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1. WSTĘP  

 

Współczesna cywilizacja przyniosła wszechstronny rozwój nauki i techniki 

umożliwiający ludzkości niemal dowolne przekształcanie otaczającego świata. Wzrost 

demograficzny z jednej strony oraz nieustannie zwiększające się zapotrzebowanie na dobra 

konsumpcyjne z drugiej wzmagają postęp techniczny i przemysłowy, powodując tym 

samym, że na Ziemi nie ma już żadnych obszarów, na których działalność człowieka nie 

odcisnęłaby swojego piętna. Przez szereg dekad ludzkość, chcąc osiągnąć wyznaczone 

cele, skupiała się głównie na rozwoju technologicznym, ignorując w znacznym stopniu 

zagrożenia, jakie zmiany te niosły dla środowiska przyrodniczego. Zapomniano 

o fundamentalnej zasadzie, iż łatwiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zaniedbań, 

szczególnie w tak skomplikowanym i złożonym systemie jakim jest środowisko 

przyrodnicze. Prężny rozwój wielu gałęzi przemysłu spowodował masową emisję tysięcy 

związków chemicznych nieznanych wcześniej w przyrodzie, zwiększając tym samym 

ogólną ilość obecnych w środowisku związków toksycznych, dotychczas wyłącznie 

pochodzenia naturalnego. Konsekwencją działalności człowieka są już nie tylko kryzysy 

środowiskowe o znaczeniu lokalnym. Coraz częściej pojawiają się wcześniej nieznane 

zagrożenia o transgranicznym czy nawet globalnym wymiarze, takie jak dziura ozonowa, 

efekt cieplarniany czy gwałtownie postępująca degradacja środowiska. 

 

Kompleksową odpowiedzią na środowiskowe, ekonomiczne i społeczne wyzwania 

współczesnego świata stała się koncepcja rozwoju zrównoważonego, wcześniej 

określanego mianem ekorozwoju. Podwalinami pod zmianę sposobu postrzegania relacji 

między człowiekiem a przyrodą były, sformułowane już w latach sześćdziesiątych XX 

wieku przez prof. Walerego Goetla, pojęcia sozologii i sozotechniki. Nauki te obejmują 

zarówno zagadnienia związane z oceną jakości środowiska przyrodniczego, badanie 

przyczyn oraz rodzaju zmian zachodzących w środowisku pod wpływem czynników 

postępu technicznego, jak i  sposoby łagodzenia negatywnych skutków ich oddziaływania 

oraz działania techniczne, mające na celu poprawę stanu środowiska w celu zapewnienia 

trwałości jego użytkowania. Działalność człowieka powinna być prowadzona w taki 

sposób, aby możliwe było rozsądne godzenie potrzeb cywilizacji z prawami natury 
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i wytyczenie właściwych kierunków rozwoju gospodarczego. Człowiek powinien brać pod 

uwagę, że egzystencja całej populacji ludzkiej jest nierozerwalnie związana z istnieniem 

innych populacji zarówno roślinnych, jak i zwierzęcych, które mogą żyć tylko 

w określonych warunkach środowiskowych.  

Zdobywająca popularność koncepcja rozwoju zrównoważonego opiera się na 

dbałości o wyczerpujące się zasoby przyrodnicze oraz na poprawie stanu środowiska 

przyrodniczego, silnie eksploatowanego w epoce gwałtownej industrializacji i rabunkowej 

gospodarki zasobami. Następstwa nieodpowiedzialnego wykorzystywania przyrody 

obserwowane są we wszystkich jej składowych biotycznych, jak i abiotycznych. 

Komponenty środowiska takie jak atmosfera, hydrosfera czy litosfera w sposób nieustanny 

przekształcane są przez człowieka.  

 

Gleba jako zewnętrzna warstwa litosfery w sposób szczególny narażona jest na 

negatywne wpływy czynników związanych z działalnością człowieka. Jej światowe zasoby 

nieustannie zmniejszają się, w skali rocznej nawet o około 0,5 % [Michnia 1993]. 

W przypadku polskich gleb, wśród głównych czynników negatywnie oddziałujących 

wymieniane są między innymi: erozja wietrzna i wodna oraz zanieczyszczenia chemiczne. 

Destrukcyjnemu działaniu wiatrów poddawane jest aż 27,6 % powierzchni kraju, przy 

czym głównie narażone są gleby na otwartych, równinnych terenach ze zredukowaną szatą 

roślinną. Natomiast erozja wodna stanowi zagrożenie dla 28,5 % ogólnej powierzchni 

kraju, w szczególności dotyka gleby na terenach pagórkowatych i górzystych [Zakład 

Wydawnictw Statystycznych 2006, Pawłowski 2008]. Równie często na degradację gleb 

w Polsce wpływają zanieczyszczenia chemiczne. Wśród nich można wymienić 

zakwaszenie, któremu w różnym stopniu podlegają praktycznie wszystkie użytki rolne, 

podwyższoną zawartość pierwiastków śladowych czy nadmierną mineralizację roztworu 

glebowego.  

Zanieczyszczenia chemiczne gleby w większości przypadków mają pochodzenie 

antropogeniczne. W badaniach z zakresu rekultywacji najczęściej poruszane są zagadnienia 

związane z zakwaszeniem gleb oraz z toksyczną koncentracją metali śladowych. Równie 

istotny problem stanowi podwyższona koncentracja soli w środowisku glebowym. 

W skrajnych przypadkach jest ona w stanie doprowadzić do praktycznie całkowitego 
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unicestwienia życia w glebie. Jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia ekosystemów 

łatwo rozpuszczalnymi w wodzie solami jest przemysł górniczy. Za skażenie środowiska 

solami odpowiedzialne jest nie tylko górnictwo soli, ale przede wszystkim przemysł 

wydobywczy pozyskujący urobek z kopalń głębinowych (węgla kamiennego, rud metali 

nieżelaznych). Wydobywane na powierzchnię z odwadnianych pokładów wody kopalniane 

często mają bardzo wysokie ładunki chlorków i siarczanów. Najczęściej wody te 

odprowadza się do cieków powierzchniowych, gdzie stanowią zagrożenie dla 

ekosystemów. Wśród innych antropogenicznych źródeł zasolenia środowiska wymienić 

należy składowiska i hałdy odpadów z przemysłu sodowego oraz hutniczego. Istotnym 

źródłem bezpośrednio wprowadzającym znaczne ilości soli do ekosystemów glebowych 

jest także stosowanie soli i solanki do oczyszczania jezdni z lodu i śniegu w okresie 

zimowym, co negatywnie wpływa na jakość gleb na terenach położonych wzdłuż 

ruchliwych tras komunikacyjnych [PIOŚ 1998; Maciak 1999; IOŚ 2003; Pluta 2005; Zimny 

2005].  

 

Szansą na poprawę stanu środowiska przyrodniczego, a przede wszystkim na 

biologiczne zagospodarowanie terenów zdegradowanych ze względu na zwiększoną 

mineralizację roztworu glebowego, jest ich biologiczna rekultywacja. Ten sposób poprawy 

jakości gleb ma jednak ograniczenia związane głównie z niskim, przez co długotrwałym, 

wynosem toksykantów oraz ograniczeniem tempa wzrostu roślinności spowodowanym 

czynnikami stresowymi.  

Zastosowanie biostymulacji roślin z wykorzystaniem spójnego światła laserów 

małych mocy w celu zwiększenia możliwości zagospodarowania gruntów zdegradowanych 

oraz przyspieszenia produkcji biomasy na cele przemysłowe, w tym energetyczne, wpisuje 

się w ideę rozwoju zrównoważonego, który aktualnie jest priorytetowym kierunkiem 

polityki Unii Europejskiej.  
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1.1. Teza, cel i zakres pracy 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy pozycji literaturowych oraz wniosków 

z wstępnych doświadczeń została sformułowana teza niniejszej rozprawy doktorskiej 

o następującej treści: 

Możliwa jest doświadczalna optymalizacja algorytmów fotostymulacji laserowej 

wybranych gatunków roślin w celu zwiększenia ich odporności na zasolenie oraz 

polepszenia właściwości fitoremediacyjnych. 

 

Cel i zakres pracy 

Celem niniejszej rozprawy doktorskiej jest opracowanie na drodze doświadczalnej 

takich algorytmów stymulacji spójnym światłem laserowym wybranego materiału 

roślinnego. Zastosowanie fotostymulacji ma zwiększyć możliwość przystosowania roślin 

do odbudowy biologicznej terenów o podwyższonej mineralizacji roztworu glebowego. 

Opracowanie algorytmów powinno zmierzać w kierunku podniesienia ich odporności na 

stres spowodowany zasoleniem, a także do poprawy ich własności fitoremediacyjnych.  

Współczesna biotechnologia środowiskowa kładzie szczególny nacisk na 

odpowiednie polepszanie i wykorzystanie naturalnych zdolności organizmów w celach 

prośrodowiskowych takich jak unieszkodliwianie i zagospodarowanie odpadów, 

biologiczne oczyszczanie komponentów środowiska (wody, gleby i powietrza) oraz 

pozyskiwanie biopaliw w postaci biogazu i biomasy. Wykorzystanie roślin przemysłowych 

takich jak wierzb energetycznych w celu zagospodarowania gleb zdegradowanych może 

dać dodatkowy, zarówno ekologiczny jak i ekonomiczny efekt, poprzez pozyskanie 

biomasy dla celów energetycznych. 

 

Niniejsza rozprawa doktorska ma charakter interdyscyplinarny. Zakres podjętej 

tematyki obejmuje zarówno szeroko rozumiane zagadnienia związane z inżynierią 

i ochroną środowiska, a w szczególności rekultywacją biologiczną, jak również 

wykorzystanie biomasy na cele energetyczne, a także zagadnienia związane z wpływem 

fizycznych właściwości monochromatycznego światła spójnego na materiał roślinny. 
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Dysertacja składa się z dwóch części obejmujących łącznie trzynaście rozdziałów. 

Pierwsza, teoretyczna część pracy, prezentuje wprowadzenie do podejmowanej tematyki. 

W rozdziale drugim przedstawione zostały zagadnienia związane z zasoleniem gleb. 

Omówiono naturalne jak i antropogeniczne przyczyny zasolenia gleb charakterystyczne dla 

klimatu Europy Środkowej jak również przeanalizowano wpływ zwiększonej mineralizacji 

roztworu glebowego na wzrost i rozwój roślin. W trzecim rozdziale podjęto tematykę 

rekultywacji terenów zdegradowanych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

wykorzystanie w tym celu roślin i ich właściwości fitoremediacyjnych. Kolejny rozdział 

prezentuje możliwości zastosowania wierzb energetycznych w ochronie i kształtowaniu 

środowiska. Dalsze trzy rozdziały poświęcono właściwościom światła laserowego oraz 

jego wpływowi na materiał biologiczny. Zaprezentowano również szereg krajowych 

i zagranicznych badań nad implementacją stymulacji światłem laserowym materiału 

roślinnego zarówno w celach rolniczych jak i w zakresie inżynierii środowiska.  

Część praktyczna dysertacji obejmuje opis badań związanych z opracowaniem na 

drodze doświadczalnej optymalnych algorytmów biostymulacji laserowej różnych odmian 

wierzb energetycznych. W części tej przedstawiono opracowanie wyników uzyskanych 

podczas badań oraz wynikające z nich wnioski. Dwa ostatnie rozdziały zawierają 

podsumowanie wyników, a także propozycję praktycznego zastosowania opracowanych 

algorytmów naświetlania. 

