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Marchew dzika (Daucus carota L. ssp. carota) to jeden z
podgatunków marchwi występujący w stanie naturalnym na terenie Europy.
W Polsce rośnie pospolicie na nieużytkach, miedzach, suchych łąkach i
brzegach lasów. Marchew dzika należy do tak zwanych ‘dawnych roślin’,
wykorzystywanych w przeszłości jako jadalne lub lecznicze. Korzenie tej
rośliny stosowano powszechnie ze względu na wysokie wartości odżywcze,
a części nadziemne, zwłaszcza owoce (nazywane potocznie nasionami),
wykorzystywane były jako aromatyczna przyprawa kuchenna. W obecnych
czasach, sięgając do lecznictwa ludowego, wraca się do tego rodzaju roślin
stanowiących cenne źródło surowców. Badania wykazują, że owoce
marchwi, bogate m.in. w olejek eteryczny i związki fenolowe, posiadają
wielokierunkowe działanie lecznicze: poprawiają przemianę materii,
działają moczopędnie, odtruwająco i przeciwdrobnoustrojowo. W dostępnej
literaturze niewiele jest jednak informacji na temat składu chemicznego tej
rośliny.

Zarówno sposób zakładania plantacji (z rozsady i z siewu wprost do
gruntu) jak i rodzaj uprawy (na redlinach i na płask) miały istotny wpływ na
cechy morfologiczno-rozwojowe roślin oraz na plon i jakość owoców
marchwi dzikiej. Rośliny uprawiane z rozsady były wyższe, miały znacznie
więcej pędów kwiatostanowych oraz charakteryzowały się wyższą masą
świeżego ziela oraz wyższym plonem owoców niż przy bezpośrednim
siewie nasion wprost do gruntu. Niezależnie od sposobu zakładania
plantacji, nieco lepsze efekty uzyskano prowadząc uprawę na redlinach niż
na płask (Wyk. 1-4). Zawartość kwasów fenolowych w owocach
kształtowała się na poziomie od 0,17 do 0,32%, a olejku eterycznego od
0,65 do 0,90%, przy czym najwięcej tych substancji stwierdzono w surowcu
pochodzącym z plantacji zakładanej z rozsady, prowadzonej na płask.
Owoce pozyskane z tego wariantu charakteryzowały się także najwyższą
siłą przeciwutleniającą wyrażoną jako procent inhibicji rodnika DPPH
(0,94%) (Wyk. 5 i 6, Tab.1). W olejku eterycznym stwierdzono obecność 11
związków, przy wyraźnej dominacji sabinenu (35,71-60,40%) i α-pinenu
(7,86-16,81%) (Tab. 1). Nie stwierdzono wyraźnej zależności pomiędzy
sposobem uprawy marchwi dzikiej a składem chemicznym olejku
eterycznego z owoców.

Celem przedstawionej pracy było określenie w warunkach uprawy
wybranych parametrów rozwojowych marchii dzikiej, plonu owoców oraz
ich jakości.

MATERIAŁ I METODY
Doświadczenie polowe założono w 2016 roku, na Polu
Doświadczalnym Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW w
Wilanowie. Materiał siewny wykorzystany do założenia doświadczenia
pozyskano z roślin dziko rosnących (populacja z województwa
podlaskiego). Plantację założono dwoma sposobami: z siewu nasion wprost
do gruntu oraz z rozsady. Rozsadę wysadzano w odległości 25 cm
pomiędzy roślinami, a siew nasion wykonano bezpośrednio w pole, w ilości
4 kg/ha. W obu przypadkach (z siewu i z rozsady) zastosowano uprawę na
płask oraz na redlinach (Fot. 1 i 2). Obserwacje cech morfologicznorozwojowych roślin oraz zbiór surowców (owoców) przeprowadzono w
drugim roku wegetacji, w fazie generatywnej.
Analityczną część doświadczenia wykonano w laboratorium Katedry
Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW, na powietrznie suchym,
rozdrobnionym materiale roślinnym. W owocach określono ogólną
zawartość (metodą hydrodestylacji) i skład chemiczny olejku eterycznego
(metodą chromatografii gazowej), a także ogólną zawartość kwasów
fenolowych (wg FP VI). Oceniono także silę przeciwutleniającą (metodą
DPPH) ekstraktu z tego surowca.
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Fot. 1. Uprawa marchwi dzikiej na redlinach (A) i na płask (B) – faza wegetatywna
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WNIOSKI

FINANSOWANIE
Badania finansowane były w ramach programu wieloletniego: ‘Tworzenie naukowych podstaw postępu
biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego
rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju’, zadanie 1.6.

rozsada

•

Najbardziej wydajna pod względem plonu owoców była uprawa z rozsady prowadzona na redlinach.

•

Owoce z roślin uprawianych z rozsady, na redlinach, cechowały się najwyższa zawartością kwasów
fenolowych i olejku eterycznego, a także wykazywały najwyższą siłę przeciwutleniającą DPPH.

•

W olejku eterycznym dominowały α-pinen oraz sabinen. Nie stwierdzono wyraźnej zależności
pomiędzy sposobem uprawy a jego składem chemicznym.

