,08 

3.553 1,3-Cyclohexadiene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)- (alfa terpinene) 4,48 

3.854 D-Limonene 0,58 

4.013 á-Phellandrene 0,70 

4.585 1,3,6-Octatriene, 3,7-dimethyl-, (E)- 0,14 

4.792 1,4-Cyclohexadiene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)- (gamma terpinen) 13,76 

5.295 Benzene, 1-methyl-2-(1-methylethyl)- (p cymen) 17,01 

5.533 Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethylidene)- 0,46 

8.064 3-Hexen-1-ol, (Z)- 0,06 

8.398 3-Octanol 0,04 

9.293 Thujone 0,40 

9.944 1-Octen-3-ol 1,06 

10.177 Terpineol, cis-á- 0,64 

10.738 Copaene 0,06 

12.449 Terpineol, cis-á- 0,60 

12.666 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl- 0,26 

12.835 2-Cyclohexen-1-ol, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-, trans- 0,12 
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13.248 Bornyl acetate 0,11 

13.540 Caryophyllene 3,34 

13.873 3-Cyclohexen-1-ol, 4-methyl-1-(1-methylethyl)-, (R)- (terpinen-4-ol) 2,45 

14.059 Benzene, 1-methoxy-4-methyl-2-(1-methylethyl)- 1,30 

14.307 Cyclohexanone, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, trans- 0,15 

14.662 2-Cyclohexen-1-ol, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-, cis- 0,06 

15.478 à-Caryophyllene 0,38 

15.658 2-Cyclohexen-1-one, 2-methyl-5-(1-methylethyl)-, (S)- 0,13 

16.155 
Naphthalene, 1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahydro-7-methyl-4-methylene-1-(1-

methylethyl)-, (1à,4aà,8aà)- 
0,08 

16.272 
1H-Cycloprop[e]azulene, 1a,2,3,5,6,7,7a,7b-octahydro-1,1,4,7-

tetramethyl-, [1aR-(1aà,7à,7aá,7bà)]- 
0,07 

16.563 Borneol 1,73 

16.950 
Cyclohexene, 4-ethenyl-4-methyl-3-(1-methylethenyl)-1-(1-methylethyl)-

, (3R-trans)- 
0,08 

17.177 2-Cyclohexen-1-one, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, (S)- 0,25 

17.384 Cyclohexene, 1-methyl-4-(5-methyl-1-methylene-4-hexenyl)-, (S)- 1,25 

17.654 5-Hepten-1-ol, 2-ethenyl-6-methyl- 0,07 

17.887 2-Cyclohexen-1-ol, 3-methyl-6-(1-methylethyl)-, trans- 0,02 

18.051 
Naphthalene, 1,2,4a,5,8,8a-hexahydro-4,7-dimethyl-1-(1-methylethyl)-, 

[1S-(1à,4aá,8aà)]- 
0,26 

18.268 Methyl salicylate 0,04 

18.443 Cedrene 0,04 

19.423 1,4-Cyclohexadiene-1-methanol, 4-(1-methylethyl)- 0,03 

20.577 Benzenemethanol, à,à,4-trimethyl- 0,05 

21.218 Phenol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, acetate 0,27 

21.652 p-Mentha-1(7),8(10)-dien-9-ol 0,05 

23.447 Caryophyllene oxide 0,35 

28.711 Phenol, 2-methyl-5-(1-methylethyl)- 0,06 

29.050 Thymol 0,99 

29.722 Phenol, 2-methyl-5-(1-methylethyl)- (karwakrol) 35,79 

33.063 Diethyl Phthalate 0,47 
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OLEJEK Z WROTYCZU BALSAMICZNEGO 

 
Wykres 5. Chromatogram olejku wrotyczowego GC/FID 

 

Tabela 8. Skład chemiczny olejku wrotyczowego GC/MS 

RT nazwa związku udział procentowy 

2.255 Hexanal 0,22 

3.727 Propanoic acid, pentyl ester 0,54 

3.849 Propanoic acid, 2-methyl-, 2-methylbutyl ester 1,03 

4.024 Eucalyptol 8,27 

4.749 1,4-Cyclohexadiene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)- 0,18 

5.247 Benzene, 1-methyl-2-(1-methylethyl)- 2,91 

5.496 Butanoic acid, 2-methyl-, 3-methylbutyl ester 0,45 

5.898 Butanoic acid, 3-methyl-, 3-methylbutyl ester 0,24 

6.407 2-Heptenal, (Z)- 0,08 

7.847 1,2,2,3-Tetramethylcyclopent-3-enol 2,30 

8.292 Nonanal 0,12 

8.821 Thujone - alpha 11,29 

9.563 Thujone - beta 51,43 

9.960 1-Octen-3-ol 0,08 

10.045 Furfural 0,08 

10.193 2-Cyclohexen-1-ol, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-, cis- 0,04 

10.309 à-Methyl-à-[4-methyl-3-pentenyl]oxiranemethanol 0,04 

11.485 Benzaldehyde 0,06 

12.004 2-Nonenal, (E)- 0,05 

12.660 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl- 0,88 

12.835 2-Cyclohexen-1-ol, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-, trans- 0,27 

13.868 3-Cyclohexen-1-ol, 4-methyl-1-(1-methylethyl)-, (R)- 0,59 



23 
 

14.350 Bicyclo[3.1.0]hexan-2-one, 5-(1-methylethyl)- 0,38 

14.667 2-Cyclohexen-1-ol, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-, cis- 0,10 

14.784 Benzeneacetaldehyde 0,09 

14.959 Bicyclo[3.1.0]hexan-3-ol, 4-methyl-1-(1-methylethyl)- 0,26 

15.266 Bicyclo[3.1.1]heptan-3-ol, 6,6-dimethyl-2-methylene-, [1S-(1à,3à,5à)]- 0,35 

15.674 Bicyclo[3.1.0]hexan-3-ol, 4-methyl-1-(1-methylethyl)- 2,99 

15.991 Bicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-ol, 4,6,6-trimethyl-, [1S-(1à,2á,5à)]- 0,17 

16.277 Bicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one, 4,6,6-trimethyl-, (1S)- 0,13 

16.542 3-Cyclohexene-1-methanol, à,à4-trimethyl- 0,41 

17.887 2-Cyclohexen-1-ol, 3-methyl-6-(1-methylethyl)-, trans- 0,08 

18.136 p-Menth-2-en-7-ol, trans- 0,36 

18.422 Benzaldehyde, 4-(1-methylethyl)- 0,24 

18.655 p-Menth-2-en-7-ol, cis- 0,12 

19.047 Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-methanol, 6,6-dimethyl- 0,09 

19.666 2-Buten-1-one, 1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-, (E)- 0,34 

20.577 Benzenemethanol, à,à,4-trimethyl- 0,29 

20.783 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (E)- 0,14 

22.176 Cyclohexanone, 2,5-dimethyl-2-(1-methylethenyl)- 0,21 

23.616 Pentanoic acid, 2-phenylethyl ester 0,18 

24.813 Benzene, 1,2-dimethoxy-4-(2-propenyl)- 0,54 

25.713 1,4-Cyclohexadiene-1-methanol, 4-(1-methylethyl)- 0,17 

26.778 Benzenemethanol, 4-(1-methylethyl)- 0,25 

27.101 4-(2,4,4-Trimethyl-cyclohexa-1,5-dienyl)-but-3-en-2-one 0,19 

27.731 2-Pentadecanone, 6,10,14-trimethyl- 0,71 

29.616 Phenol, 2-methyl-5-(1-methylethyl)- 3,50 

31.252 n-Decanoic acid 0,87 

33.053 Diethyl Phthalate 0,44 
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OLEJEK SOSNOWY 

 
Wykres 6. Chromatogram olejku sosnowego GC/FID 

 

Tabela 9. Skład chemiczny olejku sosnowego GC/MS 

RT nazwa związku udział procentowy 

1.667 Tricyclo[2.2.1.0(2,6)]heptane, 1,7,7-trimethyl- 1,12 

1.789 à-Pinene 12,07 

2.049 Bicyclo[2.2.1]heptane, 2,2-dimethyl-3-methylene-, (1R)- 0,02 

2.128 Camphene 3,98 

2.557 Bicyclo[3.1.1]heptane, 6,6-dimethyl-2-methylene-, (1S)- 3,18 

2.711 Bicyclo[3.1.0]hexane, 4-methylene-1-(1-methylethyl)- 0,93 

2.843 1,3-Cyclohexadiene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)- 0,02 

3.129 3-Carene 12,47 

3.330 b-Pinene 3,17 

3.489 Benzene, 1-methyl-2-(1-methylethyl)- 0,24 

3.865 Limonene 2,33 

4.019 á-Phellandrene 2,20 

4.580 1,3,6-Octatriene, 3,7-dimethyl-, (E)- 0,05 

4.749 1,4-Cyclohexadiene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)- 0,18 

4.914 1,3,6-Octatriene, 3,7-dimethyl- 0,65 

5.247 Benzene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)- 0,84 

5.417 Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethylidene)- 0,10 

5.533 Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethylidene)- 1,45 

5.740 Benzene, 1-methyl-3-(1-methylethyl)- 0,01 

7.556 3-Oxatricyclo[4.1.1.0(2,4)]octane, 2,7,7-trimethyl- 0,03 

9.123 Benzene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)- 0,03 

9.325 Benzene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)- 0,08 
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9.494 3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 1,3,4-trimethyl- 0,05 

9.896 à-Cubebene 0,09 

10.002 Tricyclo[5.4.0.0(2,8)]undec-9-ene, 2,6,6,9-tetramethyl- 0,03 

10.738 Copaene 0,25 

11.173 Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,7,7-trimethyl-, (1S)- 0,06 

11.443 
Cyclobuta[1,2:3,4]dicyclopentene, decahydro-3a-methyl-6-methylene-1-
(1-methylethyl)-, [1S-(1à,3aà,3bá,6aá,6bà)]- 

0,12 

12.067 
1H-Cyclopenta[1,3]cyclopropa[1,2]benzene, octahydro-7-methyl-3-

methylene-4-(1-methylethyl)-, [3aS-(3aà,3bá,4á,7à,7aS*)]- 
0,11 

12.650 
1,4-Methanoazulene, decahydro-4,8,8-trimethyl-9-methylene-, [1S-
(1à,3aá,4à,8aá)]- 

0,12 

12.835 2-Cyclohexen-1-ol, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-, trans- 0,03 

12.957 Cedrene 0,03 

13.270 Bornyl acetate 3,66 

13.423 
1H-Cyclopenta[1,3]cyclopropa[1,2]benzene, octahydro-7-methyl-3-

methylene-4-(1-methylethyl)-, [3aS-(3aà,3bá,4á,7à,7aS*)]- 
0,06 

13.550 Caryophyllene 2,68 

13.804 1,3-Cyclohexadiene, 1,2,3,4,5,6-hexamethyl- 0,27 

13.878 3-Cyclohexen-1-ol, 4-methyl-1-(1-methylethyl)- 0,11 

14.059 Benzene, 1-methoxy-4-methyl-2-(1-methylethyl)- 0,02 

14.180 
1H-Cyclopenta[1,3]cyclopropa[1,2]benzene, octahydro-7-methyl-3-
methylene-4-(1-methylethyl)-, [3aS-(3aà,3bá,4á,7à,7aS*)]- 

0,02 

14.292 (1R)-(-)-Myrtenal 0,06 

15.266 Bicyclo[3.1.1]heptan-3-ol, 6,6-dimethyl-2-methylene-, [1S-(1à,3à,5à)]- 0,11 

15.372 
Naphthalene, 1,2,4a,5,8,8a-hexahydro-4,7-dimethyl-1-(1-methylethyl)-, 

[1S-(1à,4aá,8aà)]- 
0,04 

15.483 à-Caryophyllene 0,33 

15.573 
1H-Cyclopenta[1,3]cyclopropa[1,2]benzene, octahydro-7-methyl-3-
methylene-4-(1-methylethyl)-, [3aS-(3aà,3bá,4á,7à,7aS*)]- 

