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Motywacją do stworzenia mojego projektu były

programy przyrodnicze, w których omawiany jest

problem nasilających się konsekwencji

degradacji środowiska naturalnego, takich jak

ograniczona powierzchnia przeznaczona pod

miejsca uprawne. Sytuacja ta wynika m.in. z

wysokiego zasolenia gleb rolnych. Postanowiłam

stworzyć projekt, który może przyczynić się do

ograniczenia niekorzystnego wpływu stresu

solnego na wzrost i rozwój roślin, a tym samym

zwiększenia terenów, na których możliwe będzie

uprawa roślin.

Motywacja
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Wysokie zasolenie gleb jest jednym z najpoważniejszych

czynników środowiskowych ograniczających wydajność

rolnictwa. W ostatnich latach problem ten nabiera

szczególnej wagi ze względu m.in. na niewłaściwe

podlewanie, stosowanie wysokich dawek nawozów w

rolnictwie oraz dużych ilości NaCl do odśnieżania ulic i

dróg.

Celem pracy było zbadanie wpływu rożnych stężeń

roztworów wodnych kwasu salicylowego i ekstraktu z

workoliścia na wzrost i rozwój pszenicy durum (Triticum

durum) w warunkach wysokiego zasolenia.
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Przygotowywanie roztworów badanych substancji

Ususzone wodorosty rozdrobniono za pomocą blendera i

wykonano z nich gruboziarnisty proszek. Następnie dodano

wodę destylowaną w stosunku objętościowym 1: 20 i

gotowano w 100 °C przez 30 minut. Gorące ekstrakty

przesączono przez gazę i pozostawiono do ostygnięcia w

temperaturze pokojowej. Uzyskany przesącz uznano za

100% płynny ekstrakt z alg morskich. Z czystego, płynnego

ekstraktu przygotowano roztwory o następujących

stężeniach: 0,2%, 0,5%, 1%, 5% i 25%. W doświadczeniu

wykorzystano roztwory kwasu salicylowego o odpowiednich

koncentracjach: 0,014%, 0,028%, 0,2%, 0,5%, 1%. Stres solny

indukowano roztworem chlorku sodu (NaCl) o stężeniu 4%.

Dodać zdjęcie

10 g proszku z workoliścia członowatego

odmierzonego na wadze laboratoryjnej

Materiały i metody



Przebieg hodowli wodnej nasion pszenicy

Wysiano 25 nasion w szalkach Petriego na bibułach filtracyjnych nasączonych

odpowiednio:

• wodą destylowaną (próba kontrolna pozytywna - PK+)

• 4% roztworem NaCl (próba kontrolna negatywna – PK-)

• roztworem kwasu salicylowego o stężeniach (0,014%, 0,028%, 0,2%, 0,5%, 1%) bez

dodatku NaCl (próby badawcze An)

• roztworem kwasu salicylowego o stężeniach (0,014%, 0,028%, 0,2%, 0,5%, 1%) z

dodatkiem NaCl ( próby badawcze As)

• roztworem ekstraktu z alg o stężeniach (0,2%, 0,5%, 1%, 5% i 25%) bez dodatku NaCl

(próby badawcze Bn)

• roztworem ekstraktu z alg o stężeniach (0,2%, 0,5%, 1%, 5% i 25%) z dodatkiem NaCl

(próby badawcze Bs)

Temperaturę pomieszczenia utrzymywano na poziomie 22 °C a każdą próbę powtórzono

4-krotnie. Pierwszym etapem badań było wyznaczenie w 6 dniu doświadczenia energii

kiełkowania, którą oszacowano jako procentowy stosunek nasion wykiełkowanych do

nasion wysianych.



Kiełkujące nasiona pszenicy 1. dnia badań w hodowli wodnej Kiełkujące nasiona pszenicy 6. dnia badań w hodowli wodnej



Przebieg hodowli glebowej siewek pszenicy

• Przesadzenie 10 kiełek z każdej próby do doniczek zawierających

wymieszany piasek z torfem w stosunku 1:1

• Próby kontrolne podlewano odpowiednio wodą bez dodatku NaCl (PK+)

lub wodą z dodatkiem NaCl (PK-)

• Próbom badawczym podawano dolistnie wodny roztwór badanej

substancji (próby An, Bn) lub badanej substancji z dodatkiem NaCl

(próby As, Bs)

• Hodowlę zakończono po 20 dniach

Po zakończeniu hodowli glebowej zmierzono długość pędu i korzeni oraz

zawartość barwników fotosyntetycznych. Względną ilość barwników

fotosyntetycznych oszacowano za pomocą komputerowego systemu RGB.

Pomiary wykonano w oparciu o wysokiej jakości zdjęcia

wyekstrahowanego materiału badawczego w ilości 1 g rozpuszczonego w

10 cm 3 czystego alkoholu izopropylowego.



Siewki pszenicy 20 dni po przesadzeniu do hodowli glebowej



Energia kiełkowania nasion [%] w zależności od stężenia badanych 

substancji [%].

Długość pędu [cm] w zależności od stężenia badanych 

substancji [%]. 

Wyniki



Długość korzenia [cm] w zależności od stężenia 

badanych substancji [%].

Zawartość barwników fotosyntetycznych [stosunek punktów RGB] 

w zależności od stężenia badanych substancji [%].



• Obecność stresu solnego negatywnie wpływa na wszystkie badane parametry.

• Najkorzystniej działającym stężeniem kwasu salicylowego jest 0,028%.

• Najkorzystniej działającym stężeniem ekstraktu z workoliścia jest 0,2%.

• Ekstrakt z workoliścia wykazuje większy stymulujący wpływ w stosunku do wszystkich

badanych parametrów niż kwas salicylowy.

• Kwas salicylowy wykazuje pozytywny wpływ na badane parametry w węższym zakresie

stężeń niż ekstrakt z workoliścia.

• Zarówno kwas salicylowy jak i ekstrakt z workoliścia intensywniej zwiększają wartości

badanych parametrów w przypadku roślin rosnących w warunkach stresu solnego

Sformułowane wnioski 



• Optymalne stężenia badanych substancji mogą stanowić dodatki do nawozów lub składniki preparatów

stymulujących wzrost i rozwój roślin, a w konsekwencji przyczynić się do zwiększenia produktywność

upraw roślin o znaczeniu gospodarczym, takich jak organizm modelowy (Triticum durum L.).

• Badanie to dostarcza ważnych informacji na temat możliwości wykorzystania alg morskich w rolnictwie.

• Wyniki badań mogą ułatwić wybór odpowiedniego stymulatora wzrostu roślin, zmniejszającego

negatywne skutki wysokiego zasolenia gleby u roślin.

• Zastosowanie badanych substancji może przyczynić się do rozszerzenia upraw na tereny o wyższym

zasoleniu.

• Wyniki pracy mogą stanowić punkt wyjścia do dalszych badań oraz wskazówkę dla innych badaczy

chcących zajmować się fizjologią roślin

Zastosowanie praktyczne wyników doświadczenia 