 

Przygotowanie niniejszej rozprawy obejmowało: 

- zebranie oraz analizę informacji dotyczących zagadnienia biostymulacji laserowej 

materiału biologicznego w literaturze polskiej i światowej, 

- wybór gatunków roślin do wykorzystania w doświadczeniach, 

- opracowanie na drodze doświadczalnej najbardziej efektywnych algorytmów 

biostymulacji dla każdego gatunku/odmiany wybranych roślin, 

- weryfikację opracowanych algorytmów w doświadczeniach terenowych, 

- pomiary przyrostu biomasy roślin oraz ocenę zawartości w ich biomasie wybranych 

pierwiastków, 

- sformułowanie wniosków oraz propozycję wykorzystania wyników badań w inżynierii 

środowiska.
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2. ZASOLENIE GLEB 

 

Zasolenie gleby spowodowane jest nagromadzeniem w roztworze glebowym łatwo 

rozpuszczalnych soli nieorganicznych. Przyjmuje się, że zasolenie powodują sole bardziej 

rozpuszczalne niż gips. W przypadku nadmiernego zasolenia roztwór glebowy zawiera zbyt 

wiele, w stosunku do potrzeb rośliny, kationów takich jak: Ca2+, Mg2+, Na+, K+ oraz 

anionów: NO3
-, SO3

2-, Cl-, (COO)2
2-. Negatywne oddziaływanie zasolenia gleby na rośliny 

polega głównie na zmniejszaniu dostępności wody i składników mineralnych. Bardzo 

wysoka zawartość jonów solnych może prowadzić do powstania całkowicie pozbawionego 

roślinności nieużytku, na którego powierzchni w okresach suszy mogą pojawiać się białe 

wykwity solne [White 1997; Seelig 2000; Munns 2002; Brady 2002 ]. 

 

2.1. Metody określania toksyczności zasolenia i klasyfikacja gleb zasolonych 

 

Najbardziej szkodliwe jest zasolenie związane z solami sodu. Podwyższona ilość 

jonów sodu w glebie pogarsza jej właściwości niszcząc strukturę gruzełkowatą, 

zwiększając stan jej dyspersji i zdolność pęcznienia oraz zmniejsza przepuszczalność 

i podsiąkliwość, a także powoduje alkalizację. Wraz ze wzrostem zasolenia gleby solami 

sodowymi powiększa się udział sodu wymiennego w kompleksie sorpcyjnym. Glebowy 

kompleks sorpcyjny tworzą koloidy glebowe, które są najdrobniejszą fazą stałą gleby. 

Kompleks ten jest zdolny do sorbowania jonów i cząsteczek, ponieważ koloidy posiadają 

ładunki elektryczne oraz dużą powierzchnię zewnętrzną i wewnętrzną. Koloidy mogą być 

naładowane ujemnie lub dodatnio. Ujemnie naładowane będą przyciągały kationy np: sód, 

potas, wapń, magnez czy jon amonowy. Siła przyciągania (wiązania z koloidami) kationu 

zależy od średnicy jonu. Kationy związane słabą siłą z koloidami ulegają łatwo wymianie, 

natomiast trudno podlegają wymianie te, które są związane dużymi siłami. Gleby pod 

wpływem NaCl gromadzą sód wymienny w kompleksie sorpcyjnym, ponieważ ma on 

większą energię wejścia niż kationy metali dwuwartościowych. Sód wchodząc do 

kompleksu sorpcyjnego wypiera słabiej związany wapń z miceli zgodnie z reakcją:  
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222 CaClNaNaClCa +→+  (1) 

 

Dodatkowo jony sodu reagują z węglanem wapnia zgodnie z reakcją (2) w wyniku której 

powstaje soda, która może spowodować silną alkalizację uniemożliwiając wzrost 

większości gatunków roślin [Maciak 1999; White 1997; Brady 2002].  

 

323 CONa  Ca  CaCO  2Na +→+
 (2) 

 

W gleboznawstwie dla określenia stopnia zmian zawartości w glebie sodu używa się 

nienominowaną wielkością „Z”, która wyraża stosunek jonów sodu do sumy jonów wapnia 

i magnezu w wyciągu wodnym wyrażonym w ilościach równoważnych (3). 

 

MgCa
NaZ
+

=
 (3) 

 

Przy czym, w zależności od wielkości Z, ocenia się wystąpienie zasolenia: 

Z < 1 – brak oznak zasolenia, 

1 < Z < 4 – występuje czynnik zasalający, 

Z > 4 – nasycenie kompleksu sorpcyjnego przebiega bardzo energicznie.  

[Gołda 2005] 

 

Innym wskaźnikiem zasolenia jest SAR (Sodium Adsorption Ratio). Wskaźnik ten 

również opiera się na zawartości w wyciągu wodnym sodu, magnezu i wapnia przeliczonej 

na wartości równoważne. 

 

2
MgCa

NaSAR
+

=

 (4) 

 

W zależności od obliczonej wielkości SAR przyjmuje się, że: 
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- istnieją normalne warunki w gruncie gdy SAR < 10,  

- ujawnia się szkodliwe oddziaływanie soli na procesy fizjologiczne roślin i właściwości 

utworu glebowego, gdy SAR > 10. 

Przyjmuje się, że dla utworów słonych charakterystyczne są wielkości SAR przekraczające 

15 [Seelig 2000; Treder 2004] 

 

Wskaźniki Z i SAR nie są równoważne. Oba pozwalają jednak na ocenę stopnia 

zagrożenia środowiska glebowego związanego z zawartością rozpuszczalnych soli sodu 

[Gołda 2005]. 

 

Zawartość soli w glebie można również określić w sposób pośredni poprzez pomiar 

jej koncentracji w roztworze glebowym na podstawie przewodnictwa jonowego zwanego 

przewodnością elektrolityczną właściwą (PEW). 

PEW może być oznaczana w wyciągach wodnych. Przy znacznym udziale chlorku 

sodu w gruncie, przewodność bada się w sporządzonym wyciągu wodnym w stosunku 1:5 

suchej masy gruntu do ilości wody. Szkodliwość zasolenia określa się na podstawie skali: 

- do 0,5 mS/cm - koncentracja soli tolerowana przez wszystkie rośliny, 

- do 1,0 mS/cm - wartości graniczne zasolenia dla roślin bardzo wrażliwych,  

- do 2,0 mS/cm - występowanie objawów zasolenia przy dobrym uwilgotnieniu u wielu 

gatunków roślin, a przy przedłużającym się okresie suszy koncentracja soli dla większości 

roślin jest szkodliwa, 

- powyżej 2,0 mS/cm - koncentracja toksyczna dla prawie wszystkich gatunków. 

Przewodność elektrolityczna może być również mierzona przy mniejszym 

uwilgotnieniu przy stosunkach 1:1 lub 1:2,5 suchej masy gruntu do ilości wody [Gołda 

2005]. Najniższym uwilgotnieniem, przy którym możliwy jest do przeprowadzenia pomiar 

przewodności jest pełne nasycenie wodne próbki gleby w postaci pasty glebowej. 

W przypadku pomiaru przewodności elektrolitycznej dla pasty glebowej przyjmuje się inne 

przedziały szkodliwości koncentracji soli: 

- 0 - 2 mS/cm - wpływ zasolenia dla większości roślin nieistotny, 

- 2 - 4 mS/cm - wzrost bardzo wrażliwych roślin może zostać ograniczony, 

- 4 - 8 mS/cm - wzrost wielu roślin jest ograniczony, 
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- 8 - 16 mS/cm - wzrost możliwy tylko bardzo odpornych roślin, 

- powyżej 16 mS/cm - wzrost możliwy tylko w przypadku nielicznych halofitów. 

[Kotuby-Amacher i in. 1997] 

Przyjmuje się także bardziej zaostrzone przedziały odporności roślin na zasolenie: 

- 0 - 2 mS/cm - wpływ zasolenia na plony rośliny mało istotny, 

- 2 - 4 mS/cm - zmniejszenie plonów roślin bardzo wrażliwych, 

- 4 - 8 mS/cm - zmniejszenie plonów wielu roślin uprawnych, 

- powyżej 8 mS/cm - bardzo negatywny wpływ na większość roślin. 

[Gołda 2005] 

Pomiar przewodności elektrolitycznej jest najczęściej wykorzystywanym 

parametrem przy badaniu zasolenia gleby. Stopień zasolenia gleby można określać 

bezpośrednio w warunkach polowych ponieważ metoda jest prosta i szybka, a także 

dostępne są przenośne konduktometry. Przewodnictwo jonowe roztworu zależy nie tylko 

od stężenia jonów, ale i od temperatury. Dlatego odczyty z konduktometrów są 

automatycznie korygowane poprzez przeliczenie na warunki standardowe przy 25 oC. Ze 

względu na to, iż w przewodnictwie jonowym roztworów największy udział mają jony H+,  

pomiary konduktometryczne zasolenia gleby powinny być przeprowadzane dla roztworów 

glebowych o tej samej wartości pH. Badane roztwory glebowe powinny być otrzymane 

w wyniku wytrząsania próbki gleby roztworem buforowym (tzn. o stałej wartości pH).  

 

Jako wskaźnika zasolenia gleby używa się również procentowej zawartość soli 

w suchej masie utworów. Określa się ją na podstawie suchych pozostałości wyciągu 

wodnego, a otrzymane wyniki określa się zgodnie z przedziałem zasolenia: 

-  0 - 0,20 % soli - utwory niezasolone,  

- 0,20 - 0,35 % soli - utwory słabo zasolone, 

- 0,35 - 0,55 % soli - utwory umiarkowanie zasolone, 

- powyżej 0,55 % soli - utwory silnie zasolone 

[Gołda, 2005] 

Ze względu na trudności techniczne niezbyt często stosuje się jako miernik 

zasolenia stężenie soli w roztworze glebowym czyli w wodzie zawartej w glebie. 

Odciągnięcie wody znajdującej się w porach glebowych w celu oznaczenia jej składu 
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chemicznego wymaga użycia pras ciśnieniowych lub wirówek o odpowiedniej sile 

odśrodkowej, większej niż siła utrzymująca wodę w glebie. Stężenie to znalazło 

zastosowanie głównie jako miernik składu pożywek hydroponicznych. Wyznaczono 

również skalę przedziałów toksyczności stężenia soli w roztworze glebowym dla roślin, 

która określa  następujące przedziały: 

- 0 - 5 g/dm3 - stężenie nieszkodliwe dla procesów życiowych,  

- 10 -12 g/dm3 - stężenie hamujące rozwój prawie wszystkich gatunków,  

- 20 - 25 g/dm3 - stężenie toksyczne. 

[Gołda, 2005] 

 

Według World Reference Base for Soil Resources (WRB) międzynarodowej 

klasyfikacji gleb opracowanej i wydanej przez Międzynarodowe Towarzystwo 

Gleboznawcze (International Society of Soil Sciences – ISSS) oraz Organizację Narodów 

Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zawierającej międzynarodowe 

standardy systematyki i nomenklatury gleb wyróżnia się dwa rodzaje gleb zasolonych: 

Solonchaks i Solonetz.  

Solonchaks są glebami o wysokim stężeniu rozpuszczalnych soli w pewnym okresie 

roku. Występowanie solonchaks w dużej mierze ogranicza się do suchych i półsuchych 

stref klimatycznych oraz do regionów nadmorskich we wszystkich strefach klimatycznych. 

Wyróżnia się powierzchniowe Solonchaks występujące na obszarach z płytkimi wodami 

gruntowymi, w których akumulacja soli jest najsilniejsza na powierzchni gleby. A także 

Solonchaks wewnętrzne na terenach, gdzie wody podziemne nie docierają do warstwy 

ornej, a największe nagromadzenie soli występuje na większych głębokościach pod 

powierzchnią ziemi. 

Solonetz są glebami o gęstym, mocno zorganizowanym, gliniastym 

podpowierzchniowym horyzonie, który charakteryzuje się wysoką sorpcją jonów sodu 

i magnezu. Solonetz, które zawierają sodę (Na2CO3) są silnie zasadowe (pH> 8,5). Solonetz 

są zwykle związane z płaskimi terenami w klimacie gorącym o suchych latach, lub 

z występowaniem byłych przybrzeżnych złóż, które zawierają dużą ilości jonów sodu. 