0,18 

15.806 2-Isopropenyl-4a,8-dimethyl-1,2,3,4,4a,5,6,7-octahydronaphthalene 0,12 

15.991 Bicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-ol, 4,6,6-trimethyl-, [1S-(1à,2á,5à)]- 0,08 

16.171 
Naphthalene, 1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahydro-7-methyl-4-methylene-1-(1-

methylethyl)-, (1à,4aà,8aà)- 
0,61 

16.277 
1H-Cycloprop[e]azulene, 1a,2,3,5,6,7,7a,7b-octahydro-1,1,4,7-
tetramethyl-, [1aR-(1aà,7à,7aá,7bà)]- 

0,14 

16.484 3-Cyclohexene-1-methanol, à,à,4-trimethyl-, acetate 0,53 

16.600 
1H-Cyclopenta[1,3]cyclopropa[1,2]benzene, octahydro-7-methyl-3-
methylene-4-(1-methylethyl)-, [3aS-(3aà,3bá,4á,7à,7aS*)]- 

3,03 

16.823 
Naphthalene, decahydro-4a-methyl-1-methylene-7-(1-methylethenyl)-, 

[4aR-(4aà,7à,8aá)]- 
0,61 

16.976 
Naphthalene, 1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahydro-4a,8-dimethyl-2-(1-
methylethenyl)-, [2R-(2à,4aà,8aá)]- 

0,34 

17.188 
Naphthalene, 1,2,4a,5,6,8a-hexahydro-4,7-dimethyl-1-(1-methylethyl)-, 

(1à,4aà,8aà)- 
1,39 

17.262 
Cyclohexane, 1-ethenyl-1-methyl-2-(1-methylethenyl)-4-(1-
methylethylidene)- 

1,60 

18.120 
Naphthalene, 1,2,4a,5,8,8a-hexahydro-4,7-dimethyl-1-(1-

methylethyl)-, [1S-(1à,4aá,8aà)]- (kadinen) 
10,27 

18.364 2-Tridecanone 0,13 

18.612 Naphthalene, 1,2,3,4,4a,7-hexahydro-1,6-dimethyl-4-(1-methylethyl)- 0,11 

18.904 
Naphthalene, 1,2,4a,5,6,8a-hexahydro-4,7-dimethyl-1-(1-methylethyl)-, 
[1S-(1à,4aá,8aà)]- 

0,40 

19.052 Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-methanol, 6,6-dimethyl- 0,05 

19.661 2-Tridecanone 0,16 

19.862 
Naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,6-dimethyl-4-(1-methylethyl)-, (1S-

cis)- 
0,05 

19.942 
Naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,6-dimethyl-4-(1-methylethyl)-, (1S-

cis)- 
0,18 

20.238 2-Cyclohexen-1-ol, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, cis- 0,03 

20.508 Benzenemethanol, à,à,4-trimethyl- 0,29 

20.577 Benzenemethanol, à,à,4-trimethyl- 0,22 
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21.763 Bicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one, 4,6,6-trimethyl- 0,15 

23.145 1-Hydroxy-1,7-dimethyl-4-isopropyl-2,7-cyclodecadiene 0,03 

23.410 Caryophyllene oxide 0,25 

24.040 Isoaromadendrene epoxide 0,03 

24.792 Calarene epoxide 0,03 

25.459 1-Hydroxy-1,7-dimethyl-4-isopropyl-2,7-cyclodecadiene 3,42 

25.713 Cubenol 0,66 

25.946 Globulol 0,04 

26.042 Isoaromadendrene epoxide 0,19 

26.169 Epiglobulol 0,06 

26.868 Isoaromadendrene epoxide 0,04 

27.016 Murolan-3,9(11)-diene-10-peroxy 0,05 

27.186 (-)-Spathulenol 2,33 

27.599 Ledene oxide-(II) 0,03 

27.800 Murolan-3,9(11)-diene-10-peroxy 0,27 

28.393 .tau.-Cadinol 2,46 

28.774 à-Cadinol 2,84 

29.097 
1-Naphthalenol, 1,2,3,4,4a,7,8,8a-octahydro-1,6-dimethyl-4-(1-
methylethyl)-, [1R-(1à,4á,4aá,8aá)]- 

0,85 

29.420 á-Guaiene 0,05 

29.632 Phenol, 2-methyl-5-(1-methylethyl)- 0,14 

29.844 à-Cadinol 7,05 

30.130 
1-Naphthalenol, decahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethylidene)-, [1R-

(1à,4aá,8aà)]- 
0,16 

31.867 
1H-Naphtho[2,1-b]pyran, 3-ethenyldodecahydro-3,4a,7,7,10a-

pentamethyl-, [3R-(3à,4aá,6aà,10aá,10bà)]- 
0,29 

42.658 
5-(7a-Isopropenyl-4,5-dimethyl-octahydroinden-4-yl)-3-methyl-pent-2-

en-1-ol 
0,42 
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OLEJEK KMINKOWY 

 
Wykres 7. Chromatogram olejku kminkowego GC/FID 

 

Tabela 10. Skład chemiczny olejku kminkowego GC/MS 

RT nazwa związku udział procentowy 

1.758 à-Pinene 0,04 

2.700 á-Phellandrene 0,10 

3.309 á-Myrcene 0,57 

3.929 Limonene 38,64 

4.024 b-Phellandrene 0,09 

4.744 1,4-Cyclohexadiene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)- 0,06 

4.914 1,3,6-Octatriene, 3,7-dimethyl-, (Z)- 0,16 

5.242 Benzene, 1-methyl-2-(1-methylethyl)- 0,08 

5.676 Octanal 0,02 

8.769 Bicyclo[3.1.0]hexan-3-one, 4-methyl-1-(1-methylethyl)- 0,03 

9.483 Limonene oxide, cis- 0,10 

9.817 Limonene oxide, trans- 0,12 

12.332 trans-p-Mentha-2,8-dienol 0,05 

12.661 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl- 0,27 

13.381 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-one 0,04 

13.534 Caryophyllene 0,12 

13.815 Cyclohexanone, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, trans- 0,68 

14.313 Cyclohexanone, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, trans- 0,55 

14.678 trans-p-Mentha-2,8-dienol 0,23 

15.848 2-Cyclohexen-1-ol, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, trans- 0,10 

16.002 2,6-Octadienal, 3,7-dimethyl-, (Z)- 0,17 

16.659 3-Cyclohexene-1-methanol, à,à,4-trimethyl-, (S)- 0,33 
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17.469 2-Cyclohexen-1-one, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, (R)- (karwon) 48,92 

18.014 Cyclohexanol, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, (1à,2á,5à)- 0,33 

18.459 1-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 4-(1-methylethenyl)- 0,94 

18.697 2-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl- 0,05 

18.877 Cyclohexanol, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, (1à,2á,5à)- 0,51 

19.243 Cyclohexanol, 2-methylene-5-(1-methylethenyl)- 0,08 

19.502 Cyclohexanol, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, (1à,2à,5á)- 1,16 

20.254 2-Cyclohexen-1-ol, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, cis- 0,32 

20.799 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (E)- 0,07 

21.038 2-Cyclohexen-1-ol, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)- 0,24 

21.604 Cyclohexanol, 2-methylene-5-(1-methylethenyl)- 0,04 

23.426 Caryophyllene oxide 0,05 
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Podsumowanie i wnioski 

 

Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń stwierdzono, że wszystkie badane olejki 

eteryczne wykazywały działanie przeciwdrobnoustrojowe wobec użytych szczepów 

mikroorganizmów, które są patogenami roślin. Ze względu na aktywność 

przeciwdrobnoustrojową można je uszeregować w następujący sposób: 

olejek tymiankowy = olejek z oregano > olejek kminkowy > olejek lebiodkowy = 

olejek wrotyczowy = olejek szałwiowy > olejek sosnowy. 

Wśród analizowanych olejków (zgodnie z powyższym uszeregowaniem) te o najsilniejszej 

aktywności przeciwdrobnoustrojowej, potwierdzonej w niniejszej pracy w warunkach in 

vitro, charakteryzowały się przede wszystkim wysoką zawartością karwakrolu (olejek 

tymiankowy i oregano) i tymolu (olejek tymiankowy).  

Karwakrol (podobnie jak jego izomer tymol) wykazuje silną aktywność 

przeciwdrobnoustrojową wobec roślinnych patogenów. Według Tsao i Zhou (2000) 

związek ten, w stężeniu 100 ųg/ml zupełnie hamuje rozwój zarodników oraz wzrost 

grzybni Botrytis cinerea i Monilinia fructicola. Mueller–Riebau i in. (1995) wymieniają 

karwakrol jako substancję znacząco ograniczającą wzrost następujących grzybów 

patogennych: Fusarium moniliforme oraz Rhizoctonia solani, a także patogena grzybo-

podobnego Phytophtora capsici. Autorzy ci wskazują także, że karwakrol hamuje wzrost 

grzyba Sclerotinia sclerotirum, wywołującego zgniliznę twardzikową.  

Tymol jako związek fenolowy w literaturze wymieniany jest jako środek zarówno o 

działaniu przeciwbakteryjnym jak i przeciwgrzybowym. Skuteczność tej substancji 

stwierdzono dotychczas w przypadku takich patogenów roślinnych, jak Fusarium 

oxysporum, Rhizoctonia solani, Botrytis cinerea, Alternaria alternata oraz Ralstonia 

solanacearum (Zaker 2016, Gehan i in. 2012; Ji i in. 2005). Z kolei karwon wymieniany 

jest jako związek znacząco ograniczający wzrost grzybów powodujących choroby 

ziemniaka: Fusarium sulphureum, Phoma exigua i Helminthosporium solani, a także 

patogennych grzybów przechowalniczych (m.in. Colletotrichum) (Gehan i in. 2012). W 

niniejszej pracy badano także olejki eteryczne bogate w tujon, tj. olejek wrotyczowi i 

szałwiowy. Dotychczasowe prace nad użyciem takich olejków jako substancji hamujących 

wzrost grzybów Aspergillus, Septoria, Fusarium, Erwinia, Pseudomonas i Xantomonas 

wskazują na ich śrdni potencjał przeciwgrzybiczy (Sampietro i in. 2016). 
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Biorąc pod uwagę wyniki badań dotyczące aktywności przeciwdrobnoustrojowej użytych 

olejków, ich składu chemicznego, a także analizując dostępna literaturę przedmiotową do 

następnego etapu badań wybrano trzy olejki eteryczne o zróżnicowanych właściwościach 

przeciwdrobnoustrojowych. Do określenia skuteczności działania 

przeciwdrobnoustrojowego w badaniach modelowych in vivo na szałwii lekarskiej i 

tymianku pospolitym zastosowano olejki eteryczne w następujących stężeniach: 

1. olejek tymiankowy w stężeniach 0,2 i 0,04%, 

2. olejek kminkowy w stężeniach 0,4 i 0,8%, 

3. olejek wrotyczowy w stężeniach 0,4 i 0,8%. 

