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Celem naszych badań jest sprawdzenie użyteczności związków allelopatycznych jako 
naturalnych herbicydów, które ograniczyłyby wzrost i rozwój roślin niepożądanych. 
Chcielibyśmy sprawdzić również czy w odpowiednim stężeniu związki te oddziaływały by 
pozytywnie na  rośliny uprawne lub byłyby dla nich neutralne. Mamy zamiar opracować 
naturalny herbicyd, który by nie zanieczyszczał lokalnych ekosystemów (nie akumulował 
się długo w glebie).

Cele badań



Naszą motywacją do podjęcia badań było 
wycofanie środku “Roundup” z obiegu w 
Ameryce i w przyszłości również w Europie. 
Wprowadzenie realnej zmiany w sektorze 
rolniczym, chcielibyśmy stworzyć środek, 
który mógłby być stosowany powszechnie i 
był do tego jak najbardziej bezpieczny. 

Motywacja do 
badań



Opis badań
I etap

W plastikowych pojemnikach wypełnionych do połowy ziemią o odczynie obojętnym, posadzimy buraka 
cukrowego (Beta vulgaris) ,
 pszenżyto(Triticosecale) ,cebulę zwyczajną (Alllum cepa) (odmiana-supra) , bylice pospolitą (Artemisia 
vulgaris), melon odmiany malaga F1(Cucumis melo L) i 
wulpię (Vulpia myrnos). Następnie na ziemii wokół roślin z każdego gatunku w rozsypiemy rozdrobnione liście 
orzecha włoskiego (Juglas regia) I polejemy je wodą aby
 juglon zawarty w nich szybko utlenił się do gleby. W kolejnym pojemniku na powierzchnię ziemi podamy 
rozdrobnione liście i łodygi słonecznika bulwiastego (Helianthus tuberosus)
oraz również polejemy wodą, aby zbadać działanie heliespiranu zawartego w tkankach tej rośliny na chwasty 
I rośliny uprawne znajdujące się w pojemniku. W ostatniej próbie badawczej 
sprawdzimy działanie katechiny pozyskanej z tkanek z chabra nadreńskiego (Centaurea stoebe), cechujące 
się dużym stężeniem tego związku, oddziałowywanie allelopatyczne katechiny na
 gatunki roślin uprawnych i chwastów sprawdzimy tą samą metodą co w przypadku helieksylanów I juglonu 
czyli podaniu do gleby rozdrobnionej tkanki roślinnej zawierającej dany związek 
allelopatyczny.  Czwarty pojemnik będzie próbą kontrolną, w którym użyjemy glifosatu na roslinach 
znajdujących się w pojemniku (każdy pojemnik zawierać będzie taką samą liczbę roślin
uprawnych I chwastów oraz te same gatunki) aby porównać tempo oraz skutki naszej metody z użyciem 
naturalnych związków pochodzenia roślinnego z tym poplarnym syntetycznym herbicydem. 
Piąty pojemnik będący drugą próbą kontrolną to poprostu użyty w każdym z pojemników ten sam zestaw 
roślin nie wystawiony na działanie żadnej z substancji , polegać będzie ona na 
sprawdzeniu jak poradzą sobie rośliny uprawne w obecności dwóch ekspansywnych rodzajów chwastów.

I 



Opis badań
II etap 

Sprawdzimy wpływ różnych stężeń juglonu, który uzyskamy za pomocą hydrolizy. 
Tak żeby uzyskać jak najkorzystniejsze rezultaty, które byłyby dla rośliny uprawnej 
jak najmniej destrukcyjne, a dla roślin niepożądanych w uprawach maksymalnie 
skuteczne w ich eliminacji. Będziemy porównywać szybkość rozwoju roślin 
uprawnych na podstawie analizy jakościowej w postaci zdjęć i ilościowej w formie 
danych, takich jak:  dni czy ilość rozwiniętych siewek. 
Będziemy pod mikroskopem porównywać stopień zniekształcenia komórek 
sitowych.

II







Potencjalne korzyści płynące z pozytywnych wyników naszego projektu to: zmniejszenie wydatków na sztuczne 
herbicydy ponieważ herbicydy oparte o pozyskane z roślin naturalne substancje allelopatyczne będą znacznie 
tańsze, przede wszystkim aspekt ekologiczny czyli brak zagrożenia dla owadów zapylających i człowieka, 
wstępnie wnioskując zmniejszy się też problem z odpornością chwastów na herbicydy ponieważ herbicyd oparty 
o naturalne substancje allelopatyczne nie działa nagle ale powoli i stopniowo przez co nie powoduje on nagłego 
szoku dla rośliny co ograniczy lub co pełni optymizmu zakładamy nawet zniweluje mechanizm uodparniania się 
chwastów na te związki należy pamiętać że są one w ekosystemach od lat, związki te w porównaniu ze 
sztucznymi herbicydami znacznie szybciej usuwają się z gleb są to zazwyczaj 3 miesiące gdzie w przypadku 
sztucznych środków ochrony roślin są to nawet lata, związki allelopatyczne prócz ochrony przed chwastami 
powodują u niektórych roślin przyśpieszony wzrost przykładowo w przypadku wystawienia siewek 
melona(Cucumis melo) i bawełny(Gossypium) na działanie juglonu zawartego w orzechu włoskim (Juglas 
regia). 

Co wniosą nasze badania



Badania, na których się opieramy

CZY ODDZIAŁYWANIA ALLELOPATYCZNE TO „NOWA BROŃ” ROŚLIN INWAZYJNYCH?KONTROWERSJE 
WOKÓŁ BADAŃ DOTYCZĄCYCH DECYDUJĄCEJ ROLI KATECHINY W INWAZJI-Agnieszka Gniazdowska

https://rcin.org.pl/Content/87035/POZN271_113396_biotechnologia-2007-no2-gniaz
dowska.pdf
https://rcin.org.pl/Content/87035/POZN271_113396_biotechnologia-200
7-no2-gniazdowska.pdf

https://rcin.org.pl/Content/87035/POZN271_113396_biotechnologia-2007-no2-gniazdowska.pdf
https://rcin.org.pl/Content/87035/POZN271_113396_biotechnologia-2007-no2-gniazdowska.pdf
https://rcin.org.pl/Content/87035/POZN271_113396_biotechnologia-2007-no2-gniazdowska.pdf?fbclid=IwAR14HhuvqBJXRmEA1ZzihFC6VV6FYkG3jSBGNJ5sJkgPheNvYJok97JBHlw
https://rcin.org.pl/Content/87035/POZN271_113396_biotechnologia-2007-no2-gniazdowska.pdf?fbclid=IwAR14HhuvqBJXRmEA1ZzihFC6VV6FYkG3jSBGNJ5sJkgPheNvYJok97JBHlw