Solonetz najczęściej występują na płaskich lub lekko nachylonych terenach złożonych 

z lessów, iłów i glin w półpustynnych, umiarkowanych i subtropikalnych regionach [White 
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1997; ISSS 1998; FAO 2006]. 

 
Według klasyfikacji Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego gleby słone 

klasyfikuje się w dwóch działach: VI i VII. 

Dział VI obejmuje gleby, które do miąższości 100cm zawierają poziom słony 

(salic). Poziom ten musi spełniać dwa warunki: grubość powyżej 15cm i stężenie łatwo 

rozpuszczalnych soli sodowych w roztworze glebowym przekraczające 0,2 % (ECe > 4 

dS*m-1, 25 °C). Systematyka gleb wyróżnia w tym dziale jeden rząd – VIA: gleby słono-

sodowe. 

Rząd VIA obejmuje 3 typy gleb: 

1) Typ VIA 1 – sołonczaki. Są to gleby, w których profilu do głębokości 100 cm wyróżnić 

można poziom słony (salic) o miąższości wyższej niż 15 cm. W poziomie słonym 

zawartość soli rozpuszczalnych w wodzie wynosi minimum 2%, natomiast udział sodu 

w kompleksie sorpcyjnym nie przekracza 15%.  

W klasyfikacji krajowej wyróżnia się dodatkowo dwa podtypy sołonczaków: 

powierzchniowe i wewnętrzne. Sołonczaki powierzchniowe mają najsilniejsze zasolenia 

w poziomie przypowierzchniowym, a wraz z głębokością zasolenie maleje. Często na 

powierzchni tych gleb spotyka się biały nalot w postaci chlorku lub siarczanu sodu. 

Natomiast sołonczaki wewnętrzne, nazywane również głęboko zasolonymi, posiadają 

poziomy słone w głębszych warstwach profilu glebowego.  

2) Typ VIA 2 - gleby sołonczakowate. Gleby te nie posiadają słonego profilu, ale w strefie 

korzeniowej, obejmującej miąższość gleby do 100 cm, zawierają znaczne ilości 

rozpuszczalnych soli: 0,5 do 1,5 %. Charakterystycznym jest odsalanie wierzchniej 

warstwy tych gleb w okresach wiosny i jesieni, gdy nasilone opady znacznie przewyższają 

parowanie.   

3) Typ VIA 3 - sołońce. Są glebami alkalicznymi o niskiej ogólnej zawartości soli 

rozpuszczalnych. Szkodliwy wpływ zasolenia na rośliny jest głównie skutkiem wysokiej 

zawartości kationów sodu wysycających kompleks sorpcyjny w ponad 15 %. Gleby te 

charakteryzują się, w stanie wilgotnym, dużą przylepnością natomiast w suchym są bardzo 

zbite. Wyróżnia się dwa podtypy: typowe i sołonczakowate  
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W dziale VII zawierającym gleby antropogeniczne również wyróżnia się typ gleb 

słonych: gleby antropogeniczne słone (typ VIIB 4). Są to gleby podobne do gleb z działu 

VI, jednak różnią się genezą zasolenia. Gleby te powstają na terenach zasalanych w wyniku 

działalności człowieka, głównie poprzez zanieczyszczenia przemysłowe oraz w wyniku 

oczyszczania zamarzniętych dróg w okresie zimowym za pomocą soli. Do gleb typu VIIB 4 

zalicza się te gleby, które do głębokości 125 cm posiadają poziom słony o miąższości 

przekraczającej 15 cm z nagromadzeniem soli rozpuszczalnych w wodzie przekraczającym 

2 % [Zawadzki 1999; Kowalik 2004; Kowalik 2007]. 

 

Międzynarodowa klasyfikacja gleb (WBR) obejmuje 30 grup, które w przybliżeniu 

można traktować jako odpowiedniki typów w klasyfikacji Polskiego Towarzystwa 

Gleboznawczego. Grupy gleb słonych odpowiadają typom polskich gleb: solonchaks - 

sołonczaki oraz solonetz – sołońce i sołodzie.  

 
 

2.2. Przyczyny zasolenia gleb w Polsce 
 
W Polsce, poza glebami położonymi w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego, nie 

występują naturalne słone gleby charakterystyczne dla klimatu suchego, w którym 

parowanie przewyższa opady. Lokalne zasalanie gleb nadmorskich odbywa się poprzez 

przedostawanie się wody morskiej do gleb wskutek przesiąkania wód lub zalewania 

terenów nadmorskich podczas przypływów, a także poprzez przenoszenie się zasolonej 

wody w powietrzu. Do naturalnych procesów zasalania gleb można zaliczyć również 

rozpuszczanie minerałów gleby oraz rozkład materii organicznej w wyniku działania 

mikroorganizmów. Jednak procesy te nie powodujących toksycznego dla roślin stężenia 

soli.  

Podwyższone zasolenie gleb w Polsce związane jest głównie z czynnikami 

antropogenicznymi. Powstaje na obszarach, gdzie utwory glebowe mają bezpośredni 

kontakt z solą lub wodami zasolonymi.  

Antropogenicznymi źródłami zasolenia gleb są składowiska i hałdy odpadów 

przemysłu sodowego oraz odpadów hutniczych i paleniskowych. Odpady złożone 

w hałdach i na składowiskach są ługowane wodami opadowymi, co powoduje, że część 
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rozpuszczalnych soli przechodzi w formie odcieku do gleb i wód powierzchniowych. 

Przykładem zasolenia gleb spowodowanego działalnością przemysłu sodowego jest 

podwyższone zasolenie odnotowane w sąsiedztwie zwałów Zakładów Sodowych Solvay 

w Krakowie, jak również zasolone gleby w okolicy osadników Janikowskich Zakładów 

Sodowych Janikosoda, gdzie z powodu przemysłowego zasolenia gleb obserwuje się 

wypadanie traw szlachetnych oraz pojawienie się roślinności słonolubnej [Kozak i in. 

2001; Kozłowski i in. 2004; Trzcińska-Tacik 2006]. W ostatnich kilkudziesięciu latach, 

wraz z rozwojem komunikacji samochodowej i transportu drogowego, silnie zostało 

rozwinięte jeszcze jedno źródło zasolenia. Istotne znaczenia dla zasolenia gleb, szczególnie 

położonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych, ma stosowanie soli w postaci mieszanki 

piaskowo-solnej, soli kamiennej lub roztworów solankowych w celu odśnieżania oraz 

przeciwdziałania oblodzeniu na chodnikach i jezdniach w okresie zimowym. Na zasolenie 

gleb również wpływają niewłaściwe zabiegi rolnicze. W wyniku nawożenia mineralnego 

wprowadzane są do gleb znaczne ilości soli zawierających azot, fosfor i potas. Jedynie 

część tych nawozów jest przyswajana przez rośliny a reszta przechodzi do roztworu 

glebowego zwiększając jego mineralizację. Zasolenie gleb spowodowane nawożeniem jest 

szczególnie intensywne przy przedawkowaniu nawozów lub niewłaściwym dobraniu ich 

składu. Inną przyczyną zasolenia terenów rolniczych jest nawadnianie upraw wodą 

czerpaną z zasolonych zbiorników wodnych [Maciak 1999; Baran 2000; Gołda 2005; 

Zimny 2005]  

Zasolenie środowiska w dużym stopniu związane jest z górnictwem oraz 

przetwórstwem soli. Wydobywana sól kamienna należy do niemetalicznych surowców 

mineralnych. Jej roczne wydobycie to około 4,5 mln ton natomiast zbilansowane zasoby 

krajowe wynoszą 70 mln ton. Złoża siedmiu krajowych kopalń obejmują 5,6% 

zbilansowanych zasobów. Wydobycie soli prowadzi się głównie metodą mokrą czyli 

w postaci solanki wytwarzanej poprzez ługowanie soli z wyrobiska wodą. Tylko jedna 

kopalnia produkuje sól w stanie suchym wydobywając urobek za pomocą narzędzi, maszyn 

lub materiałów wybuchowych [Maciak 1999]. W rejonach kopalń soli oraz zakładów 

produkujących lub przetwarzających sól kuchenną odnotowuje się podwyższoną zawartość 

soli w utworach przypowierzchniowych. Zanieczyszczenie środowiska solą może być 

spowodowane nieszczelnością ciągów technologicznych oraz wyciekami solanki mającymi 
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miejsce np. podczas awarii. Zagrożenie związane jest również z użyciem niewłaściwych 

technologii górniczych. Złe rozwiązania mogą wywołać nieodwracalne szkody 

w środowisku, np. w wypadku dopuszczenia do ujawnienia się deformacji nieciągłych, 

które nie tylko przekształcają znacznie powierzchnię terenu, ale także wyciskają solanki 

z komór powodując niebezpieczne zasolenie gleb. Przykładem powstania drastycznych 

zmian w wyniku deformacji powierzchni jest zamknięta kopalnia „Barycz”, która stanowiła 

oddział kopalni soli w Wieliczce. W okresie eksploatacji w latach 1924 – 1998 wydobyto 

z niej ponad 10 mln ton soli prowadząc eksploatację metodą podziemnego ługowania 

otworami wiertniczymi z powierzchni. Stosowanie metody ługowania otworami 

wiertniczymi tak dużej ilości soli spowodowało powstanie pustek - komór poługowniczych, 

które szacunkowo zajmują objętość około 5 mln m3. Komory poeksploatacyjne ulegają 

samolikwidacji poprzez zaciskanie i obwały, co skutkuje deformacjami terenu oraz 

wypływem solanki na powierzchnię. Wyciśnięta solanka powoduje zasolenie tak gleby, jak 

i wód gruntowych. Innym przykładem nieprawidłowej eksploatacji jest kopalnia 

„Łężkowice”, w której wg założeń technicznych kształt i rozstaw komór miały 

gwarantować wystarczającą wytrzymałość górotworu. Założenia okazały się jednak błędne, 

a powstałe zapadlisko musiało zostać zlikwidowane przy zaangażowaniu dużych nakładów 

finansowych [Gołda 1993; Ślizowski, Saługa 1996; Maciak 1999].  

Zasolenie gleb związane z pokładami soli może również wynikać z ich płytkiego 

położenia. Na obszarze Kujaw obserwowane są wysięki słonych wód towarzyszących 

cechsztyńskim pokładom soli kamiennej, które w obrębie antyklinorium 

środkowopolskiego są wyniesione bardzo blisko powierzchni ziemi. Naruszenie przez 

działalność wydobywczą naturalnych osłon pokładów soli dodatkowo może powodować 

wycieki na powierzchnię solanki, która sączy się z wykonanych w przeszłości przez 

człowieka odwiertów. Na obszarze Pogórza Karpackiego zasolenie środowiska związane ze 

złożami solnymi Wieliczki i Bochni obserwuje się między innymi na terenie kopalni soli 

Wieliczka, w Sidzine i Baryczy oraz w Krzyszkowicach koło Wieliczki, gdzie rozlewała się 

solanka tłoczona rurociągiem z kopalni soli w Wieliczce do warzelni w Baryczy. Ze złożem 

solnym w Bochni wiążą się zasolenia w samej Bochni poniżej szybu przy ul. Campi, 

w Łapczycy przy warzelni soli, a także w Łężkowicach na polu górniczym [Trzcińska-

Tacik 2006].  
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Istotnym czynnikiem wpływającym na zasolenie środowiska, w tym również gleb, 

są zasolone wody dołowe wypompowywane z kopalni surowców energetycznych, rud 

metali nieżelaznych oraz minerałów wykorzystywanych w przemyśle chemicznym. 