Spośród szczepów testowych wybrano natomiast trzy szczepy wskaźnikowe, którymi były 

inokulowane rośliny, tj. dwa gatunki grzybów: Fusarium culmorum i Alternaria alternata 

oraz jeden gatunek bakterii Erwinia cortovora. Inoculum zarodników grzybów lub 

komórek bakteryjnych wynosiło około 1x10
6
/mL. 
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PODZADANIE 2: 

OKREŚLENIE SKUTECZNOŚCI PRZECIWDROBNOUSTROJOWEJ OLEJKÓW 

ETERYCZNYCH W BADANIACH MODELOWYCH IN VIVO NA SZAŁWII 

LEKARSKIEJ I TYMIANKU POSPOLITYM 

 

Aktywność przeciwdrobnoustrojowa wytypowanych w podzadaniu 1. olejków eterycznych 

zweryfikowana została na roślinach modelowych, tj. na szałwi lekarskiej i tymianku 

pospolitym. Przeprowadzone zostały próby obciążeniowe, polegające na inokulowaniu 

roślin wybranymi drobnoustrojami wskaźnikowymi, a następnie traktowaniu 

(opryskiwaniu) ich roztworami wybranych olejków eterycznych i obserwacji skutków tego 

zabiegu. 

 

Obiekty badań: 

- gatunki roślin modelowych tj. szałwia lekarska i tymianek pospolity, 

- wytypowane w podzadaniu 1. szczepy grzybów i bakterii chorobotwórczych (dwa 

gatunki grzybów: Fusarium culmorum i Alternaria alternata oraz jeden gatunek bakterii 

Erwinia cortovora), 

- wytypowane w podzadaniu 1. olejki eteryczne (olejek tymiankowy, kminkowy i 

wrotyczowy). 

Warianty doświadczenia: 

 kontrola 1: rośliny nieinokulowane patogenami i nietraktowane roztworami olejków 

eterycznych, 

 kontrola 2: rośliny inokulowane patogenami i nietraktowane roztworami olejków 

eterycznych 

 kontrola 3: rośliny nieinokulowane patogenami i traktowane roztworami olejków 

eterycznych 

 grupa doświadczalna: rośliny inokulowane patogenami i traktowane roztworami 

olejków eterycznych 

Olejki eteryczne w ustalonych doświadczalnie stężeniach stosowane były na rośliny w 

postaci emulsji, użytej do oprysku tych roślin. Sposób przygotowania emulsji o 

określonych, spodziewanych stężeniach związkow biologicznie aktywnych również został 

opracowany doświadczalnie. 
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Badania prowadzone były w trzech etapach tj.: 

a) w warunkach szklarniowych; 

b) na polu doświadczalnym KRWiL z certyfikatem ekologicznym; 

c) w uprawie, w gospodarstwie ekologicznym. 

 

Przygotowanie emulsji do zastosowania w uprawie szałwii i tymianku 

 

Emulsja to układ dyspersyjny złożony z dwóch cieczy nie mieszających się ze sobą, 

z których jedna jest rozproszona w drugiej w postaci kropel o określonych wymiarach. 

Jedna z cieczy jest niepolarna (olejek eteryczny), a druga polarna (woda). Aby otrzymać 

emulsję dwóch nie mieszających się wzajemnie cieczy, należy poddać je emulgowaniu. 

Emulgatory są to substancje powierzchniowo czynne obniżające napięcie  powierzchniowe 

(międzyfazowe). Do naturalnych emulgatorów należą m.in. lecytyna sojowa, alginiany z 

glonów morskich, ekstrakt z korzeni mydlnicy lekarskiej oraz kazeina wyizolowana z 

mleka. Jako emulgator stosowana jest także substancja pochodząca z oleju kokosowego: 

polioksyetylenowa pochodna kwasu laurynowego (nazwa handlowa ‘Tween’). Produkt ten 

jest uniwersalny, nietoskyczny i powszechnie stosowany do ‘rozpuszczania’ olejków 

eterycznych w wodzie.  

W celu sprawdzenia jaka ilość emulgatora będzie wystarczająca, przeprowadzono 

następujące doświadczenie: do 100 ml wody dodano 200 µl olejku eterycznego 

(tymiankowego) oraz, odpowiednio: 50 µl (1 kropla), 200 µl (4 krople) i 800 µl (16 kropli) 

emulgatora Tween. Przy ilości 50 µl (1 kropla) emulgatora, olejek nie rozpuścił się w 

wodzie, przy ilości 200 µl (4 krople) otrzymano klarowny roztwór, a przy ilości 800 µl (16 

kropli) roztwór był mętny z powodu nadmiaru emulgatora (tab.11, fot.1,2). Wyniki 

wskazują, że kombinacja druga (200 µl olejku eterycznego + 200 µl emulgatora) była 

najkorzystniejsza pod względem cech fizycznych i zgodna z powszechnymi zaleceniami. 

Analogiczne doświadczenie przeprowadzono dla lecytyny sojowej, jednak w każdej 

kombinacji zaobserwowano tu rozdzielanie się faz.  
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Tabela 11. Wpływ ilości emulgatora na cechy fizyczne roztworu 

Ilość emulgatora Tween 
dodana do 100 ml wody i 
200 µl olejku 
eterycznego 

50 µl 
(1 kropla) 

200 µl 
(4 krople) 

800 µl 
(16 kropli) 

Obserwacje 
Olejek nie rozpuścił się, 
rozdzielanie się warstw 

Olejek rozpuścił się, 
roztwór klarowny 

Roztwór mętny, 
nadmiar emulgatora 

 

  

Fot. 1. Emulgator Tween na szalkach Petriego w ilości 1,4 i 16 kropli Fot. 2. Roztwory z olejkiem 

eterycznym i emulgatorem 

 

Finalnie, w przedstawionych badaniach zastosowano 3 stężenia olejków eterycznych 

(tymiankowego, wrotyczowego i kminkowego): 0,04%; 0,2% oraz 0,8%. Przy stężeniu 

0,04% do 100 ml wody dodano 40 µl olejku oraz 1 kroplę (ok.50 µl) preparatu Tween. 

Przy stężeniu 0,2% do 100 ml wody dodano 200 µl olejku i 4 krople tego emulgatora, a w 

wariancie trzecim na 100 ml przypadło 800 µl olejku i 16 kropli Tween-u.  
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Materiał rozmnożeniowy do założenia doświadczeń 

Rozsada szałwii i tymianku przygotowana została wiosną 2018 r. w Obiekcie 

Szklarniowym SGGW (fot.3,4). Nasiona wysiane zostały do podłoża ogrodniczego 

złożonego z torfu, piasku i wzbogaconego ekologicznym kompostem. Siewki pikowane 

były do wielodoniczek, a następnie użyte w badaniach uprawowych.  

 

Fot.3. Kiełkujące nasiona tymianku 

 

Fot.4. Siewki tymianku porażone chorobami 

 

W trakcie prac zwiazanych z przygotowaniem rozsady szałwii i tymianku zaobserwowano, 

iż po skiełkowaniu większość siewek uległa porażeniu, najprawdopodobniej przez choroby 

grzybowe i zamarła. W uprawie konwencjonalnej na tym etapie rozwoju roślin wskazane 

jest stosowanie środkow ochrony roślin. Wstępne obserwacje wykonane w niniejszych 

badaniach (uprawa ekologiczna) wskazują również na potrzebę podjecia bardziej 

szczegółowych prac nad możliwością zastosowania substancji podstawowych na tym 

etapie produkcji ziół.  
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CZĘŚĆ I - DOŚWIADCZENIA SZKLARNIOWE 

Skuteczność przeciwdrobnoustrojową olejków eterycznych określono w badaniach 

modelowych in vivo: 

a) w warunkach szklarni (na szałwii i tymianku) 

b) oraz dodatkowo w warunkach ściśle kontrolowanych pod względem temperatury i 

wilgotności w laboratorium (hodowla w specjalnych szklanych naczyniach typu 

eksykator; na szałwii). 

 

AD. A) Rozsada szałwii i tymianku wysadzona została do pojemników wypełnionych 

substratem torfowym przygotowanym podobnie jak to użyte do wysiewu nasion. W fazie 

młodocianej (3-4 pary liści właściwych) rośliny poddane zostały inokulacji patogenami 

chorobotworczymi: 

1. Alternaria alternata, 

2. Erwinia cortovora, 

3. Fusarium culmorum. 

Po dwóch dniach zastosowane zostały opryski olejkami eterycznymi: 

1. olejek tymiankowy 0,04%, 

2. olejek kminkowy 0,4%, 

3. olejek wrotyczowy 0,4%. 

Inokulacja roślin polegała na naniesieniu zawiesiny bakterii lub zarodników pleśni na 

nieuszkodzone liście roślin (fot. 5-8). Inokulum bakterii lub zarodników pleśni zostało 

sporządzone w soli fizjologicznej i zawierało około 1 x 10
5 

komórek lub zarodników pleśni 

w 1 ml. Po 2 godzinach od inokulacji na rośliny nanoszono natryskowo roztwory olejków 

eterycznych. Przygotowywano równolegle rośliny kontrolne, które były: 

1. niczym nie traktowane 

2. traktowane tylko patogenami 

3. traktowane tylko olejkami 

Rośliny były przetrzymywane w obiekcie szklarniowym SGGW. Oceniane były w dniu 0, 

3, 6, 9, 12 według następującej skali: 

0 - brak zmian chorobowych 

1 - małe brązowe plamki wielkości punktu 

2 - infekcja do 4 % rośliny 

3-  infekcja do 4-10 % rośliny 
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4 - infekcja do 11-25 % rośliny 

5 - infekcja do 26-50 % rośliny 

6 - infekcja do 51-75 % rośliny 

7 - infekcja powyżej 75 % rośliny 

8 - cała roślina martwa 

W związku z brakiem wyraźnych różnic pomiedzy badanymi roślinami w pierwszych 

dniach prowadzonych obserwacji poniżej wyniki przedstawiono z 6, 9 i 12 dnia po 

inokulacji. 

 

 

 

 

Fot.5. Tymianek przygotowany do inokulacji   Fot.6. Szałwia przygotowana do inokulacji 

 

 

 

Fot.7. Inokulum Alternaria alternata przygotowane 

do użycia w doświadczeniu  

 Fot.8. Inokulacja roślin patogenami 
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Tabela 12. Ocena zmian wyglądu szałwii lekarskiej inokulowanej patogenami i poddanej działaniu 0,04 % olejku tymiankowego 

Warianty doświadczenia Alternaria alternata Erwinia cortovora Fusarium culmorum 

dzień 6 dzień 9 dzień 12 dzień 6 dzień 9 dzień 12 dzień 6 dzień 9 dzień 12 

szałwia (kontrola) 1 1 2 0 1 1 0 1 2 

szałwia + olejek  0 1 1 1 1 1 0 2 2 

szałwia + patogen 1 2 2 1 1 2 1 2 2 

szałwia + patogen + olejek  1 2 1 1 1 2 0 1 1 

 

Tabela13. Ocena zmian wyglądu szałwii lekarskiej inokulowanej patogenami i poddanej działaniu 0,4 % olejku wrotyczowego 

Warianty doświadczenia Alternaria alternata Erwinia cortovora Fusarium culmorum 

dzień 6 dzień 9 dzień 12 dzień 6 dzień 9 dzień 12 dzień 6 dzień 9 dzień 12 

szałwia (kontrola) 1 1 2 0 1 1 1 1 2 

szałwia + olejek  0 0 1 0 1 1 1 2 2 

szałwia + patogen 1 1 2 1 1 2 2 2 2 

szałwia + patogen + olejek  1 1 2 0 1 1 1 1 3 

 

Tabela 14. Ocena zmian wyglądu szałwii lekarskiej inokulowanej patogenami i poddanej działaniu 0,4 % olejku kminkowego 

