
 
 
KatarzynaGRABOWSKA, Jerzy DETYNA Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej, 
Politechnika Wrocławska, Wrocław 
Henryk BUJAK, Katedra Genetyki. Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Uniwersytet 
Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław 
 
 
 

WPŁYW CZYNNIKÓW BIOSTYMULACYJNYCH NA WZROST I 
ROZWÓJ NASION PIETRUSZKI 

 
INFLUENCE OF BIOSTIMULATING FACTORS ON THE 
GROWTH AND DEVELOPMENT OF PARSLEY SEEDS 

 
Słowa kluczowe:światło czerwone, UV, NIR, pietruszka 
 
1. WSTĘP 
 
 W dzisiejszych czasach coraz częściej odchodzi się od chemicznych metod stymulacji 
roślin, na korzyść metod fizycznych. Metody te nie przenikają w głąb ziemi, przez co są 
uważane za bezpieczne dla środowiska. Działanie polem magnetycznym jest także mało 
kłopotliwe do wykonania [1]. Do metod fizycznych zalicza się pole elektryczne, 
magnetyczne oraz elektromagnetyczne, różne rodzaje naświetlania tj. laserowe i 
mikrofalowe, a także promieniowanie jonizujące oraz ultradźwiękowe[2], [3]. Dochodzi w 
nich do wymiany energii pomiędzy wnętrzem komórki, a środowiskiem ją otaczającym. 
 Istnieje wiele doniesień w literaturze odnośnie wpływu różnych czynników 
stymulacyjnych na wzrost i rozwój roślin. Jednakże niewiele badaczy skupia się na 
porównaniu kilku czynników na nasiona jednej odmiany. W niniejszej pracy przedstawiono 
wpływ bliskiej podczerwieni, światła czerwonego oraz ultrafioletowego na wzrost i rozwój 
nasion pietruszki. 
 
2. MATERIAŁY I METODY 
 
2.1. Materiał biologiczny 

 
 Materiałem badawczym w naszym eksperymencie były nasiona pietruszki 
(Petroselinumcrispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill), czterech różnych odmian: Konika, 
Osborne, Alba iHanácká. Wykorzystano nasiona firm “MoravoSeed” i “Nohel-Garden”. 

 
 

2.2. Metodyka badań 
 
 Próbki eksperymentalne zostały poddane naświetlaniu trzema różnymi czynnikami 
światłem czerwonym, światłem ultrafioletowym (UV – 254 nm, 365 nm) oraz bliską 
podczerwienią (NIR). Każda próba składała się ze stu nasion jednej odmiany. Światło 
pochodzące ze źródła było skupione na próbkach, które znajdowały się plastikowych 
pojemniczkach (w przypadku światła czerwonego i UV). Natomiast próbki stymulowane 
bliską podczerwienią znajdowały się w szklanych naczynkach, które były wyposażone w 
obieg chłodzący.Eksperyment powtórzono trzykrotnie – 3 próby dla każdego parametru. 
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Eksperyment miał charakter trójczynnikowy, gdyż poza wykorzystaną odmianą i czynnikiem 
stymulacyjnym, brano też pod uwagę zastosowany czas ekspozycji.Zastosowane czasy 
ekspozycji to: 0 min (próba kontrolna), 15 minut, 30 minut oraz 60 min (jedynie dla NIR-u). 
 Po stymulacji nasiona wysiano po 100 sztuk na podwójnej bibule na szalkach Petriego. 
Następnie umieszczono je w fitotronie, gdzie wilgotność oraz temperatura były 
kontrolowane.Parametrami, które liczona po stymulacji była energia kiełkowania (10 dni po 
wysianiu) oraz zdolność kiełkowania (21 dni od wysiania).Energia kiełkowania jest to 
procentowy udział nasion, które wykiełkowały w możliwie najkrótszym czasie (żywotność 
nasion). Natomiast na podstawie otrzymanej zdolności kiełkowania sprawdza się, czy 
nasiona wykiełkowały we właściwych warunkach i czasie. 
 
 
3. WYNIKI I DYSKUSJA 
 
 Stymulacja bliską podczerwienią nie wpłynęła znacząco na zdolność kiełkowania 
większości z wykorzystanych odmian. Na podstawie otrzymanych danych można zauważyć 
nieznaczny wzrost dla odmiany Konika i Alba, wraz ze wzrostem czasu ekspozycji. W 
przypadku odmiany Osborne kiełkowanie nasion jest kompletnie niezależne od 
wykorzystanego czasu ekspozycji. 
 Stymulacja światłem czerwonym przez 15 min nie wpłynęła zarówno na energię, jak i 
zdolność kiełkowania nasion żadnej z odmian. Stymulacja przez 30 minut u odmiany Konika 
i Alba spowodowała spadek energii kiełkowania. Jednakże w przypadku odmiany Hanácká 
można zaobserwować nieznaczny wzrost energii kiełkowania. W przypadku odmiany 
Osborne nie zauważono istotnych zmian. Po stymulacji odmiany Alba zaobserwowano 
nieznaczny wzrost zdolności kiełkowania. Naświetlanie nasion odmiany Konika nie 
przyniosło żadnych zmian. W przypadku odmian Osborne i Hanácká stymulacja przez 15 
minut nie wywołała żadnych zmian, natomiast po naświetlaniu przez 30 min odnotowano 
spadek zdolności kiełkowania. 
Krótki czas ekspozycji w większości przypadków nie wywołał żadnych zmian w energii oraz 
zdolności kiełkowania.  
 Stymulacja UV w większości przeprowadzonych prób nie spowodowała żadnych zmian w 
energii kiełkowania. Jedynie w przypadku stymulacji odmiany Alba (254 nm, 15 min) 
odnotowano pozytywny wpływ na energię kiełkowania. W nielicznych przypadkach 
odnotowano negatywny wpływ na energię kiełkowania (Konika -254 nm; Osborne, Alba, 
Hanácká - 365 nm, 30 min). U większości prób stymulowanych UV nie zauważono żadnych 
zmian w zdolności kiełkowania. Jedynie w przypadku odmiany Alba (dla wszystkich 
przypadków) oraz Hanácká(365 nm, 15 min) zaobserwowano wzrost zdolności kiełkowania.  
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