Wydobywaniu tych surowców, szczególnie węgla kamiennego, z kopalń głębinowych 

towarzyszy konieczność wytłaczania na powierzchnię dużych ilość wód dołowych, 

pojawiających się na skutek czynnika przyrodniczego, jakim jest pozioma i pionowa 

strefowość hydrogeochemiczna. Podwyższone zawartości soli występują w niektórych 

utworach geologicznych towarzyszących horyzontom wodonośnym. Dlatego wody 

spływające do kopalń zawierają obok zawiesin mineralnych, znaczne ładunki chlorków 

i siarczanów. Obecność jonów sodowych i chlorkowych w naturalnych wodach 

dopływających do kopalń jest zmienna i zależy od ich pochodzenia. Przykładowo zasolenie 

w wodach dopływających do kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego pochodzi z soli 

z okresu dolnego permu. Chlorek sodowy także przedostaje się do wód GZW lokalnie 

z ewaporatów miocenu oraz ze skał solnych zawierających ewaporaty dolnego pstrego 

piaskowca [Pluta 2005]. Mineralizacja wód kopalnianych wzrasta wraz z głębokością 

prowadzonej eksploatacji górniczej, a eksploatowane pokłady wymagają stałego 

odwadniania.  

W zależności od stężenia jonów chlorkowych i siarczanowych wydobywane wody 

mogą być traktowane jako zasolone ścieki lub są wykorzystywane do zaopatrzenia zakładu 

górniczego, albo oddawane do sieci komunalnej. Zgodnie z krajowymi przepisami stężenie 

chlorków w wodzie do picia i na potrzeby gospodarcze nie może przekraczać 300 mg/dm3 . 

Część wód kopalnianych, których mineralizacja jest wyższa od wymagań stawianych 

wodzie pitnej, jest również wykorzystywana, ale po jej rozcieńczeniu wodą pobraną z sieci 

komunalnej. Jednak znaczna część wód kopalnianych zaliczana jest do grupy 

o ograniczonej przydatności do celów gospodarczych i stanowi uciążliwe ścieki. Po 

wydobyciu na powierzchnię nadmiernie zasolone wody kopalniane z reguły odprowadzane 

są do wód powierzchniowych, dlatego zasolenie rzek, szczególnie Odry i Wisły oraz 

niektórych ich dopływów, stanowi bardzo istotny element zanieczyszczenia środowiska 

wodnego w Polsce. Dodatkowym problemem związanym z zasalaniem wód głównych rzek 

jest fakt, że źródła zasolenia zlokalizowane są w górnych odcinkach biegu Wisły i Odry. 
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Zasolone wody kopalniane stanowią aż około 30% ścieków przemysłowych wymagających 

oczyszczania. Jak wynika z raportów PIOŚ w 1996 roku odprowadzono z kopalń 

bezpośrednio do odbiorników około 337,1 mln m3, natomiast w 2001 roku około 153 mln 

m3. Wprowadzenie tak znacznych ilości wód zasolonych do cieków wodnych powoduje 

lokalnie znaczny wzrost zasolenia wód powierzchniowych. Szacuje się, że dobowy ładunek 

soli wprowadzany do rzek, głównie w górnych odcinkach Wisły i Odry, w 2001 roku 

wynosił ok. 6,8 tys. ton (w przeliczeniu na chlorki i siarczany). Dla porównania wartość ta 

wynosiła około 7 tys. ton/dobę w 1985 roku i około 6 tys. ton/dobę w 1996 roku. Wody 

odwodnieniowe odprowadza do odbiorników prawie 70 kopalń węgla kamiennego. Jednak 

jak wynika z Raportu IOŚ z 2003 roku za przeważającą część ładunku soli w dorzeczu 

Wisły odpowiada głównie 5 kopalń: Czeczot, Piast, Ziemowit, Wesoła i Brzeszcze, 

natomiast w dorzeczu Odry największy ładunek chlorków wprowadzany jest przez kopalnie 

położone w zlewniach rzek Olzy i Kłodnicy, a największy ładunek siarczanów pochodzi 

z obiektów leżących w zlewni Kłodnicy. Z samych kopalń Górnośląskiego Zagłębia 

Węglowego wypompowuje się około 130 mln m3/rok wód zasolonych o mineralizacji 0,5–

35 g/dm3 i około 18 mln m3/rok solanek, zawierających 35 – 79 g/dm3 soli, które są 

w większości odprowadzane do Wisły i Odry [Gabzdyl, Hanak 2005]. Dodatkowo, do wód 

zlewni Wisły istotny ładunek siarczanów trafia z Ukrainy – 19 % ładunku w całej zlewni 

Wisły (punkt monitoringowy Horodło na rzece Bug). Podobnie, duża część ładunku 

siarczanów (23 %) wprowadzanych do wód zlewni Odry pochodzi z Czech (punkt 

monitoringowy Chałupki) [PIOŚ 1998, IOŚ 2003, Miller  2004]. Jednym z wielu 

przykładów drastycznego zanieczyszczenia wód powierzchniowych solami jest Potok 

Goławiecki, do którego odprowadzane są wody dołowe z Kopalni Węgla Kamiennego 

„Ziemowit”. Z przeprowadzonych badań wynika, że zanieczyszczenie potoku 

spowodowane zrzutem wód kopalnianych z osadnika podnosi zawartość chlorków do 35 kg 

Cl-/m3, a siarczanów nawet do 1640 g SO4
2-/m3. Tak wysokie zawartości przekraczają 

wielokrotnie dopuszczalne wartości dla wód słodkich i klasyfikują wody potoku pod 

względem zawartości soli w V klasie czystości. Zbadane stężenie chlorków i siarczanów 

przekracza również poziom toksyczności ostrej dla większości organizmów co skutkuje 

drastycznym ograniczeniem bioróżnorodności w bezpośredniej strefie zrzutu wód do 

potoku [Jabłońska 2006]. Innym przekładem są również badania zanieczyszczenia solami 
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wód Wisły, z których wynika, że na całym odcinku w województwie Małopolskim wody te 

mają złą jakość (V klasa) pod względem zasolenia [WIOŚ Kraków 2008]. 

Jak wynika z raportów o stanie środowiska, pomimo zamykania kopalń, ilość 

wprowadzanych zasolonych wód dołowych do wód powierzchniowych nie zmniejszyła się. 

Ilości te nie są proporcjonalne do wydobycia węgla, a są ściśle związane 

z funkcjonowaniem odwodnienia kopalń. Prognozy Głównego Instytutu Górnictwa 

przewidują, że pomimo znacznego spadku wydobycia węgla, ilość wprowadzanych do 

cieków wodnych soli ulegnie znacznemu wzrostowi do 2010 roku, jeżeli nie nastąpi 

poprawa ochrony przed zasoleniem. Jest to spowodowane koniecznością utrzymywania 

odwodnienia kopalń niezależnego od wielkości wydobycia węgla jak i odwadniania 

również kopalń zamkniętych oraz eksploatacji coraz głębszych pokładów węgla [PIOŚ 

1998, IOŚ 2003, Miller 2004]. 

Zasolona woda niesiona przez cieki wodne zatruwa środowisko w odległych 

miejscach. Zasolenie wód powierzchniowych bezpośrednio powoduje zasolenie gleb, jony 

soli wraz z woda infiltrują zasalając tereny nadrzeczne. Dodatkowo w wyniku wylewania 

zasolonych rzek lub nawadniania pól uprawnych ich wodami, łatwo rozpuszczalne sole 

przedostają się do przypowierzchniowych warstw gleby, czego skutkiem może być znaczne 

zwiększenie koncentracji soli w roztworach glebowych. 

 

2.3. Wpływ podwyższonego zasolenia gleby na rośliny. 
 
 

Rośliny w warunkach polowych nieustannie narażone są na działanie różnego 

rodzaju czynników stresowych, zarówno biotycznych jak i abiotycznych. Do abiotycznych 

stresorów zalicza się podwyższone stężenie soli (głównie NaCl) w glebie. Szkodliwe 

działanie soli na rośliny koncentruje się przede wszystkim na trzech typach oddziaływania: 

zmniejszenie dostępności wody dla roślin, zmiana stanu fizycznego cząsteczek wody oraz 

zakłócenie gospodarki jonowej w komórkach roślin [Bohnert, Jensen 1996, Hasegawa i in. 

2000; Munns 2002; Brady 2002] 

Wraz ze wzrostem stężenia soli w glebie, jej szkodliwość wzrasta, gdyż powoduje 

to zmniejszenie dostępności wody dla roślin. Wzrost stężenia soli przejawia się rosnącym 

ciśnieniem osmotycznym, które utrzymuje wodę w roztworze glebowym. Potencjał 
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roztworu glebowego staje się bardzo niski, co znacząco utrudnia pobieranie wody przez 

rośliny. Zahamowanie rozwoju roślin pojawia się wraz z przewyższeniem ciśnienia płynów 

komórkowych roślin przez ciśnienie osmotyczne roztworu glebowego. W takiej sytuacji 

nawet roślina znajdująca się w wilgotnej glebie będzie odczuwała deficyt wody, ponieważ 

następuje odwrócenie kierunku jej przepływu tzn. woda z komórki będzie przemieszczała 

się do roztworu glebowego w celu wyrównania różnicy ciśnień. Przy dużym stężeniu soli 

w roztworze glebowym, w komórce maleje turgor czyli spada napięcie błony komórkowej, 

co w pierwszej fazie prowadzi do zahamowania wzrostu komórek. Przy dłuższym działaniu 

stresu solnego na komórki ich protoplasty zaczynają się kurczyć i coraz bardziej odstawać 

od ścian komórkowych. Zjawisko to określa się jako plazmoliza. W postaci zaawansowanej 

może prowadzić do uszkodzenia lub nawet śmierci komórki. Dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na zmniejszenie pobierania wody jest zahamowanie wzrostu korzeni 

spowodowane przez stres solny [Hasegawa i in. 2000; Yokoi, Bressan, Hasegawa 2002; 

Munns 2002; Brady 2002; Kopcewicz, Lewak 2007] 

Sól wpływa na zmianę stanu fizycznego cząsteczek wody przez co zmienia się ich 

oddziaływanie z białkami i błonami w komórce. Jony soli mogą oddziaływać na wodę 

kosmotropowo, powodując stabilizację quasikrystalicznej struktury wody lub chaotropowo, 

wpływając na dezorganizację tej struktury. Oddziaływanie kosmotropowe przejawia się 

w zmniejszeniu powierzchni kontaktu między cząsteczkami wody a fosfolipidami błon 

komórkowych. Oddziaływanie chaotropowe przyczynia się natomiast do destabilizacji 

białek i wpływa na powstawanie w błonach struktury micelarnej zamiast warstwowej. 

Nadmiar jonów solnych w soku komórkowym, szczególnie pochodzących z NaCl, 

przyczynia się do zakłócenia gospodarki jonowej w roślinach poprzez wpływ na 

ograniczenie pobierania innych jonów takich jak K+, Ca2+, NO3- oraz zawężenie stosunku 

K/Na co staje się jedną z przyczyn zaburzeń procesów metabolicznych w roślinie, w których te 

jony biorą udział. Przy nadmiarze jonów sodu w roztworze glebowym obserwowany jest 

niedobór wapnia w roślinach, ponieważ w wyniku wymiany jonowej wapń może zostać 

usunięty ze środowiska korzeni. Podobnie przy nadmiarze jonów sodu występuje deficyt 

potasu w roślinach, gdyż oba te jony konkurują o te same miejsca wiązania w korzeniach. 

Zbyt duże stężenie jonów Na+ i Cl- powoduje tak znaczną zmianę składu chemicznego 

roztworu glebowego, że zakłóca również pobieranie niezbędnych dla życia roślin 
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składników pokarmowych takich jak magnez, azot i fosfor [Jungklang, Usui, Masumoto 

2003; Ashraf 2004; Parada, Das 2005; Kopcewicz, Lewak 2007].  