Warianty doświadczenia Alternaria alternata Erwinia cortovora Fusarium culmorum 

dzień 6 dzień 9 dzień 12 dzień 6 dzień 9 dzień 12 dzień 6 dzień 9 dzień 12 

szałwia (kontrola) 0 1 2 1 1 1 0 1 3 

szałwia + olejek  1 2 3 0 1 2 1 1 2 

szałwia + patogen 2 3 3 1 1 2 1 2 2 

szałwia + patogen + olejek  2 2 3 1 1 2 1 2 2 
 

Skala zmian: 
0 - brak zmian chorobowych 

1 - małe brązowe plamki wielkości punktu 

2 - infekcja do 4 % rośliny 
3-  infekcja do 4-10 % rośliny 

4 - infekcja do 11-25 % rośliny  
5 - infekcja do 26-50 % rośliny 

6 - infekcja do 51-75 % rośliny 

7 - infekcja do powyżej 75 % rośliny 
8 - cała roślina jest martwa 
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Tabela 15. Ocena zmian wyglądu tymianku właściwego inokulowanej patogenami i poddanej działaniu 0,04 % olejku tymiankowego 

Warianty doświadczenia Alternaria alternata Erwinia cortovora Fusarium culmorum 

dzień 6 dzień 9 dzień 12 dzień 6 dzień 9 dzień 12 dzień 6 dzień 9 dzień 12 

tymianek (kontrola) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

tymianek + olejek  0 0 1 0 0 0 0 0 0 

tymianek + patogen 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

tymianek + patogen + olejek  0 1 1 0 0 1 0 1 1 

 

Tabela 16. Ocena zmian wyglądu tymianku właściwego inokulowanej patogenami i poddanej działaniu 0,4 % olejku wrotyczowego 

Warianty doświadczenia Alternaria alternata Erwinia cortovora Fusarium culmorum 

dzień 6 dzień 9 dzień 12 dzień 6 dzień 9 dzień 12 dzień 6 dzień 9 dzień 12 

tymianek (kontrola) 1 1 2 0 1 1 0 1 1 

tymianek + olejek  0 0 0 0 0 1 0 0 0 

tymianek + patogen 0 0 1 0 0 1 1 1 2 

tymianek + patogen + olejek  0 0 2 0 0 1 0 1 1 

 

Tabela 17. Ocena zmian wyglądu tymianku właściwego inokulowanej patogenami i poddanej działaniu 0,4 % olejku kminkowego 

Warianty doświadczenia Alternaria alternata Erwinia cortovora Fusarium culmorum 

dzień 6 dzień 9 dzień 12 dzień 6 dzień 9 dzień 12 dzień 6 dzień 9 dzień 12 

tymianek (kontrola) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

tymianek + olejek  0 0 0 0 0 1 0 0 0 

tymianek + patogen 0 0 1 0 1 1 0 0 1 

tymianek + patogen + olejek  0 0 1 0 0 1 0 1 1 

 
Skala zmian: 
0 - brak zmian chorobowych 

1 - małe brązowe plamki wielkości punktu 

2 - infekcja do 4 % rośliny 
3-  infekcja do 4-10 % rośliny 

4 - infekcja do 11-25 % rośliny  
5 - infekcja do 26-50 % rośliny 

6 - infekcja do 51-75 % rośliny 

7 - infekcja do powyżej 75 % rośliny 
8 - cała roślina jest martwa 
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Wyniki uzyskane w niniejszych badaniach nie pozwoliły na wyciągnięcie kierunkowych 

wniosków (tab.12-17). Prawdopodobnie warunki panujące w szklarni (stosunkowo wysoka 

temperatura i jednocześnie niska wilgotność powietrza) w okresie realizacji prac (maj-

czerwiec) nie sprzyjały porażeniu roślin przez wytypowane patogeny. Dlatego też podjęto 

dodatkowe badania (ad. B) z użyciem szklanych pojemników w których uprawiano 

rośliny. W uprawie tej zastosowano stałą, wysoką temperaturę i wysoką wilgotność 

powietrza, a liście użytych do badań roślin nacinano sterylnym skalpelem w celu 

umożliwienia penetracji tkanek przez zastosowane patogeny. 

 

AD B.) Badania laboratoryjne 

W związku z uzyskanymi rezultatami (brak różnicujących wyników) w etapie pierwszym 

(część A), postanowiono podjąć badania dodatkowe. Metodykę tych badań opracowano na 

podstawie dostępnej literatury. Niestety niewiele opublikowanych prac naukowych 

dotyczy zastosowania olejków eterycznych w uprawie roślin zarówno w warunkach 

szklarniowych jak i polowych. Większość artykułów na ten temat dotyczy badań in vitro.  

Badaniami tymi w niniejszej części objęto szałwię lekarską. Użyto 5 szczepów testowych. 

Rośliny były inokulowane następującymi szczepami: 

1. Pseudomonas syringae 

2. Erwinia cortovora 

3. Xanthomonas hortorum 

4. Alternaria alternata 

5. Fusarium culmorum 

W badaniach zastosowano olejek tymiankowy w stężeniu 0,2%. Inokulacja roślin polegała 

na naniesieniu zawiesiny bakterii lub zarodników pleśni na liście roślin. Inokulowano 

rośliny bez nacięcia liści oraz rośliny z naciętymi liśćmi. Liście roślin były nacinane 

jałowym nożykiem wzdłuż ich długości (około 50% długości liścia). Następnie nanoszono 

zawiesinę komórek bakteryjnych lub zarodników pleśni w miejscu nacięcia liścia i na 

całych liściach, odpowiednio. Inokulum bakterii lub zarodników pleśni zostało 

sporządzone w soli fizjologicznej i zawierało około 1 x 10
5 

komórek lub zarodników pleśni 

w 1 ml. Inokulację roślin powtarzano po 24 h. Drugiego dnia na rośliny nanoszono 

natryskowo 0,2% roztwór olejku tymiankowego. Przygotowywano równolegle rośliny 

kontrolne, które były bez nacięcia i z naciętymi liśćmi. 
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Rośliny były przetrzymywane w eksykatorze w następujących warunkach: 

1-3 dzień: temperatura 27°C przy RH 99 % 

3-12 dzień: temperatura 27°C przy RH 60 % 

Rośliny były oceniane w dniu 0, 2, 3, 6, 9, 12 według następującej skali:  

0 - brak zmian chorobowych 

1 - małe brązowe plamki wielkości punktu 

2 - infekcja do 4 % rośliny 

3-  infekcja do 4-10 % rośliny 

4 - infekcja do 11-25 % rośliny 

5 - infekcja do 26-50 % rośliny 

6 - infekcja do 51-75 % rośliny 

7 - infekcja do powyżej 75 % rośliny 

8 - cała roślina jest martwa 
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Tabela 18. Ocena zmian wyglądu szałwii lekarskiej inokulowanej Ps. syringae i poddanej działaniu 0,2 % olejku tymiankowego 

Warianty doświadczenia dzień 0 dzień 2 dzień 3 dzień 6 dzień 9 dzień 12 

szałwia bez nacięć (kontrola) 0 0 0 0 1 1 

szałwia bez nacięć + Pseudomonas syringae 0 1 1 4 5 6 

szałwia bez nacięć + Pseudomonas syringae 

+olejek tymiankowy  

0 1 1 2 4 4 

szałwia z nacięciami (kontrola) 0 0 0 0 1 1 

szałwia z nacięciami + Pseudomonas syringae 0 0 1 5 7 7 

szałwia z nacięciami + Pseudomonas syringae 

+olejek tymiankowy  
0 0 0 4 6 7 

 

Tabela 19. Ocena zmian wyglądu szałwii lekarskiej inokulowanej Erwinia cortovora i poddanej działaniu 0,2 % olejku tymiankowego 

Warianty doświadczenia dzień 0 dzień 2 dzień 3 dzień 6 dzień 9 dzień 12 

szałwia bez nacięć (kontrola) 0 0 0 0 1 1 

szałwia bez nacięć + Erwinia cortovora 0 1 1 6 8 8 

szałwia bez nacięć + Erwinia cortovora + olejek 

tymiankowy 

0 1 1 5 8 8 

szałwia z nacięciami (kontrola) 0 0 0 0 1 1 

szałwia z nacięciami + Erwinia cortovora 0 1 1 4 6 8 

szałwia z nacięciami + Erwinia cortovora+ 

olejek tymiankowy 

0 1 1 4 6 8 
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Tabela 20. Ocena zmian wyglądu szałwii lekarskiej inokulowanej Xanthomonas hortorum i poddanej działaniu 0,2 % olejku tymiankowego  

Warianty doświadczenia dzień 0 dzień 2 dzień 3 dzień 6 dzień 9 dzień 12 

szałwia bez nacięć (kontrola) 0 0 0 0 1 1 

szałwia bez nacięć + Xanthomonas hortorum 0 0 1 6 8 8 

szałwia bez nacięć + Xanthomonas hortorum + 

olejek tymiankowy 

0 1 2 5 6 8 

szałwia z nacięciami (kontrola) 0 0 0 0 1 1 

szałwia z nacięciami + Xanthomonas hortorum 0 1 1 5 6 6 

szałwia z nacięciami + Xanthomonas hortorum 

+ olejek tymiankowy 

0 1 2 4 6 6 

 

Tabela 21. Ocena zmian wyglądu szałwii lekarskiej inokulowanej Alternaria alternata i poddanej działaniu 0,2 % olejku tymiankowego 

Warianty doświadczenia dzień 0 dzień 2 dzień 3 dzień 6 dzień 9 dzień 12 

szałwia bez nacięć (kontrola) 0 0 0 0 1 2 

szałwia bez nacięć + Alternaria alternata 0 1 2 4 6 7 

szałwia bez nacięć + Alternaria alternata + 

olejek tymiankowy 

0 1 2 4 5 6 

szałwia z nacięciami (kontrola) 0 0 0 2 2 3 

szałwia z nacięciami + Alternaria alternata 0 1 4 5 6 7 

szałwia z nacięciami + Alternaria alternata + 

olejek tymiankowy 

0 1 3 4 6 7 
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Tabela 22. Ocena zmian wyglądu szałwii lekarskiej inokulowanej Fusarium culmorum i poddanej działaniu 0,2 % olejku tymiankowego 

Warianty doświadczenia dzień 0 dzień 2 dzień 3 dzień 6 dzień 9 dzień 12 

szałwia bez nacięć (kontrola) 0 0 0 0 1 1 

szałwia bez nacięć + Fusarium culmorum 0 0 0 5 6 6 

szałwia bez nacięć + Fusarium culmorum+ 

olejek tymiankowy 

0 0 0 3 3 5 

szałwia z nacięciami (kontrola) 0 0 0 0 1 1 

szałwia z nacięciami + Fusarium culmorum 0 1 2 4 6 7 

szałwia z nacięciami + Fusarium culmorum 

+ olejek tymiankowy 

0 1 1 3 4 6 

 
Skala zmian: 
0 - brak zmian chorobowych 

1 - małe brązowe plamki wielkości punktu 

2 - infekcja do 4 % rośliny 
3-  infekcja do 4-10 % rośliny 

4 - infekcja do 11-25 % rośliny  
5 - infekcja do 26-50 % rośliny 

6 - infekcja do 51-75 % rośliny 

7 - infekcja do powyżej 75 % rośliny 
8 - cała roślina jest martwa 
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Tablica 1. Szałwia inokulowana patogenami w doświadczeniu laboratoryjnym 

 

 

  

 

bez nacięć (kontrola) 12 dzień bez nacięć + Pseudomonas syringae 12 

dzień 

bez nacięć + Pseudomonas syringae 

+olejek tymiankowy 12 dzień 

 

 

  

 

 bez nacięć + Alternaria alternata 12 
dzień 

bez nacięć + Alternaria alternata +olejek 
tymiankowy 12 dzień 

 

 

  

 

 bez nacięć + Fusarium culmorum 12 

dzień 
bez nacięć + Fusarium culmorum+olejek 

tymiankowy 12 dzień 
 

 

 
 

 

 z nacięciami + Fusarium culmorum 12 
dzień 

z nacięciami + Fusarium 
culmorum+olejek tymiankowy 12 dzień 
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Wpływ olejku tymiankowego na ograniczenie porażenia szałwii patogenami obserwowano 

jedynie w przypadku bakterii Pseudomonas syringae oraz grzybów: Alternaria alternata i 

Fusarium culmorum. U roślin inokulowanych Pseudomonas syringae i Alternaria 

alternata ograniczenie to wystąpiło u roślin bez nacięć na liściach, a u roślin traktowanych 

Fusarium culmorum zarówno u roślin których liście były uszkadzane jak i 

nieuszkodzonych. Najbardziej wyraźny efekt użycia olejku tymiankowego obserwowano 

w przypadku Pseudomonas syringae (tab.18-22). Przedstawiony powyżej opis dotyczy 

obserwacji wykonanych w 12-tym dniu po zakażeniu roślin (tablica 1). 
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CZĘŚĆ II – DOŚWIADCZENIA POLOWE 

Badania prowadzone na polu doświadczalnym KRWiL z certyfikatem ekologicznym 

oraz w gospodarstwie ekologicznym. 

Rozsada szałwii i tymianku wysadzona została w pole w czerwcu 2018 r. (fot.9, tablica 2 i 

3). W trakcie wegetacji rośliny poddane zostały inokulacji patogenami chorobotwórczymi: 

1. Alternaria alternata 

2. Erwinia cortovora 

3. Fusarium culmorum 

a po 2 i 4 dniach zastosowane zostały opryski olejkami eterycznymi: 

1. olejek tymiankowy 0,04 i 0,2% 

2. olejek kminkowy 0,4 i 0,8% 

3. olejek wrotyczowy 0,4 i 0,8%. 

W zwiazku z wynikami uzyskanymi w części I, przed inokulacją liście badanych roślin 

były uszkadzane poprzez nakucie, w celu umożliwienia wnikniecia patogenów do tkanek 

roślinnych. W okresie rozwoju rośliny poddane zostały ocenie wizualnej (% porażonych 

liści, stopień porażenia liści/pędów) (fot.10,11), a finalnie określone zostały rożnice w 

masie ziela i jego jakości. Na powietrznie suchym materiale roślinnym, w próbach 

średnich, mieszanych (w trzech powtórzeniach) wykonane zostały analizy chemiczne na 

zawartość związków biologicznie aktywnych, zgodnie z Farmakopeą Polską VIII (analizy 

na zawartość i skład chemiczny olejków eterycznych, ogólną zawartość kwasów 

fenolowych i chlorofilu a i b). 

 
Fot.9. Ogólny widok doświadczenia 
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1. BADANIA NAD SZAŁWIĄ LEKARSKĄ 
 

Tablica 2. Szałwia w doświadczeniu na polu doświadczalnym SGGW 
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Skala oceny stopnia porażenia liści 

0 – brak oznak 

1 – małe plamki 

2 – nekrotyczne plamy 1-2 mm, nieliczne 

3 – nekrotyczne plamy 1-2 mm, liczne  

4 – zmiany 3 mm lub większe, porażające do 4% pow. liścia 

5 – zmiany na 5-10% pow. liścia 

6 – zmiany na 11-25% pow. liścia 

7 – zmiany na 26-50% pow. liścia 

8 – zmiany na 51-75% pow. liścia 

9 – zmiany powyżej 75% pow. liścia 
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Fot.10. Stopień porażenia liści szałwii – skala (stopień od 1 do 8) 

1 8 2 3 4 5 6 7

1 
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A. UPRAWA NA CERTYFIKOWANYM POLU DOŚWIADCZALNYM SGGW 

Tabela 23. Wpływ zastosowania olejków eterycznych na uszkodzenie liści 

rodzaj olejku/ 

stężenie 

% liści 

uszkodzonych 

stopień uszkodzenia 

liści 

kontrola 4,5 3 

tymiankowy 0,04 %  5,1 3 

tymiankowy 0,2 % 4,7 5 

wrotyczowy 0,4 % 5,6 4 

wrotyczowy 0,8 % 6,3 4 

kminkowy 0,4 % 4,4 3 

kminkowy 0,8 % 3,9 3 

W warunkach prowadzonego doświadczenia badane olejki eteryczne, przy zastosowanych 

stężeniach w nieznacznym stopniu lub zupełnie nie uszkadzały liści szałwii (tab.23).  

 

Tabela 24. Wpływ inokulacji roślin patogenami na porażenie liści 

rodzaj patogenu % liści 

porażonych 

stopień porażenia 

liści 

kontrola 4,5 3 

a) Alternaria alternata 20,6 5 

b) Erwinia cortovora 17,2 7 

c) Fusarium culmorum 11,9 9 

U wszystkich inokulowanych roślin udział procentowy liści porażonych na roślinie oraz 

stopień ich porażenia był wyższy niż u roślin kontrolnych i najwyższy w przypadku roślin 

inokulowanych Fusarium culmorum (tab.24). 

 

Tabela 25. Wpływ olejku tymiankowego na porażenie liści roślin inokulowanych 

patogenami 

rodzaj patogenu stężenie 

olejku 

% liści 

porażonych 

stopień 

porażenia liści 

Alternaria alternata 0,04 %  5,2 4 

 0,2 % 4,9 4 

Erwinia cortovora 0,04 %  12,8 6 

 0,2 % 6,2 5 

Fusarium culmorum 0,04 %  2,4 6 

 0,2 % 2,5 4 

Olejek tymiankowy ograniczał procent porażonych liści i stopień ich porażenia w stosunku 

do roślin kontrolnych inokulowanych patogenami (tab.24 ,wiersze a-c). 
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Tabela 26. Wpływ olejku wrotyczowego na porażenie liści roślin inokulowanych 

patogenami 

rodzaj patogenu stężenie 

olejku 

% liści 

porażonych 

stopień 

porażenia liści 

Alternaria alternata 0,4 %  4,9 3 

 0,8 % 2,4 2 

Erwinia cortovora 0,4 %  12,6 6 

 0,8 % 6,3 4 

Fusarium culmorum 0,4 %  5,3 4 

 0,8 % 2,7 3 

Olejek wrotyczowy: 

 ograniczał procent porażonych liści oraz stopień ich porażenia w stosunku do roślin 

kontrolnych inokulowanych grzybem Alternaria alternata (tab.24, wiersz a); 

 w stężeniu 0,8% ograniczał procent porażonych liści i stopień ich porażenia w 

stosunku do roślin kontrolnych inokulowanych bakterią Erwinia cortovora, w niższym 

stężeniu wpływ ten był ograniczony (tab.24, wiersz b); 

 ograniczał procent porażonych liści i niezależnie od stężenia olejku wyraźnie 

ograniczał stopień ich porażenia w stosunku do roślin kontrolnych inokulowanych 

grzybem Fusarium culmorum (tab.24, wiersz c). 

 

Tabela 27. Wpływ olejku kminkowego na porażenie liści roślin inokulowanych 

patogenami 

rodzaj patogenu stężenie 

olejku 

% liści 

porażonych 

stopień 

porażenia liści 

Alternaria alternata 0,4 %  9,0 4 

 0,8 % 5,3 3 

Erwinia cortovora 0,4 %  9,1 6 

 0,8 % 7,9 6 

Fusarium culmorum 0,4 %  4,7 7 

 0,8 % 3,7 4 

Olejek kminkowy: 

 ograniczał procent porażonych liści (zwłaszcza w stężeniu 0,8%), a także stopień ich 

porażenia w stosunku do roślin kontrolnych inokulowanych grzybem Alternaria 

alternata (tab.24, wiersz a); 

 ograniczał procent porażonych liści, natomiast stopień ich porażenia był nieco wyższy 

niż u roślin kontrolnych inokulowanych bakterią Erwinia cortovora (tab.24, wiersz b); 

 wyraźnie ograniczał procent porażonych liści i zwłaszcza w stężeniu 0,8% ograniczał 

stopień ich porażenia w stosunku do roślin kontrolnych inokulowanych grzybem 

Fusarium culmorum (tab.25, wiersz c). 
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B. UPRAWA W GODPODARSTWIE EKOLOGICZNYM 

Tabela 28. Wpływ zastosowania olejków eterycznych na stopień uszkodzeń liści 

rodzaj olejku/stężenie % liści 

uszkodzonych 

stopień 

uszkodzenia liści 

kontrola 1,4 2 

tymiankowy 0,04 %  1,6 2 

tymiankowy 0,2 % 1,7 2 

wrotyczowy 0,4 % 1,5 4 

wrotyczowy 0,8 % 3,0 5 

kminkowy 0,4 % 1,6 3 

kminkowy 0,8 % 2,9 3 

Udział procentowy liści uszkodzonych był zbliżony u roślin traktowanych olejkami i u 

roślin kontrolnych. Z kolei stopień uszkodzenia liści był najwyższy u roślin traktowanych 

olejkiem wrotyczowym (tab.28). 

Tabela 29. Wpływ inokulacji roślin patogenami na stopień porażenia liści 

rodzaj patogenu % liści 

porażonych 

stopień 

porażenia liści 

kontrola 4,4 2 

a) Alternaria alternata 9,1 9 

b) Erwinia cortovora 7,5 4 

c) Fusarium culmorum 6,0 7 

Udział procentowy liści porażonych oraz stopień ich porażenia u roślin inokulowanych 

patogenami był wyższy niż u roślin kontrolnych. Procentowy udział liści porażonych na 

roślinie i stopień ich porażenia był najwyższy u roślin inokulowanych Alternaria alternata 

(tab.29). 

Tabela 30. Wpływ olejku tymiankowego na porażenie liści roślin inokulowanych patogenami 

rodzaj patogenu stężenie 

olejku 

% liści 

porażonych 

stopień 

porażenia liści 

Alternaria alternata 0,04 %  4,5 4 

 0,2 % 3,9 4 

Erwinia cortovora 0,04 %  10,2 5 

 0,2 % 3,9 3 

Fusarium culmorum 0,04 %  1,5 2 

 0,2 % 1,2 2 

Olejek tymiankowy: 

 ograniczał procent porażonych liści i stopień ich porażenia w stosunku do roślin 

kontrolnych inokulowanych grzybem Alternaria alternata (tab.29, wiersz a); 

 ograniczał procent porażonych liści i stopień ich porażenia w stosunku do roślin 

kontrolnych inokulowanych bakterią Erwinia cortovora tylko w stężeniu 0,2% (tab.29, 

wiersz b); 

 ograniczał wyraźnie procent porażonych liści i stopień ich porażenia w stosunku do 

roślin kontrolnych inokulowanych grzybem Fusarium culmorum (tab.29, wiersz c).  
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Tabela 31. Wpływ olejku wrotyczowego na porażenie liści roślin inokulowanych 

patogenami 

rodzaj patogenu stężenie 

olejku 

% liści 

porażonych 

stopień 

porażenia liści 

Alternaria alternata 0,4 %  2,5 2 

 0,8 % 1,3 1 

Erwinia cortovora 0,4 %  8,7 6 

 0,8 % 4,0 3 

Fusarium culmorum 0,4 %  2,2 5 

 0,8 % 1,9 4 

Olejek wrotyczowy: 

 ograniczał wyraźnie procent porażonych liści i stopień ich porażenia w stosunku do 

roślin kontrolnych inokulowanych grzybem Alternaria alternata (tab.29, wiersz a); 

 ograniczał procent porażonych liści i stopień ich porażenia w stosunku do roślin 

kontrolnych inokulowanych bakterią Erwinia cortovora tylko w stężeniu 0,8% (tab.29, 

wiersz b); 

 ograniczał procent porażonych liści i nieznacznie ograniczał stopień ich porażenia w 

stosunku do roślin kontrolnych inokulowanych grzybem Fusarium culmorum (tab.29, 

wiersz c). 