Większość roślin znacznie gorzej znosi okresy suszy na glebach zasolonych, 

ponieważ wraz ze zmniejszeniem uwilgotnienia zarówno maleje ilość wody dostępnej dla 

roślin (w wyniku zwiększenia siły zatrzymywania wody przez utwór glebowy), jak 

i wzrasta koncentracja soli. Warunki nadmiernego zasolenia wpływają na zahamowanie 

wzrostu roślin i ich usychanie nawet podczas krótkich okresów suszy. Jeśli szkodliwe 

skutki zasolenia przekroczą poziom, który jest w stanie tolerować roślina, dochodzi 

wówczas do zaburzeń funkcjonalnych i uszkodzeń tkanek. Przede wszystkim zaburzeniom 

ulega gospodarka wodna komórek i całych tkanek. Właściwości błon w komórkach ulegają 

zmianom, dochodzi do zakłóceń transportu jonów i metabolitów oraz zwiększa się 

produkcja reaktywnych form tlenu, co wpływa na wystąpienie stresu oksydacyjnego. Pod 

wpływem zbyt dużego zasolenia gleby ulega zmianom funkcjonowanie wielu dróg 

metabolicznych w roślinach. Proces fotosyntezy ulega zahamowaniu w wyniku zamknięcia 

szparek i niedoboru CO2 a także przez oddziaływanie jonów soli na chloroplasty oraz 

zmniejszenie ilości chlorofilu. Zmniejszeniu ulega transport elektronów, fotosyntetyczny 

metabolizm węgla oraz fosforylacja fotosyntetyczna i oksydacyjna, przez co maleje 

produkcja energii, zahamowana zostaje asymilacja azotu, a zaburzeniom ulega metabolizm 

białek. Dodatkowo, w wyniku zasolenia zmienia się oddychanie rośliny, szczególnie 

w części korzeniowej. Toksyczne zasolenie gleby wpływa nie tylko na zmniejszenie 

szybkości fotosyntezy, przez co i produkcji energii, ale także na zmniejszenie odporności 

roślin na inne czynniki stresowe takie jak np. niskie i wysokie temperatury [Di Martino i in. 

2003; Chen i in. 2007, Kopcewicz, Lewak 2007]. 

Toksyczny nadmiar niektórych jonów soli w pierwszej kolejności prowadzi do 

zakłócenia procesów fizjologicznych zachodzących w komórkach roślinnych, a następnie 

wpływa na procesy zachodzące w całej roślinie. Najszybciej na podwyższone zasolenie 

rośliny reagują zahamowaniem wzrostu i redukcją systemu korzeniowego. Następne 

objawy to zahamowanie wzrostu części zielonej rośliny, okresowe więdnięcie lub utrata 

jędrności liści, ich żółknięcie, brązowienie i opadanie, a nawet obumarcie całej rośliny. 

Negatywny wpływ soli widoczny jest również w postaci znacznie mniejszych liści 

i korzeni. U roślin kwitnących nadmierne zasolenie gleby wpływa także na liczebność 
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kwiatostanu, średnicę pojedynczych kwiatów i ulistnienie całej rośliny. Zmiany rozwojowe 

uwidaczniają się także w postaci opóźnienia lub powtórzenia kwitnienia w okresie 

jesiennym (np. kasztanowce w miastach) [Bilski 1990, Siuta 1995].  

 

Odporność roślin na zasolenie roztworu glebowego może być spowodowana 

zdolnościami do usuwania nadmiaru soli z organizmu w celu niedopuszczenia do działania 

wysokiego stężenia soli na protoplazmę. Inną droga uodpornienia się roślin na działanie 

podwyższonego stężenia soli jest tolerowanie jego toksycznych i osmotycznych skutków. 

Mechanizmy pozwalające uniknąć roślinom toksycznego zasolenia związane są głównie 

z regulacją transportu jonów soli. Transport jonów przez błony odbywa się na trzy sposoby: 

za pomocą kanałów jonowych Na+ i Cl-, antyportu Na+/H+ i pompy protonowej H+-

ATEpaza. Transport Na+ na zewnątrz komórki, poprzez błonę komórkową, jak również 

jego transport do wakuoli, poprzez tonoplast, może przeciwdziałać akumulacji jonu sodu 

w cytoplazmie. Pod wpływem zwiększonego zasolenia zwiększa się aktywność 

wakuolarnego systemu antyportu Na+/H+, co wymaga gradientu protonów poprzez 

tonoplast powstającego w wyniku działania pomp protonowych. Rośliny wytworzyły 

szereg mechanizmów obronnych regulujących zawartość soli w tkankach. Podstawowym 

mechanizmem jest niedopuszczenie do pobierania nadmiaru jonów soli przez korzenie, 

ogonki liści i kwiaty do tkanek merystematycznych, rozwijających się młodych liści 

i owoców. Innym sposobem jest pozbywanie się nadmiaru soli z organizmu poprzez: 

uwalnianie lotnych halogenków metylu, działanie gruczołów wydzielających sól, 

wydzielanie soli na powierzchnię pędów i korzeni, zrzucanie organów, w których 

nagromadziła się sól np. starszych liści. Warunkiem pobierania wody przez komórki ze 

środowiska o podwyższonym zasoleniu jest zmniejszenie potencjału wody w ich wnętrzu w 

taki sposób, aby gradient potencjału wody powodował jej napływ do komórki. Rośliny 

mogą obniżać stężenie soli w komórce poprzez osmoregulację czyli obniżanie potencjału 

osmotycznego soku w wodniczce na skutek akumulowania w niej soli. Unieruchamianie 

soli w wakuoli pozwala również uchronić organelle komórkowe takie jak mitochondria, 

chloroplasty a także cytoplazmę przed jej toksycznym działaniem. Czynnikami 

wspomagającymi utrzymanie równowagi osmotycznej pomiędzy cytoplazmą a wakuolą ze 

zgromadzoną solą są metabolity stresowe w postaci aminokwasów (prolina, alanina, 
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glutamina, asparagina), czwartorzędowe aminy a także cukry i poliole (mannitol, sorbitol) 

[Bohnert, Jensen 1996; Yokoi, Bressan, Hasegawa 2002; Di Martino i in. 2003; 

Kopcewicz, Lewak 2007]. 

 

Nadmierna mineralizacja roztworu glebowego nie tylko bezpośrednio wpływa na 

spadek plonów, ale również powoduje wzrost trudności w uprawie co także przekłada się 

na kondycję roślin oraz plony. Podwyższona zawartość Na+ w kompleksie sorpcyjnym 

wywołuje negatywne zmiany właściwości fizycznych utworu poprzez zwiększenie 

dyspersji oraz zniszczenie lub pogorszenie struktury odpowiedzialnej za warunki 

powietrzno-wodne. Skutkiem zachodzących zmian jest pogorszenie się zdolności 

filtracyjnych utworów i ich łatwe przechodzenie w stan miękko plastyczny a nawet płynny 

przy wzroście uwilgocenia. Stwierdza się zmniejszenie wartości wskaźnika plastyczności 

takich gruntów o kilka procent w stosunku do wartości przed zasoleniem. Trudności 

w uprawie utworów zasolonych wynikają z faktu zmian ich własciwości fizycznych - przy 

wysychaniu na ich powierzchni tworzy się twarda skorupa, zaś przy uwilgotnieniu stają się 

maziste [Gołda, 1993] 

 

Wrażliwość roślin na zasolenie jest związana przede wszystkim z ich 

przystosowaniem do życia w określonych warunkach środowiska. Rośliny przystosowane 

do wzrostu w warunkach niskiego stężenia soli w podłożu tzw. glikofity będą wykazywać 

zaburzenia w przebiegu procesów życiowych takich jak rozwój, wzrost czy rozmnażanie 

już przy nieznacznym zasoleniu. W zależności od stopnia wrażliwości na zawartość soli 

w roztworze glebowym wyróżnia się trzy grupy glikofitów: 

- bardzo wrażliwe na zasolenie (szkodliwe stężenie soli ponad 0,05 – 0,10%), 

- mniej wrażliwe na zasolenie (tolerujące stężenie soli do 0,10 – 0,20%), 

- najmniej wrażliwe na zasolenie (nie szkodzi stężenie soli 0,20 – 0,50%).  

Wrażliwość niektórych glikofitów na sól może być znacznie zróżnicowana. Tak 

bardzo, że ciężko jest wyznaczyć jednoznaczną linię rozdzielającą je z grupą roślin 

rozwijających się na glebach o podwyższonym stężeniu chlorku sodu, nazywanych 

halofitami. Ogólnie za graniczne stężenia soli szkodzące glikofitom przyjmuje się stężenie 

na poziomie 0,5%. Często na stanowisku o niskim zasoleniu zbiorowiskom halofitów 
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towarzyszą inne rośliny. Jednak rosnące w warunkach podwyższonego zasolenia rośliny 

niehalofitowe odbiegają swym wyglądem od roślin rosnących w warunkach normalnych, 

czyli bez zasolenia. Rośliny niehalofitowe są przeważnie drobniejsze, opóźnione 

w rozwoju, a kolor ich zieleni jest zszarzały [Kostuch, Misztal 2006]. 

Halofity nazywane również słonoroślami stanowią reliktową grupę roślin, głównie 

kwiatowych, występujących na siedliskach obfitujących w łatwo rozpuszczalne sole. 

Rośliny te nie tworzą grupy jednolitej ani pod względem morfologicznym, ani pod 

względem ekologicznym. Wybierają zarówno siedliska wilgotne, podmokłe jak i suche, 

o podwyższonym stężeniu soli w glebie. Niektóre rośliny z tej grupy są w stanie przeżyć 

przy zasoleniu podłoża znacznie przekraczającym 10% NaCI. W takich warunkach rośliny 

mogą akumulować w soku wakuoli maksymalnie do kilkunastu procent NaCl np. do 10% 

u solirodu zielnego (Salicornia herbacea), do 14% u krzewu Nitraria schoberi. Tak duże 

stężenie soli powoduje wzrost wartości osmotycznej soku komórkowego, co pozwala na 

pobieranie wody z zasolonego środowiska. Niektóre halofity posiadają też specjalne 

gruczoły do wydzielania nadmiaru soli, której kryształki mogą pokrywać powierzchnię 

rośliny w postaci szarego nalotu. Słonorośla mają zazwyczaj formę kserofitów 

(suchorostów) lub sukulentów (gruboszowatych) co ułatwia im gospodarowanie wodą 

[Hasegawa, Bressan, Handa 1986; Momonoki, Kato, Kamimura 1994; Ungar 2000]. 

W zależności od zapotrzebowania na stężenie soli w roztworze glebowym wyróżnia 

się: 

- halofity obligatoryjne (bezwzględne) wymagające do rozwoju zawartości soli w glebie 

i występujące jedynie na glebach słonych,  

- halofity fakultatywne (względne) znajdujące najlepsze warunki na glebach słonych, ale 

występujące też na glebach nie zasolonych,  

- halofity indyferentne (obojętne), znoszące dobrze zasolenie gleby, ale występujące 

zarówno na glebach niesłonych, jak i słonych, 

- halofity akcydentalne (przypadkowe) unikające soli; na glebach zasolonych pojawiające 

się rzadko i wykazujące osłabiony wzrost [Piernik 2008] 

Śródlądowe stanowiska halofitów na obszarach gdzie panuje klimat umiarkowanie 

wilgotny występują zazwyczaj w sąsiedztwie słonych źródeł i słonych wód wgłębnych, 

towarzyszących pokładom soli kamiennej [Nienartowicz, Piernik 2004]  lub na terenach 
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zasolonych przez przemysł solny, sodowy lub górnictwo głębinowe. W Polsce można 

wyróżnić cztery główne obszary występowania halofitów: obszar nadmorski 

w bezpośrednim sąsiedztwie Bałtyku, obszar dolnej Nidy, Pogórze Karpackie i obszar 

wielkopolsko-kujawski. Naturalne słone siedliska są coraz rzadsze i część słonorośli 

rozprzestrzenia się na siedliskach antropogenicznych, których powstawaniu sprzyja 

zasolenie związane z działalnością przemysłową. Obszary takie ze stosunkowo dużymi 

stanowiskami halofitów odnotowano w sąsiedztwie zakładów przemysłu sodowego 

w Janikowie, Inowrocławiu-Mątwach, Krakowie oraz między innymi w otoczeniu kopalni 

soli w Kłodawie i Łętkowicach [Piernik 2008].  