 

Tabela 32. Wpływ olejku kminkowego na porażenie liści roślin inokulowanych 

patogenami 

rodzaj patogenu stężenie 

olejku 

% liści 

porażonych 

stopień 

porażenia liści 

Alternaria alternata 0,4 %  4,1 2 

 0,8 % 2,2 2 

Erwinia cortovora 0,4 %  7,2 6 

 0,8 % 6,9 4 

Fusarium culmorum 0,4 %  2,1 5 

 0,8 % 1,6 3 

Olejek kminkowy: 

 ograniczał porażenie liści na roślinie i stopień ich porażenia w stosunku do roślin 

kontrolnych inokulowanych grzybem Alternaria alternata (tab.29, wiersz a); 

 nie wpływał na procent porażonych liści na roślinie i stopień ich porażenia w stosunku 

do roślin kontrolnych inokulowanych bakterią Erwinia cortovora (tab.29, wiersz b); 

 wyraźnie ograniczał procent porażonych liści i w stężeniu 0,8% istotnie ograniczał 

stopień ich porażenia w stosunku do roślin kontrolnych inokulowanych grzybem 

Fusarium culmorum (tab.29, wiersz c). 
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MASA ORAZ JAKOŚĆ SUROWCÓW SZAŁWII LEKARSKIEJ 

INOKULOWANEJ PATOGENAMI I TRAKTOWANEJ OLEJKAMI 

ETERYCZNYMI  

Tabela 33. Wpływ zastosowania olejków eterycznych w uprawie szałwii na masę ziela i 

jego jakość 

rodzaj 

olejku 

pochodzenie 

surowca 

świeża masa 

g/roślinę 

sucha masa 

g/roślinę 

olejek 

eteryczny 

kwasy 

fenolowe 
chlorofil a chlorofil b 

kontrola 320 101,89 0,83  0,95 2,69 0,66 

tymiankowy uprawa na polu 

doświadczalnym 
280 102,42 1,62 1,06 1,90 0,28 

 uprawa w 

gospodarstwie 
250 83,88 1,18 0,67 2,55 0,63 

 
średnio 265 93,15 1,40 0,86 2,23 0,46 

wrotyczowy uprawa na polu 

doświadczalnym 
250 86,48 1,05 0,81 2,23 0,37 

 uprawa w 

gospodarstwie 
200 58,47 1,07 1,04 2,20 0,34 

 średnio 225 72,48 1,06 0,92 2,22 0,36 

kminkowy uprawa na polu 

doświadczalnym 
280 86,85 1,17 1,13 2,88 0,75 

 uprawa w 

gospodarstwie 
270 83,29 0,85 0,83 2,80 0,71 

 
średnio 275 85,07 1,01 0,98 2,84 0,73 

Rośliny traktowane olejkami wytworzyły niższą masę ziela niż rośliny kontrolne nie 

traktowane olejkami. Zastosowanie olejków eterycznych wpłynęło na zawartość badanych 

związków biologicznie aktywnych w zebranych z nich surowcach. Rośliny traktowane 

olejkami same wytworzyły więcej olejków eterycznych w zielu niż rośliny kontrolne. Było 

to szczególnie widoczne w przypadku roślin traktowanych olejkiem tymiankowym 

zarówno w uprawie na polu doświadczalnym SGGW jak i w ekologicznym gospodarstwie 

(tab.33). 

Tabela 34. Wpływ inokulacji roślin patogenami na masę ziela i jego jakość (wartości 

średnie ze ścisłych doświadczeń) 

rodzaj patogenu świeża masa 

g/roślinę 

sucha masa 

g/roślinę 

olejek 

eteryczny 

kwasy 

fenolowe 

chlorofil a chlorofil b 

kontrola 320 101,89 0,83  0,95 2,69 0,66 

a) Alternaria alternata 200 62,27 1,37 1,19 2,53 0,65 

b) Erwinia cortovora 150 49,84 1,08 1,11 2,39 0,48 

c) Fusarium culmorum 250 78,22 1,23 1,00 2,19 0,31 

Rośliny inokulowane patogenami wytworzyły niższą masę ziela niż rośliny kontrolne. 

Charakteryzowały się także nieco wyższą zawartością olejków eterycznych i kwasów 

fenolowych niż rośliny inokulowane (tab.34). 
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Tabela 35. Wpływ olejku tymiankowego na masę ziela i jakość ziela roślin inokulowanych 

patogenami (wartości średnie ze ścisłych doświadczeń) 

rodzaj patogenu 
świeża masa 

g/roślinę 

sucha masa 

g/roślinę 

olejek 

eteryczny 

kwasy 

fenolowe 
chlorofil a chlorofil b 

Alternaria alternata 265 82,35 1,09 0,95 2,36 0,39 

Erwinia cortovora 220 68,84 1,08 1,20 2,51 0,53 

Fusarium culmorum 270 89,55 0,98 0,92 2,02 0,26 

 

Tabela 36. Wpływ olejku wrotyczowego na masę ziela i jakość ziela roślin inokulowanych 

patogenami (wartości średnie ze ścisłych doświadczeń) 

rodzaj patogenu 
świeża masa 

g/roślinę 

sucha masa 

g/roślinę 

olejek 

eteryczny 

kwasy 

fenolowe 
chlorofil a chlorofil b 

Alternaria alternata 250 80,47 0,92 1,06 2,28 0,39 

Erwinia cortovora 170 53,22 1,18 0,93 2,43 0,50 

Fusarium culmorum 230 83,67 1,12 1,09 2,49 0,52 

 

Tabela 37. Wpływ olejku kminkowego na masę ziela i jakość ziela roślin inokulowanych 

patogenami (wartości średnie ze ścisłych doświadczeń) 

rodzaj patogenu 
świeża masa 

g/roślinę 

sucha masa 

g/roślinę 

olejek 

eteryczny 

kwasy 

fenolowe 
chlorofil a chlorofil b 

Alternaria alternata 285 92,86 0,85 0,92 2,19 0,35 

Erwinia cortovora 170 58,73 1,17 0,78 2,14 0,34 

Fusarium culmorum 310 112,50 1,08 0,76 1,88 0,15 

 

Użycie olejków eterycznych w uprawie roślin inokulowanych patogenami wpływało na 

przyrost masy ziela tych roślin. W stosunku do roślin kontrolnych inokulowanych 

patogenami wytworzyły one nieco większą masę, przy czym masa ta była zazwyczaj 

niższa lub podobna do masy roślin kontrolnych niczym nie traktowanych. Zawartość 

olejku eterycznego w zielu roślin inokulowanych patogenami i traktowanych olejkami była 

wyższa niż u roślin kontrolnych niczym nie traktowanych. Tendencji tej nie obserwowano 

w przypadku zawartości kwasów fenolowych (tab.35-37). 
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Tabela 38. Udział procentowy związków dominujących w olejku szałwiowym 

Wariant 

doświadczenia 

rodzaj 

olejku/patogena 

1,8 cyneol α-tujon β-tujon kamfora 

kontrola kontrola 9,94 19,31 11,13 20,13 

      

kontrola tymiankowy  11,19 19,72 12,14 21,31 

 wrotyczowy  14,07 42,75 3,77 12,99 

 kminkowy  10,91 13,29 19,35 22,64 

      

kontrola Alternaria alternata 9,02 31,26 2,99 23,03 

 Erwinia cortovora 7,50 30,05 15,71 18,06 

 Fusarium culmorum 9,47 29,36 4,35 23,19 

      

Alternaria tymiankowy 9,58 24,87 14,28 19,91 

 wrotyczowy  8,44 33,19 15,09 23,98 

 kminkowy  8,30 26,52 3,20 26,86 

      

Erwinia tymiankowy  8,82 20,27 14,73 24,15 

 wrotyczowy  9,74 35,49 7,86 13,78 

 kminkowy  8,48 28,50 5,09 21,56 

      

Fusarium tymiankowy  11,44 23,85 10,96 18,49 

 wrotyczowy  3,78 52,34 13,16 13,16 

 kminkowy  7,87 28,92 4,50 27,39 

 

Dominującymi składnikami w olejku szałwiowym są α- i β-tujon, kamfora oraz 1,8-cyneol. 

Spośród trzech użytych egzogennych olejków, wyraźny wpływ na skład chemiczny olejku 

uzyskanego z ziela szałwii będącej obiektem naszych badań, wywarł tylko olejek 

wrotyczowy. W szałwii opryskanej olejkiem wrotyczowym zawartość α-tujonu w olejku 

wzrosła około 2-krotnie zarówno u roślin traktowanych wyłącznie olejkiem wrotyczowym 

jak i u roślin zakażonych patogenami i traktowanych tym olejkiem (tab.38). 
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2. BADANIA NAD TYMIANKIEM POSPOLITYM 

 

Tablica 3. Tymianek w doświadczeniu na polu doświadczalnym SGGW 
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Skala oceny stopnia porażenia pędów: 

0 – brak oznak 

1 – do 2% powierzchni pędów 

2 – 2 - 4% powierzchni pędów 

3 – 5-10% powierzchni pędów 

4 – 11 – 20% powierzchni pędów 

5 – 21 - 50% powierzchni pędów 

6 – 51 -75% powierzchni pędów 

7 – 76 - 100% powierzchni pędów 

 

 

Fot.11. Stopień porażenia pędów tymianku 
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UPRAWA NA CERTYFIKOWANYM POLU DOŚWIADCZALNYM SGGW 

Tabela 39. Wpływ inokulacji roślin patogenami na stopień porażenia pędów 

rodzaj patogenu liczba pędów 

(szt.)/roślinę 

liczba okółków 

(szt.)/pędzie 

stopień porażenia 

pędów 

kontrola 10,0 8,8 0 

a) Alternaria alternata 10,7 9,0 1 

b) Erwinia cortovora 10,0 8,7 0 

c) Fusarium culmorum 10,3 7,0 1 

 

Tabela 40. Wpływ zastosowania olejków eterycznych na stopień uszkodzeń pędów 

rodzaj olejku/stężenie liczba pędów 

(szt.)/roślinę 

liczba okółków 

(szt.)/pędzie 

stopień uszkodzenia 

pędów 

kontrola 10,0 8,8 0 

tymiankowy 0,04 %  8,3 7,3 0 

tymiankowy 0,2 % 10,0 7,7 0 

wrotyczowy 0,4 % 9,3 7,8 0 

wrotyczowy 0,8 % 8,7 8,6 1 

kminkowy 0,4 % 13,0 9,7 0 

kminkowy 0,8 % 10,3 9,5 1 

 

UPRAWA W GODPODARSTWIE EKOLOGICZNYM 

Tabela 41. Wpływ inokulacji roślin patogenami na stopień porażenia pędów 

rodzaj patogenu liczba pędów 

(szt.)/roślinę 

liczba okółków 

(szt.)/pędzie 

stopień porażenia 

pędów 

kontrola 13,00 10,00 0 

a) Alternaria alternata 13,33 12,00 0 

b) Erwinia cortovora 12,33 11,00 0 

c) Fusarium culmorum 12,00 10,00 1 

 

Tabela 42. Wpływ zastosowania olejków eterycznych na stopień uszkodzeń pędów 

rodzaj olejku/stężenie liczba pędów 

(szt.)/roślinę 

liczba okółków 

(szt.)/pędzie 

stopień uszkodzenia 

pędów 

kontrola 13,0 10,0 0 

tymiankowy 0,04 %  10,2 11,0 1 

tymiankowy 0,2 % 12,5 11,0 0 

wrotyczowy 0,4 % 12,2 10,0 0 

wrotyczowy 0,8 % 11,1 10,3 0 

kminkowy 0,4 % 14,3 11,3 1 

kminkowy 0,8 % 13,5 11,3 0 

 



60 
 

W przypadku tymianku pospolitego nie obserwowano tak wyraźnych zmian zarówno u 

roślin inokulowanych patogenami jak i tych traktowanych olejkami eterycznymi jak miało 

to miejsce w przypadku szałwii lekarskiej. Zarówno u roślin kontrolnych jak i 

inokulowanych Erwinia cortovora nie obserwowano żadnych objawów chorobowych, a w 

przypadku roślin inokulowanych grzybami były one znikome (tab.39,41). 

Wydaje się, iż rośliny tymianku traktowane olejkiem kminkowym wytworzyły nieco 

więcej pędów i okółków liściowych na pędach niż rośliny traktowane olejkiem 

wrotyczowym i tymiankowym, zatem można się spodziewać iż udział liści w zielu tych 

roślin będzie nieco wyższy (tab.40,42). 
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UPRAWA NA CERTYFIKOWANYM POLU DOŚWIADCZALNYM SGGW 

Tabela 43. Wpływ olejku tymiankowego na porażenie roślin inokulowanych patogenami 

rodzaj patogenu stężenie 

olejku 

liczba pędów 

(szt.)/roślinę 

liczba okółków 

(szt.)/pędzie 

stopień 

porażenia pędów 

Alternaria alternata 0,04 %  9,7 7,7 1 

 0,2 % 9,6 7,0 0 

Erwinia cortovora 0,04 %  8,3 8,6 0 

 0,2 % 10,6 9,0 0 

Fusarium culmorum 0,04 %  6,0 6,3 1 

 0,2 % 11,0 7,8 0 
 

Tabela 44. Wpływ olejku wrotyczowego na porażenie roślin inokulowanych patogenami 

rodzaj patogenu stężenie 

olejku 

liczba pędów 

(szt.)/roślinę 

liczba okółków 

(szt.)/pędzie 

stopień 

porażenia 

pędów 

Alternaria alternata 0,4 %  9,5 8,0 1 

 0,8 % 10,0 10,2 1 

Erwinia cortovora 0,4 %  10,2 7,0 0 

 0,8 % 8,3 8,0 1 

Fusarium culmorum 0,4 %  7,0 6,7 1 

 0,8 % 12,1 10,0 1 
 

Tabela 45. Wpływ olejku kminkowego na porażenie liści roślin inokulowanych 

patogenami 

rodzaj patogenu stężenie 

olejku 

liczba pędów 

(szt.)/roślinę 

liczba okółków 

(szt.)/pędzie 

stopień 

porażenia 

pędów 

Alternaria alternata 0,4 %  8,9 7,6 1 

 0,8 % 12,0 7,7 0 

Erwinia cortovora 0,4 %  11,3 7,0 0 

 0,8 % 12,0 7,3 0 

Fusarium culmorum 0,4 %  11,0 7,0 1 

 0,8 % 15,3 8,3 0 
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UPRAWA W GODPODARSTWIE EKOLOGICZNYM 

Tabela 46. Wpływ olejku tymiankowego na porażenie roślin inokulowanych patogenami 

rodzaj patogenu stężenie 

olejku 

liczba pędów 

(szt.)/roślinę 

liczba okółków 

(szt.)/pędzie 

stopień 

porażenia pędów 

Alternaria alternata 0,04 %  9,7 11,2 1 

 0,2 % 11,0 11,9 1 

Erwinia cortovora 0,04 %  10,6 10,0 0 

 0,2 % 13,3 11,3 0 

Fusarium culmorum 0,04 %  7,0 9,0 1 

 0,2 % 12,5 9,6 0 
 

Tabela 47. Wpływ olejku wrotyczowego na porażenie roślin inokulowanych patogenami 

rodzaj patogenu stężenie 

olejku 

liczba pędów 

(szt.)/roślinę 

liczba okółków 

(szt.)/pędzie 

stopień porażenia 

pędów 

Alternaria alternata 0,4 %  12,0 10,0 1 

 0,8 % 11,7 11,6 0 

Erwinia cortovora 0,4 %  11,3 12,0 1 

 0,8 % 13,0 12,5 0 

Fusarium culmorum 0,4 %  8,3 9,2 1 

 0,8 % 14,0 11,6 1 
 

Tabela 48. Wpływ olejku kminkowego na porażenie roślin inokulowanych patogenami 

rodzaj patogenu stężenie 

olejku 

liczba pędów 

(szt.)/roślinę 

liczba okółków 

(szt.)/pędzie 

stopień porażenia 

pędów 

Alternaria alternata 0,4 %  10,5 11,3 1 

 0,8 % 12,0 11,1 0 

Erwinia cortovora 0,4 %  13,6 9,0 1 

 0,8 % 18,3 10,5 0 

Fusarium culmorum 0,4 %  13,2 12,0 1 

 0,8 % 19,5 11,4 1 

 

Porażenie roślin tymianku, pomimo inokulacji patogenów bakteryjnych i grzybowych, 

zarówno w doświadczeniu prowadzonym na polu doświadczalnym SGGW jak i w 

gospodarstwie ekologicznym było znikome. Na roślinach obserwowano zmiany określane 

wg przyjętej skali cyfrą 1 (do 2% powierzchni pędów), a w niektórych przypadkach rośliny 

były zdrowe i nie obserwowano żadnych zmian. Tak było np. u roślin inokulowanych 

Erwinia cortovora (z wyjątkiem wariantu gdzie rośliny traktowano olejkiem wrotyczowym 

o stężeniu 0,8%). Generalnie wydaje się, iż tegoroczne warunki pogodowe, tj. wysoka 

temperatura i niska wilgotność powietrza sprzyjały rozwojowi tymianku pospolitego, 

bardzo dobrze przystosowanego jako rośliny śródziemnomorskiej do takich warunków 

klimatycznych (tab.43-48).  
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MASA ORAZ JAKOŚĆ SUROWCÓW TYMIANKU POSPOLITEGO 

INOKULOWANEGO PATOGENAMI I TRAKTOWANYMI OLEJKAMI 

ETERYCZNYMI 

Tabela 49. Wpływ zastosowania olejków eterycznych w uprawie tymianku na masę ziela i 

jego jakość  

rodzaj 

olejku 

pochodzenie 

surowca 

świeża masa 

g/roślinę 

sucha masa 

g/roślinę 

olejek 

eteryczny 

kwasy 

fenolowe 
chlorofil a chlorofil b 

kontrola 150,0 53,2 1,36 0,73 2,01 0,29 

tymiankowy uprawa na polu 

doświadczalnym 110,0 53,6 1,67 0,80 2,20 0,49 

 uprawa w 

gospodarstwie 110,0 38,8  1,42 0,70 2,25 0,50 

 
średnio 

110,0 46,2 1,54 0,75 2,23 0,50 

wrotyczowy uprawa na polu 

doświadczalnym 100,0 35,3 1,87 0,65 2,24 0,45 

 uprawa w 

gospodarstwie 80,0 24,9 1,70 0,76 2,18 0,41 

 średnio 
90,0 30,1 1,78 0,71 2,21 0,43 

kminkowy uprawa na polu 

doświadczalnym 130,0 44,9 1,43 0,72 2,19 0,43 

 uprawa w 

gospodarstwie 120,0 37,1 1,50 0,78 2,24 0,51 

 
średnio 

125,0 41,0 1,47 0,75 2,22 0,47 

Rośliny traktowane olejkami wytworzyły niższą masę ziela niż rośliny kontrolne niczym 

nie traktowane. Charakteryzowały się one natomiast wyższą zawartością olejków 

eterycznych. Było to szczególnie widoczne w przypadku roślin traktowanych olejkami 

wrotyczowym i tymiankowym, zarówno w uprawie na polu doświadczalnym SGGW jak i 

w ekologicznym gospodarstwie. Rośliny traktowane olejkami wytworzyły również nieco 

więcej chlorofili (tab.49). 

Tabela 50. Wpływ inokulacji roślin patogenami na masę ziela i jego jakość (wartości 

średnie ze ścisłych doświadczeń) 

rodzaj patogenu świeża masa 

g/roślinę 

sucha masa 

g/roślinę 

olejek 

eteryczny 

kwasy 

fenolowe 

chlorofil a chlorofil b 

kontrola 150,0 53,2 1,36 0,73 2,01 0,29 

a) Alternaria alternata 110,0 36,6 1,20 0,87 1,83 0,27 

b) Erwinia cortovora 130,0 41,4 2,00 0,85 1,85 0,36 

c) Fusarium culmorum 110,0 41,1 1,90 0,88 2,12 0,41 

Rośliny inokulowane patogenami wytworzyły niższą masę ziela niż rośliny kontrolne. 

Charakteryzowały się one wyższą zawartością olejków eterycznych, z wyjątkiem roślin 

inokulowanych Alternaria alternata. Z kolei zawartość kwasów fenolowych była 

najwyższa u roślin inokulowanych Alternaria alternata (tab.50). 
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Tabela 51. Wpływ olejku tymiankowego na masę i jakość ziela roślin inokulowanych 

patogenami (wartości średnie ze ścisłych doświadczeń) 

rodzaj patogenu 
świeża masa 

g/roślinę 

sucha masa 

g/roślinę 

olejek 

eteryczny 

kwasy 

fenolowe 
chlorofil a chlorofil b 

Alternaria alternata 130,0 43,0 1,40 0,75 2,35 0,54 

Erwinia cortovora  110,0 39,8 1,92 0,93 2,71 0,77 

Fusarium culmorum 110,0 37,3 1,75 0,82 2,32 0,53 

 

Tabela 52. Wpływ olejku wrotyczowego na masę i jakość ziela roślin inokulowanych 

patogenami (wartości średnie ze ścisłych doświadczeń) 

rodzaj patogenu 
świeża masa 

g/roślinę 

sucha masa 

g/roślinę 

olejek 

eteryczny 

kwasy 

fenolowe 
chlorofil a chlorofil b 

Alternaria alternata 130,0 45,5 1,83 0,81 2,52 0,64 

Erwinia cortovora 100,0 32,2 1,90 0,83 2,76 0,90 

Fusarium culmorum 80,0 35,4 1,42 1,02 2,11 0,41 

 

Tabela 53. Wpływ olejku kminkowego na masę i jakość ziela roślin inokulowanych 

patogenami (wartości średnie ze ścisłych doświadczeń) 

rodzaj patogenu 
świeża masa 

g/roślinę 

sucha masa 

g/roślinę 

olejek 

eteryczny 

kwasy 

fenolowe 
chlorofil a chlorofil b 

Alternaria alternata 150,0 46,4 1,63 0,76 2,68 0,76 

Erwinia cortovora 150,0 50,7 2,37 0,92 2,29 0,52 

Fusarium culmorum 140,0 45,1 1,67 1,00 2,30 0,50 

 

Użycie olejków eterycznych niwelowało ujemny wpływ patogenów na masę ziela 

badanych roślin. Było to szczególnie wyraźne u roślin traktowanych olejkiem 

kminkowym. Zawartość olejku eterycznego w zielu roślin inokulowanych Alternaria 

alternata i Fusarium culmorum i traktowanych olejkami była wyższa niż u roślin 

traktowanych wyłącznie patogenami, a także u roślin bezwzględnie kontrolnych. 

Tendencję tą obserwowano również w przypadku kwasów fenolowych u roślin 

inokulowanych Ervinia cortovora i Fusarium culmorum (tab. 51-53). 
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Tabela 54. Udział procentowy związków dominujących w olejku tymiankowym. 