Na obszarze dolnej Nidy istnieją 4 siedliska halofitów: Baranów, Gadawa, 

Owczary, Szczerbaków. Rozwojowi siedlisk halofitów sprzyja występowanie źródeł wód 

siarczano-słonych oraz rozciągające się wokół nich bagniste ekosystemy. W warunkach 

małego zasolenia halofity mają charakter nietrwały i są często wypierane przez trzcinę 

pospolitą (Phragmites australis) lub mietlicę rozłogową (Agrostis stolonifera). Czynnikiem 

różnicującym roślinność jest stopień uwodnienia podłoża, gdyż rozwojowi halofitów 

sprzyja stałe i silne podtapianie [Kitczak, Czyż 2009]. Przykładem zarastania i wypierania 

zbiorowisk halofitów jest rezerwat przyrodniczy Owczary. Obserwuje się tam ekspansję 

trzciny pospolitej, która na siedliskach silniej uwilgotnionych, ze stojącą na powierzchni 

słoną wodą, jest wyraźnie niższa, rzadsza, ma siwopopielaty kolor oraz opóźnione 

kłoszenie. Natomiast już na siedliskach nieco suchszych zbiorowiska trzciny są bardziej 

zwarte, wyższe i mniej sine. Zauważalne różnice są wywołane zróżnicowanym zasoleniem 

gleby [Kostuch, Misztal 2006]. Choć flora halofitów na Pogórzu Karpackim jest 

stosunkowo uboga to również odnotowuje występowanie ich siedlisk. W tym rejonie 

zasolenie środowiska związane jest głównie z wydobyciem i przetwórstwem soli np. 

w Sidziny koło Krakowa, Baryczy i Krzyszkowicach koło Wieliczki oraz na terenie samej 

kopalni soli Wieliczka. Stanowiska halofitów związane są również ze złożem solnym 

w Bochni, gdzie występują na terenie kopalni - poniżej szybu oraz w Łapczycy przy 

warzelni soli i w Łętkowicach [Trzcińska-Tacik 2006]. Jednym z większych obszarów 

występowania siedlisk halofitów na Kujawach jest teren łąk w dolinie Wisły 

położony pobliżu tężni wybudowanych w połowie XIX wieku i do dziś służących do 

zagęszczania solanki dla pobliskiej warzelni soli w Ciechocinku. Dla ochrony siedlisk 
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rzadkich roślin w 1964 roku utworzono na tym terenie rezerwat halofitów Ciechocinek. Na 

terenie rezerwatu halofitów najwyższe zasolenie notowane jest w obrębie szerokiego, 

stosunkowo płytkiego rowu odprowadzającego słone wody burzowe spod tężni, a w okresie 

działania basenu kąpielowego - solankę z basenu. Rezerwat stanowi jedyne stanowisko 

śródlądowe w Polsce soliroda zielnego (Salicornia europaea) i astra solnego (Aster 

tripolium), zasilane naturalną solanką. Rosnące płaty soliroda tworzą siedlisko, określane 

jako błotniste solniska z solirodem (Salicornion ramossissimae). Natomiast towarzyszące 

im na niewielkich wyniesieniach terenu płaty astra solnego (Aster tripolium) z udziałem 

świbki morskiej (Triglochin maritimum), zaliczane są do zbiorowisk łąk słonych ze świbką 

morską i mlecznikiem nadmorskim (Triglochino-glaucetum maritimae). Dodatkowo 

również licznie występują fragmenty murawy z mannicą odstającą i muchotrzewem 

solniskowym (Puccinellio-Spergularietum salinae) [Nienartowicz i in. 2004; Nienartowicz, 

Piernik 2004, Piernik 2008]. 

 

Tereny antropogenicznie zasolone, gdzie zawartość łatworozpuszczalnych soli 

nieorganicznych w roztworze glebowym negatywnie oddziałuje na wzrost, rozwój 

i plonowanie roślin zalicza się do gleb chemicznie zdegradowanych. Poza stanowiskami 

występowania rzadkiej roślinności słonolubnej gleby zanieczyszczone przemysłowo 

powinny zostać poddane rekultywacji oraz ochronie. Rekultywacja środowiska glebowego 

polega na likwidacji skażenia, przywróceniu właściwości fizykochemicznych gleby oraz 

odtworzeniu mikroflory glebowej i obudowy biologicznej terenu.  
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3. REKULTYWACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH 

 

 

Na gleby nieustannie oddziałuje szerokie spektrum czynników zewnętrznych, 

zarówno naturalnych, jak i antropogenicznych. Skutkiem oddziaływań są liczne zmiany 

i przekształcenia, które niekiedy mogą prowadzić do degradacji lub dewastacji gleby. 

Naturalna erozja gleb jest spowodowana głównie siłami wody oraz wiatru, które 

przyczyniają się do niszczenia pokrywy glebowej. W wyniku erozji poziom próchniczny 

ulega zmniejszeniu, wypłukiwane i wywiewane są składniki pokarmowe przez co 

zmniejsza się żyzność gleby. Na erozję naturalną najbardziej podatne są stoki oraz tereny 

nie posiadające trwałej okrywy roślinnej, która może w znacznym stopniu zapobiegać 

negatywnemu oddziaływaniu wody i wiatru. Chociaż erozja jest zjawiskiem naturalnym, to 

jednak działalność człowieka ma znaczny wpływ na częstość jej występowania i nasilenie. 

Stosunkowo duża część działalności ludzkiej, w szczególności związanej z przemysłem czy 

rolnictwem, również może silnie negatywnie oddziaływać na gleby. Czynniki 

antropogeniczne przyczyniają się do powstawania trzech głównych grup przemian 

środowiska glebowego: 

- przekształcenia geomechaniczne (zniszczenie lub uszkodzenie pokrywy glebowej), 

- przekształcenia o charakterze hydrologicznym (zaburzenie stosunków wodnych), 

- przekształcenia o charakterze chemicznym. 

[Kowaliński 1999, Kowalik 2007, Siuta 2009]. 

 

3.1. Degradacja i dewastacja gleb 

 

Poprzez degradację gleb rozumie się pogorszenie ich właściwości chemicznych, 

fizycznych i biologicznych, a także spadek ich aktywności biologicznej. W rozumieniu 

Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych za grunty zdegradowane uznaje się takie, 

których wartości użytkowe zmalały na skutek pogarszania się warunków przyrodniczych 

lub z powodu zmian środowiska, a także działalności przemysłowej oraz wadliwej 

działalności rolniczej. Skutkiem degradacji jest spadek ilości oraz jakości pozyskiwanych 

plonów lub biomasy roślin. Oznacza to, że degradacja gleb nie jest ich zupełnym 
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zniszczeniem a raczej obniżeniem jej produktywności. Stopień degradacji zależy od 

rodzaju oraz intensywności oddziaływania czynników degradujących gleby.  

Dewastacja gleb występuje wtedy, gdy tracą one wszystkie swoje wartości 

użytkowe. Najczęściej jest to proces nieodwracalny. Zgodnie z Ustawą o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych grunty zdewastowane to takie, które utraciły całkowicie wartość 

użytkową w wyniku pogorszenia się warunków przyrodniczych, zmian środowiska oraz 

działalności przemysłowej i wadliwej działalności rolniczej. Zazwyczaj dewastacja 

występuje na obszarach całkowicie zmienionych antropogenicznie, takich jak tereny silnie 

zurbanizowane, zajęte przez infrastrukturę transportową, obszary górnicze czy 

przemysłowe. Całkowite zniszczenie wartości użytkowej gleby może polegać, 

przykładowo, na zdarciu pokrywy glebowej (kopalnie odkrywkowe) lub też na szczelnym 

pokryciu warstwy glebowej (drogi, chodniki, parkingi pokryte nieprzepuszczalną warstwą 

betonu lub asfaltu). Gleb takich nie da się odtworzyć nawet przy podjęciu działań 

rekultywacyjnych.  

 

Wśród najgroźniejszych rodzajów degradacji gleby wyróżnia się przekształcenia 

typu chemicznego, których źródłem są głównie zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu, 

komunikacji, komunalnych emisji pyłowych i gazowych oraz nadmiernej chemizacji 

rolnictwa. Zmiany te związane są z przedostaniem się do środowiska glebowego substancji 

chemicznych w ilości, której środowisko nie jest w stanie zneutralizować. Skutkiem jest 

nagromadzenie zanieczyszczeń w glebie, które mogą zmieniać jej właściwości chemiczne 

takie jak odczyn, zasolenie, zawartość substancji fitotoksycznych oraz zootoksycznych. 

Degradacja chemiczna obejmuje również drastyczny spadek zawartości składników 

pokarmowych lub makroelementów w glebie. Zmiany te oddziałują negatywnie na 

aktywność biologiczną gleby oraz jej własności użytkowe, takie jak przyswajalność 

substancji pokarmowych przez rośliny czy wzrost trudności w uprawie. Konsekwencją 

chemicznej degradacji gleby jest spowolnienie i zaburzenia w rozwoju, wzroście 

i plonowaniu roślin, a także obniżenie ich zdrowotności oraz spadek różnorodności 

gatunkowej szaty roślinnej [Maciak 1999, Kozak, Chmiel, Niećko 2001; Kowalik 2007].  

Gleby antropogeniczne zmienione chemicznie występują zazwyczaj w pobliżu 

większych arterii komunikacyjnych oraz dużych zakładów przemysłowych związanych 
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z przemysłem energetycznym oraz z wydobyciem i przetwórstwem rud metali, siarki 

i innych surowców, a także takimi gałęziami przemysłu jak cementowy i chemiczny. 

Jedynie część zanieczyszczeń wprowadzana jest bezpośrednio do gleby. Najczęściej 

wcześniej emitowane są do atmosfery, z której dopiero przedostają się do gleb. Wśród 

rodzajów chemicznej degradacji gleb najczęściej wyróżnia się: 

- zakwaszenie,  

- alkalizacja, 

- zasolenie, 

- zanieczyszczenie pierwiastkami śladowymi i fitotoksycznymi,  

- zanieczyszczenie produktami ropopochodnymi,  

- zanieczyszczenie substancjami radioaktywnymi, 

- zanieczyszczenie spowodowane zabiegami rolniczymi,  

- wyjałowienie gleby ze składników pokarmowych i naruszenie równowagi jonowej. 

[Kowaliński 1999; Maciek 1999; Baran 2000; Kozak, Chmiel, Niećko 2001; Gołda 2005, 

Siuta 2009]. 

 

Chemiczne przekształcenia gleby mogą być długo niezauważalne. Często niedobory 

określonych pierwiastków lub nadmiar innych są widoczne dopiero, gdy odbijają się na 

kondycji i zdrowotności roślinności. W zależności od rodzaju i stopnia czynnika 

degradującego, gleby wykazują swoiste właściwości mogące naturalnie zapobiegać 

degradacji. Odporność gleby na degradację decyduje o tym przy jakim nasileniu degradacji 

ujawni się jej krytyczne oddziaływanie na rośliny. W przypadku degradacji chemicznej 

odporność gleby zależy przede wszystkim od:  

- odczynu, 

- pojemności i stopnia wysycenia zasadami kompleksu sorpcyjnego,  

- zawartości i jakości próchnicy,  

- składu minerałów ilastych, 

- składu granulometrycznego. 