Wariant 

doświadczenia 

rodzaj 

olejku/patogena 

p-cymen γ-terpinen tymol karwakrol 

kontrola kontrola 11,29 12,67 52,19 2,17 

      

kontrola tymiankowy  16,09 16,98 49,17 2,31 

 wrotyczowy  15,02 17,31 52,13 2,05 

 kminkowy  13,97 14,32 54,14 2,51 

      

kontrola Alternaria alternata 
10,34 19,47 52,04 2,17 

 Erwinia cortovora 
13,08 17,81 53,94 2,75 

 Fusarium culmorum 
12,48 14,79 53,14 2,52 

      

Alternaria tymiankowy 13,19 18,27 49,65 2,02 

 wrotyczowy  13,80 20,71 45,43 1,65 

 kminkowy  13,52 18,19 50,05 2,06 

      

Ervinia tymiankowy  13,97 14,97 54,09 2,67 

 wrotyczowy  12,70 21,05 46,80 2,41 

 kminkowy  14,92 19,36 43,14 2,14 

      

Fusarium tymiankowy  11,47 17,71 53,99 2,16 

 wrotyczowy  13,63 13,68 54,16 2,34 

 kminkowy  13,93 18,00 49,72 2,30 

 

Zastosowanie dolistne wszystkich badanych olejków eterycznych wpływało nie tylko na 

gromadzenie olejków w samych roślinach, ale i na ich skład. Wszystkie one stymulowały 

przyrost zawartości p-cymenu i γ-terpinenu, a olejek kminkowy w nieznacznym stopniu - 

tymolu i karwakrolu. 

Nie stwierdzono wyraźnej korelacji pomiędzy inokulacją roślin patogenami, a udziałem 

procentowym badanych składników olejku, z wyjątkiem γ-terpinenu, którego zawartość w 

olejku wyraźnie podniosła się na skutek traktowania roślin Alternaria alternata i Erwinia 

cortovora.  

Nie stwierdzono wyraźnej interakcji pomiędzy działaniem patogenów i użyciem 

egzogennych olejków eterycznych dotyczącej składu chemicznego olejków wytwarzanych 

przez badane rośliny (tab.54). 
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UZYSKANE WYNIKI W KONTEKŚCIE ICH PRAKTYCZNEGO 

WYKORZYSTANIA 

 

Roślinami wskaźnikowymi wybranymi do badań były dwa gatunki roślin zielarskich, tj. 

szałwia lekarska i tymianek pospolity, które bardzo często porażane są przez czynniki 

chorobotwórcze zarówno w początkowej fazie ich rozwoju jak i w późniejszym okresie 

letnio-jesiennym. W czasie kiełkowania nasion oraz w fazie siewek choroby te często 

powodują zamieranie roślin, a przed zbiorem wpływają na obniżenie jakości surowca 

głównie poprzez występowanie plam chorobowych i nekroz na liściach.  

Po przeprowadzeniu badań testowych z użyciem siedmiu szczepów grzybów i trzech 

bakterii najczęściej porażających te rośliny, do ścisłych badań wybrano dwa szczepy 

grzybów (Alternaria alternata i Fusarium culmorum) i jedną bakterię (Erwinia cortovora). 

Równolegle wykonano badania testowe na olejkach eterycznych, uzyskanych również z 

siedmiu gatunków roślin aromatycznych. Biorąc pod uwagę działanie tych olejków na 

patogeny do dalszych prac wybrano trzy z nich (olejki tymiankowy, wrotyczowi i 

kminkowy). Taki wybór, zarówno czynników chorobotwórczych, jak i olejków dał szansę 

na uzyskanie najpełniejszej z możliwych odpowiedzi jakie olejki eteryczne (uwzględniając 

różnorodność ich składu chemicznego) działają najskuteczniej na grzyby i bakterie 

chorobotwórcze porażające szałwię lekarską i tymianek pospolity. 

Przeprowadzone badania wykazały, że zarówno użyte patogeny jak i olejki eteryczne 

wpływają na pojawianie się objawów chorobowych/uszkodzeń na roślinach i na jakość 

uzyskanych z tych roślin surowców. Bardziej wyraźny efekt działania tych czynników 

zaobserwowano w przypadku szałwii lekarskiej. 

 

WPŁYW OLEJKÓW ETERYCZNYCH JAKO ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W 

UPRAWIE SZAŁWII I TYMIANKU NA PORAŻENIE ROŚLIN CHOROBAMI 

GRZYBOWYMI I BAKTERYJNYMI  

Wpływ traktowania roślin olejkami eterycznymi na uszkodzenie liści tych roślin 

Zarówno procent uszkodzonych liści na roślinie jak i stopień ich uszkodzenia były 

podobne u roślin traktowanych wszystkimi badanymi olejkami eterycznymi i u roślin 

kontrolnych. Uzyskane wyniki wskazują zatem, że użycie olejków eterycznych w niskich 

stężeniach w uprawie szałwii i tymianku nie wpływa na uszkodzenie ich liści będących 

surowcem zielarskim.  
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Wpływ inokulacji roślin patogenami na porażenie liści tych roślin  

Nie obserwowano wyraźnego wpływu zastosowanych w badaniach patogenów na 

porażenie roślin tymianku. U szałwii zarówno w warunkach badań ścisłych jak i badań 

prowadzonych w gospodarstwie ekologicznym, wszystkie użyte patogeny wyraźnie 

zwiększały procent liści porażonych, jak i stopień ich porażenia. Procent liści porażonych 

Fusarium culmorum był niższy niż w przypadku dwóch pozostałych patogenów. Wyniki te 

pokazują, że szałwia lekarska jest podatna na porażenie tymi chorobami i w warunkach 

sprzyjających ich rozwojowi (wysoka wilgotność i niska temperatura), zarówno w 

początkowej fazie rozwoju, jak i przed zbiorem powinno się ją przed nimi chronić.  

Wpływ olejków eterycznych na rośliny inokulowane patogenami  

Traktowanie olejkami eterycznymi roślin szałwii zakażonych patogenami wyraźnie 

wpływało na ograniczenie porażenia tych roślin. Wystąpiły jednakże różnice dotyczące 

skuteczności użytych olejków. Uwzględniając procent porażonych liści na roślinie rozwój 

grzyba Alternaria alternata najskuteczniej ograniczany był przez olejek wrotyczowy, a 

Fusarium culmorum - przez olejek tymiankowy.  

Bakteria Erwinia cortovora była najmniej wrażliwa na działanie badanych olejków, które 

w podobnym stopniu ograniczały rozwój tej bakterii, a co za tym idzie porażenie liści 

szałwii. Wyniki badań polowych potwierdziły rezultaty wcześniejszych testów 

laboratoryjnych wykonanych w niniejszej pracy, wskazujących na wyższą skuteczność 

badanych olejków w zwalczaniu chorób grzybowych niż bakteryjnych u szałwii lekarskiej. 

 

WPŁYW OLEJKÓW ETERYCZNYCH JAKO ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W 

UPRAWIE SZAŁWII I TYMIANKU NA PLON I JAKOŚĆ OTRZYMANYCH Z NICH 

SUROWCÓW  

Wpływ traktowania roślin olejkami eterycznymi na masę ziela szałwii i tymianku i jego 

jakość  

Wszystkie użyte olejki eteryczne (aplikowane na rośliny) wpłynęły na obniżenie masy 

ziela szałwii i tymianku, co prawdopodobnie związane było ze spowolnieniem rozwoju 

tych roślin. Z kolei zawartość olejku eterycznego w zielu obydwu roślin wzrastała. Było to 

szczególnie wyraźne w przypadku użycia olejku tymiankowego. Dolistna aplikacja 

olejków eterycznych nie wpływała natomiast na zawartość w zielu szałwii i tymianku 

kwasów fenolowych i chlorofili. 
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Wyniki niniejszej pracy wskazują na możliwość uzyskania w warunkach ekologicznej 

uprawy wyższej jakości surowca, wyrażonej wyższą zawartością olejku eterycznego, 

jednakże przy nieco niższym plonie tego surowca. 

Wpływ inokulacji roślin patogenami na masę ziela szałwii i tymianku i jego jakość  

Zakażenie roślin patogenami chorobotwórczymi(a w szczególności bakterią Erwinia 

cortovora) bardzo wyraźnie wpłynęło na obniżenie masy surowca szałwii i tymianku. 

Wpłynęło także na obniżenie jakości organoleptycznej szałwii lekarskiej objawiającej się 

plamami i nekrozami na zielonych pędach i liściach. Patogeny te spowodowały 

podwyższenie zawartości olejku eterycznego w badanych surowcach, co należy tłumaczyć 

obronną reakcją rośliny na to porażenie. Reakcja ta znalazła swój wyraz także w nieco 

wyższej zawartości kwasów fenolowych, których zawartość zwykle podnosi się u roślin w 

warunkach stresowych. 

Wpływ olejków eterycznych na rośliny porażone patogenami (masa ziela i jego jakość) 

Uzyskane wyniki wskazują że skutek porażenia roślin patogenami niwelować można w 

znacznym stopniu poprzez „lecznicze” zastosowanie olejków eterycznych w postaci 

oprysku roślin roztworami tych substancji o niskim stężeniu. Użycie olejków ograniczało 

ujemny wpływ patogenów na masę ziela badanych roślin, z tym że efekt ten był 

szczególnie widoczny w przypadku olejku tymiankowego i kminkowego. Przy 

zastosowaniu olejków na rośliny porażone patogenami chorobotwórczymi nie 

obserwowano kierunkowych zmian dotyczących parametrów jakości surowców.  

Uzyskane wyniki wskazują na celowość stosowania olejków eterycznych jako substancji 

podstawowych przy zwalczaniu chorób (szczególnie grzybowych) w uprawie szałwii i 

tymianku. Wyniki te, jako wstępne, wskazują też na celowość rozszerzenia badań w tym 

zakresie zarówno o inne gatunki roślin uprawianych w systemie ekologicznym, jak i inne 

substancje podstawowe, w tym także inne olejki eteryczne. 

 

WSKAZÓWKI DO ZASTOSOWANIA OLEJKÓW ETERYCZNYCH W UPRAWIE 

SZAŁWII I TYMIANKU 

Olejek tymiankowy można stosować w stężeniu do 0,2%, a wrotyczowy i kminkowy do – 

0,8%. Wyższe stężenia tych olejków, szczególnie u młodych roślin mogą je uszkadzać. 

Olejki eteryczne nie rozpuszczają się w wodzie dlatego stosując je jako środki ochrony na 

rośliny należy przygotować emulsję. Emulsję olejkową można uzyskać przez zastosowanie 

preparatu Tween. Przy stężeniu 0,2% do 100 ml wody dodać 200 µl olejku i 4 krople 

emulgatora. Takie proporcje zapewniają uzyskanie jednorodnej emulsji. Należy ją jednak 
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zużyć bezpośrednio po przygotowaniu, gdyż po pewnym czasie ulega rozwarstwieniu. 

Przeprowadzone w pracy obserwacje wskazują, że w przypadku uprawy obydwu roślin z 

rozsady wskazane jest stosowanie olejków bezpośrednio przed jej wysadzeniem w pole. 

Przy siewie nasion wprost do gruntu wydaje się że zabieg ten powinien być wykonany nie 

później niż w fazie 6-7 liści właściwych na roślinie, a w przypadku tymianku nawet 

wcześniej (ze względu na większą podatność na choroby wywołujące uwiąd siewek u tej 

rośliny). Przy deszczowej i chłodnej pogodzie wskazane byłoby przeprowadzenie 

przynajmniej jeszcze jednego zabiegu (oprysku) po około 2 tygodniach. Kolejnym 

niebezpiecznym okresem jest okres późnoletni, poprzedzający zbiór surowców. Jeżeli w 

tym czasie występują długie okresy chłodów i deszczu, a rośliny uprawiane są z siewu i 

rosną gęsto (zwłaszcza tymianek), istnieje duże niebezpieczeństwo porażenia ich przez 

choroby grzybowe, a głównie szarą pleśń. Wskazane byłoby wtedy przeprowadzenie 

jeszcze jednego zabiegu, nawet przy zastosowaniu nieco wyższych stężeń olejków 

eterycznych. 