[Kowalik 2007]. 

Zdolność buforową gleb zwiększają dodatkowo organizmy żywe, które pobierają 

część substancji toksycznych dostających się do środowiska glebowego. Jest to tak zwana 
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biogeochemiczna odporność gleb na degradację chemiczną. Największą odporność na 

chemiczną degradację wykazują gleby ciężkie - ilaste i gliniaste o dużej zawartości 

próchnicy. Gleby lekkie, piaszczyste, z niską zawartością próchnicy charakteryzują się 

znacznie mniejszą zdolnością buforową. Dlatego w glebach odporniejszych na degradację 

chemiczną skutki spadku żyzności ujawniają się po dłuższym czasie, ale też są trudniejsze 

do usunięcia. Naturalna odporność gleby na degradację nie jest wielkością stałą i maleje 

w miarę zwiększania zanieczyszczenia. W Polsce występują głównie gleby lekkie, 

zakwaszone, o małej zawartości próchnicy, a więc większość z nich wykazuje niewielką 

odporność na degradację chemiczną [Siuta 1995; Kowalik 2007, Siuta 2009]. 

 

3.2. Ochrona i rekultywacja gleb 

 

Gleby podlegają ochronie zarówno w odniesieniu do zasobów ilościowych jak 

i jakościowych, gdyż są bogactwami naturalnymi bardzo trudno odnawialnymi. Ochrona 

jakościowa jest szczególnie istotna, ponieważ zasobność, żyzność i urodzajność gleby nie 

są właściwościami stałymi, a produkcja roślina o odpowiednich walorach odżywczych, 

smakowych i zdrowotnych jest tylko możliwa na terenach niezdegradowanych chemicznie. 

Ochrona zasobów gleb jest regulowana zapisami Ustawy o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych. Ochrona ta w szczególności polega na ograniczaniu przejmowania gleb 

użytkowanych rolniczo i leśnie na potrzeby działalności gospodarczej i bytowej. Na terenie 

Polski dominują gleby słabsze, a więc ważne jest, aby na potrzeby gospodarczo-bytowe to 

właśnie one były wykorzystywane. Ochrona jakościowa gleb koncentruje się głównie na 

przeciwdziałaniu czynnikom powodującym spadek żyzności, a także na działaniach 

zwiększających odporność gleb na degradację. W praktyce ochrona jakościowa gleb 

przejawia się w szeregu działań zmierzających do: 

- ograniczania nasilania różnorodnej antropopresji, 

- użytkowania gleb zgodnie z ich predyspozycjami, 

- mechanicznego i biologicznego zabezpieczania przeciwerozyjnego, 

-  stasowania właściwych zabiegów agrotechnicznych. 

[Kowalik 2007]. 
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Zgodnie z wytycznymi Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, termin 

„rekultywacja gruntów” oznacza nadanie lub też przywrócenie gruntom, które są 

zdegradowane oraz zdewastowane wartości użytkowych lub przyrodniczych poprzez: 

- odpowiednie ukształtowanie rzeźby terenu, 

- poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, 

- uregulowanie stosunków wodnych, 

- odtworzenie gleb, 

- umocnienie skarp,  

- odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg. 

 

Działalnością rekultywacyjną obejmowane są głównie tereny, które zostały 

zniszczone czy też przekształcone na skutek działalności przemysłowej. W myśl powyższej 

ustawy obowiązek rekultywacji terenu zdegradowanego spoczywa na osobie (prawnej lub 

fizycznej), która spowodowała zmianę wartości użytkowej gruntu. W zależności od 

przewidywanego zagospodarowania terenu zrekultywowanego, jego naprawę można 

prowadzić w następujących kierunkach: 

- leśny (zarówno zalesiania gospodarcze jak i nieprzynoszące korzyści gospodarczych), 

- rolny (obejmuje grunty orne, użytki zielone, ogrodnictwo oraz sadownictwo), 

- rekreacyjny (parki, tereny rekreacyjne), 

- wodny, 

-  infrastrukturalny.  

Jednak najczęściej celem rekultywacji jest taka naprawa tworzywa gruntowego, aby mogło 

ono stworzyć wystarczające warunki do życia dla wprowadzonej roślinności. Jest to ważne, 

ze względu na fakt, iż najczęstszym stosowanym i jednocześnie najskuteczniejszym 

sposobem biologicznej rekultywacji i zagospodarowania rekultywowanych porolniczych 

nieużytków oraz terenów poprzemysłowych w Polsce jest ich zalesianie. Przykładowo dla 

terenów pogórniczych zalesianie obejmuje aż 60 % rekultywowanego obszaru 

[Krzaklewski 2001, Siuta 2009]. 

Rekultywacja rozumiana jest jako odnowa, rekonstrukcja gleb i ich właściwości. Jej 

celem jest przywrócenie ekologicznej i gospodarczej użyteczności środowisku 

zdegradowanemu. Rekultywacja służy poprawie i dostosowaniu jakości gruntu, rzeźby 
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terenu, warunków powietrzno-wodnych, chemizmu i odczynu środowiska do pełnienia 

określonych funkcji ekologicznych i gospodarczych. Jej podstawowym zadaniem jest 

maksymalne zmniejszenie (a najlepiej całkowite usunięcie) uciążliwości nieużytku dla 

otoczenia oraz stworzenie nowego jakościowo obiektu pozwalającego na prowadzenie 

opłacalnej lub społecznie użytecznej działalności. W zależności od rodzaju degradacji 

może ona obejmować szereg takich środków naprawczych jak: 

-  ukształtowanie powierzchni terenu i odtworzenie gleby zniszczonej mechanicznie, 

- blokada, izolacja lub neutralizacja zanieczyszczeń i skażeń w glebach zdegradowanych 

chemicznie, 

- regulacja stosunków powietrzno-wodnych w gruntach zawodnionych lub przesuszonych, 

- użyźnienie gleby, 

- biologiczne uaktywnienie gleby, 

- dobór odpowiednich gatunków roślin. 

[Baran 2000; Kozak, Chmiel, Niećko 2001; Gołda 2005; Kowalik 2007, Siuta 2009]. 

Kształtowanie przyszłych warunków siedliskowych na terenach rekultywowanych 

wymaga ścisłego powiązania zadań technicznych i biologicznych. Rekultywacja techniczna 

obejmuje kształtowanie rzeźby terenu, profilowanie i umacnianie skarp, regulację 

stosunków wodnych czy odtwarzanie gleby metodami technicznymi. Natomiast część 

biologiczna rekultywacji to uprawa mechaniczna, nawożenie, dobór i uprawa roślin 

próchnicotwórczych takich jak trawy czy rośliny motylkowe. Zabiegi stosowane na tym 

etapie mają doprowadzić do wytworzenia na powierzchni nieużytku warstwy gleby [Baran 

2000]. Rekultywacja metodami biologicznymi polega na wprowadzeniu roślinność 

w postaci drzew, krzewów, traw i innych roślin zielnych czego docelowym zadaniem jest 

odtworzenie układu ekologicznego [Krzaklewski 1988]. Wprowadzenie roślinności na 

tereny rekultywowane jest niezbędne ze względu na konieczność przyspieszenia 

inicjowania rozwoju życia biologicznego oraz stymulacji procesów glebotwórczych 

w przypowierzchniowych warstwach utworu. Ponadto roślinność wprowadzona na 

rekultywowany obszar zwiększa dynamikę obiegu pierwiastków w tworzącej się glebie. 

Rozwój systemów korzeniowych pozwala na pobieranie i przemieszczanie się 

pierwiastków z głębszych warstw do części zielonych roślin, a następnie na powierzchnię 

terenu poprzez ich obumieranie i opadanie na wierzchnią warstwę gleby, skąd wraz z woda 
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są wymywane w przypowierzchniowy profil glebowy albo też przemieszczają się 

w wyniku działalności edafonu glebowego rozwijającego się i bytującego się w strefie 

korzeniowej. Do tego dochodzą też substancje zmagazynowane w podziemnych częściach 

obumierających roślin, które podczas ich rozkładu uwalniane są do gleby. Procesy życiowe 

roślin powodują zmianę warunków oksydacyjno-redukcyjnych w gruncie oraz zwiększają 

rozpuszczalność związków w jego głębszych warstwach. Tworzenie się najważniejszego 

poziomu gleby – poziomu próchnicznego oraz rozwój mikroorganizmów glebowych jest 

ściśle powiązany z dostarczaniem martwej materii organicznej pochodzącej z nadziemnych 

i podziemnych części roślin [Maciak 1999; Gołda 2005; Siuta 2009]. 

Wprowadzenie na tereny rekultywowane trwałej szaty roślinnej jest konieczne gdyż 

spełnia ona również funkcje techniczne - stabilizuje grunt i zabezpiecza go przed erozją 

wodną i wietrzną [Krzaklewski 1988, Maciak 1999, Siuta 2009]. Zwarte pokrycie terenu 

szatą roślinną w znaczący sposób chroni go przed wywiewaniem cząstek tworzącej się 

gleby przez wiatr, a także zmniejsza niszczącą siłę kropli deszczu oraz spływających wód 

powierzchniowych. Dodatkowo, poprzez duży pobór wody niezbędnej do wzrostu oraz 

ewapotranspirację, roślinność zmienia stosunki wodne na terenach rekultywowanych 

[Maciak 1999; Gołda 2005]. Formowanie stref oraz pasów niskiej i wysokiej roślinności 

chroni powstające gleby przed pyłowymi i gazowymi zanieczyszczeniami przemysłowymi 

[Maciak 1999]. Odpowiednio dobrane gatunki roślin ze względu na zdolności 

fitoremadiacyjne również mogą być przydatne w rekultywacji, szczególnie niektórych 

zanieczyszczeń chemicznych [Baran 2000]. Kolejną zaletą wprowadzania roślinności na 

tereny poddane rekultywacji jest możliwość zamaskowania niekorzystnego, sztucznego 

wyglądu obszaru oraz nadanie mu pożądanych cech estetyczno-widokowych 

współgrających z krajobrazem [Maciak 1999; Gołda 2005]. Obsadzenie roślinnością 

rekultywowanego obszaru, poza znamiennymi skutkami wpływającymi na 

zintensyfikowanie odtwarzania gleby, również ma bardzo ważne znaczenie środowiskowe. 

W wyniku rekultywacji powstają nowe ekosystemy, a roślinność w znacznym stopniu 

przyspiesza ten proces oraz wpływa na zwiększenie bioróżnorodności. Stanowi nie tylko 

miejsce bytowania i rozrodu wielu zwierząt np. ptaków, ale również dostarcza im pokarmu 

w formie owoców i nasion. Bytujące na terenach rekultywowanych ptactwo przyczynia się 

to rozsiewania się nasion roślin z terenów przyległych. Zwiększa to fitoróżnorodność na 
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terenie rekultywowanym a skład gatunkowy szaty roślinnej i warunki siedliskowe 

upodabniają się do tych z naturalnych ekosystemów [Gołda 2005; Rogalski, Błaszczok, Bęś 

2005]  

 

3. 3. Technologie usuwania zanieczyszczeń ze środowiska przy wykorzystaniu roślin 

 

Na niektórych terenach przemysłowe usuwanie zanieczyszczeń z gleby jest trudne 

lub nawet technicznie niemożliwe. Jednym z możliwych rozwiązań wydaje się być 

intensywnie rozwijany w ostatnich latach dział biotechnologii środowiskowej, zwany 

fitoremediacją [Rączka, Gawroński 2004]. Sanitacja agrotechniczna opierająca się na 

wykorzystaniu fitoremediacyjnych zdolności niektórych roślin może być skutecznym 

sposobem rekultywacji gleb zanieczyszczonych chemicznie na większych obszarach [Baran 

2000]. Fitoremediację zalicza się do metod biologicznego oczyszczania środowiska. 

Metoda ta może stanowić alternatywę lub uzupełnienie metod fizyko-chemicznych. Zaletą 

zastosowania roślin w procesie obniżania zawartości substancji toksycznych jest 

równoczesna stabilizacja podłoża i hamowanie procesu erozji [Wójcik 2000]. 

Fitoremediację definiuje się jako proces usuwania lub detoksykacji zanieczyszczeń ze 

środowiska przy zastosowaniu roślin wyższych. Metoda ta wykorzystuje naturalne 

zdolności pewnych gatunków roślin do wzrostu i rozwoju na terenach zanieczyszczonych 

różnego rodzaju związkami, a także do pobierania i gromadzenia związków chemicznych 

w swoich tkankach, szczególnie części nadziemnych, takich które możliwe są do zebrania 

i poddania odpowiedniej utylizacji. Pobrane z gleby związki są nie tylko gromadzone, ale 

również mogą ulegać biodegradacji wewnątrz tkanek, neutralizacji lub wydaleniu. [Nanda 

Kumar i in. 1995; Zemleduch, Tomaszewska 2007]. Wraz z biomasą roślin uprawianych na 

gruntach zanieczyszczonych zbierane mogą być znaczne ilości substancji 

zanieczyszczających [Baran 2000]. Fitoremediację można stosować na szeroką skalę, 

jednak dobór gatunków roślin zależy od stopnia i rodzaju zanieczyszczenia. Metoda ta 

możliwa jest do zastosowania także równolegle z innymi metodami rekultywacji gleb, 

a wykorzystanie biomasy na cele energetyczne dodatkowo może wpłynąć na zwiększenie 

ekonomicznej atrakcyjności tej metody. Ważnym aspektem przeprowadzania fitoremediacji 

jest sposób zagospodarowania biomasy. Najczęściej wykorzystuje się ją jako źródło energii 
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odnawialnej bądź też do wytworzenia określonych surowców, a także utylizacji w postaci 

składowania lub kompostowania [Wrzosek, Gawroński, Gworek 2008]. Fitoremediacja jest 

technologią przyjazną środowisku. Przy jej zastosowaniu odbudowuje się biologiczną 

strukturę terenów zdegradowanych, a pozostawiony obszar nadaje się pod uprawy innych 

roślin. Zastosowanie tej metody wiąże się z niskim kosztem nakładów inwestycyjnych, 

jednak jest to rekultywacja dość czasochłonna. Ważna zaletą jest również minimalne 

zakłócenie istniejących warunków środowiskowych [Wrzosek, Gawroński, Gworek 2008]. 

Zabiegi fitoremediacji gleby prowadzi się w miejscu powstania zanieczyszczenia (in situ). 

Proces oczyszczania może być rozpoczęty zaraz po wystąpieniu szkodliwego czynnika 

i może być prowadzony w miejscu jego działania. Fakt ten ma istotny wpływ na dodatkowe 

obniżenie kosztów remediacji, ponieważ nie jest konieczne wydobywanie i transportowanie 

zanieczyszczonych gleb na zewnętrzne miejsca ich oczyszczania.  

 

Rośliny, jako organizmy, które prowadzą osiadły tryb życia, wykształciły szereg 

mechanizmów obronnych umożliwiających im przetrwanie nawet w ekstremalnych 

warunkach bytowych. Poprzez aktywne wpływanie na procesy chemiczne, fizyczne 

i biologiczne zachodzące w środowisku rośliny starają się realizować własny cykl życiowy. 

Naturalna zdolność niektórych gatunków roślin do akumulacji np. metali ciężkich 

wykorzystywana jest w procesie oczyszczania środowiska [Salt i in. 1995; Baran 2000; 

Susurla i in. 2002]. Wiele gatunków i odmian roślin wykształciło szereg mechanizmów 

umożliwiających akumulację substancji toksycznych w tkankach oraz jednocześnie 

zapobiegających szkodliwemu wpływowi pobranych toksyn na organizm rośliny. Stopień 

bioakumulacji substancji szkodliwych w roślinie zależy nie tylko od gatunku rośliny, ale 

i od szeregu czynników, takich jak stężenie toksyn w glebie, zawartość materii organicznej, 

wilgotność gleby, pH. [Porębska, Ostrowska 1999; Baran 2000; Wierzbicka 2002; Ghosh, 

Singh 2005].  

 

W fitoremediacji wyróżnia się następujące działy: 

-  fitoekstrakcja - usuwanie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych z gleby, wody 

i powietrza w wyniku ich pobierania i kumulacji przez rośliny w nadziemnych częściach 

roślin, 



Zastosowanie stymulacji laserowej wybranych gatunków roślin w celu zwiększenia ich przydatności dla 
rekultywacji terenów zasolonych 
_________________________________________________________________________ 
 

 38

- fitodegradacja - rozkład zanieczyszczeń wewnątrz tkanek roślinnych podczas zachodzenia 

procesów metabolicznych i pod wpływem wytwarzanych przez rośliny enzymów; 

w procesie fitodegradacji  uczestniczą również towarzyszące roślinom mikroorganizmy 

w rizosferze,  

- biodegradacja ryzosferyczna - naturalna degradacja związków toksycznych inicjowana 

przez mikroorganizmy żyjące w gruncie w strefie korzeniowej roślin, 

- rizofiltracja - absorpcja i adsorpcja zanieczyszczeń z wody i ścieków przez korzenie 

roślin, 

- fitostabilizacja - w wyniku aktywności roślin w glebie dochodzi do obniżania 

bioprzyswajalności i biodostępności zanieczyszczeń w środowisku oraz unieruchamiania 

ich w glebie obniżającego erozję gleby i hamującego przez to przemieszczanie 

zanieczyszczeń do warstw głębszych gleby oraz wód gruntowych, 

- fitoewaporacja - przeniesienie substancji toksycznych z formy stałej bądź płynnej 

w gazową i odparowywanie ich do atmosfery. 

[Losi, Amrhein, Frankenberger 1994; Kumar i in. 1995; Wrzosek, Gawroński, Gworek 

2008]. 

 

Skuteczność i czas trwania rekultywacji z zastosowaniem fitoremediacji zależy nie 

tylko od stężenia zanieczyszczeń w gruncie, ale również od właściwego dobrania gatunku 

roślin do danego typu skażeń. Pomimo, iż szereg gatunków roślin może wykazywać 

podwyższoną odporność na dane związki toksyczne, to jednak nie wszystkie nadają się do 

zastosowania w fitoremediacji. Najczęstszymi przyczynami nieprzydatności w rekultywacji 

roślin odpornych na toksyny jest brak możliwość kumulacji w tkankach danych toksyn lub 

duża kumulacja przy małym przyroście biomasy jak to się zazwyczaj dzieje w przypadku 

hiperakumulatorów. 

Głównymi ograniczeniami i wadami, ze względu na które nie w każdej sytuacji 

możliwe jest zastosowanie metod fitoremediacji są:  

- wolne tempo oczyszczania i niska efektywności pobierania związków toksycznych, 

- poziom działania ograniczony głębokością penetracji gruntu przez korzenie uprawianych 

roślin, 
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- zbyt wysokie koncentracje zanieczyszczeń mogące powodować poważne uszkodzenia 

roślin i prowadzić do ich zamierania, 

- rekultywowane tereny muszą mieć odpowiednio duży areał aby można było stosować 

zabiegi agrotechniczne, 

- specyficzne wymagania pokarmowe i wilgotnościowe wielu roślin oraz różna tolerancja 

na inne zanieczyszczenia czy zasolenie gleby, 

- niska efektywność w przypadku zanieczyszczeń silnie zaabsorbowanych na cząsteczkach 

gleby [Baran 2000; Zemleduch, Tomaszewska 2007]. 

 

Rośliny wykorzystywane do fitoremediacji powinny, przede wszystkim, spełniać 

następujące wymagania:  

- tolerancja na wysokie stężenia zanieczyszczeń w środowisku, 

- możliwość akumulowania dużych ilości zanieczyszczeń w częściach zbieralnych, 

- jednoczesna akumulacja kilku zanieczyszczeń, 

- szybki wzrost i duża produkcja biomasy. 

[Baran 2000; Zemleduch, Tomaszewska 2007]. 

W rekultywacji biologicznej terenów zanieczyszczonych chemicznie szczególnie 

duże szanse na zastosowanie mają rośliny wykorzystywane na inne cele niż pokarm dla 

ludzi i zwierząt. Zwraca się uwagę głównie na rośliny przemysłowe takie jak rośliny oleiste 

wykorzystywane do produkcji oleju technicznego, wierzby wykorzystywane w przemyśle 

plecionkarskim czy odmiany szybkorosnących wierzb energetycznych takich jak Salix 

viminalis, których biomasa może być wykorzystana jako materiał do produkcji energii 

w procesie spalania [Baran 2000].  

 

Analizy i badania prowadzone w wielu dziedzinach nauki, takich jak chemia, 

fizjologia czy biochemia, doprowadziły do dokładniejszego poznania różnych 

mechanizmów, procesów i oddziaływań składających się na pobieranie i akumulację toksyn 

przez rośliny. Dzięki temu możliwe jest wykorzystywanie w sposób zamierzony 

naturalnych możliwości roślin i planowanie optymalnych metod remediacji zanieczyszczeń 

ze zdegradowanego terenu czy ekosystemu [Zemleduch, Tomaszewska 2007]. Rozwój 

wiedzy z zakresu fizjologii roślin pozwolił na skonstruowanie modelu przedstawiającego 
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przemieszczanie się pobranych zanieczyszczeń w obrębie organizmu roślinnego. Model ten 

obejmuje zagadnienia związane z pobieraniem, przemieszczaniem, interakcjami, 

transformacjami biologicznymi, magazynowaniem i ewentualnie usuwaniem toksyn.  

Zanieczyszczenia przedostają się do roślin głównie poprzez korzenie oraz liście. 

Rośliny naczyniowe kontaktują się z podłożem bezpośrednio przez swój system 

korzeniowy, który służy do pobierania wody i substancji mineralnych. Następnie pobrane 

związki są rozprowadzane we wszystkich organach w formie roztworu układem naczyń 

przewodzących. Obecne w ryzosferze biodostępne zanieczyszczenia mogą być pobierane 

w formie gazowej lub rozpuszczonej. Jednak najczęściej nie mają w roślinach 

specyficznych transporterów błonowych, przedostają się więc przez błony w sposób 

pasywny czyli poprzez dyfuzję [Kim i in. 2004]. Duży udział w pobieraniu zanieczyszczeń 

z gleby mają włośniki, ze względu na dużą powierzchnię bezpośrednio stykającą się 

z wodną fazą glebową. Powierzchnia włośników może być kilkukrotnie większa niż 

pozostałych części korzenia, a ich komórki w strefie blisko wierzchołka wzrostu mają 

cieńsze ściany. Dodatkowo powierzchnia chłonna może ulec zwiększeniu, gdy roślina 

współżyje z grzybem mikoryzowym. Przemieszczanie się zanieczyszczeń ze środowiska do 

wnętrza rośliny na drodze dyfuzji prostej zależy zarówno od cech rośliny, jak i od struktury 

oraz właściwości związku oraz od obecności tlenu, dwutlenku węgla czy temperatury 

[Koncewicz, Lewak 2007]. Zanim substancje, które przeniknęły z gleby wraz z wodą do 

włośników, dostaną się do systemu przewodzącego rośliny (ksylemu), muszą zostać 

przetransportowane przez kilka warstw komórek. Przez epidermę i korę pierwotną aż do 

granicy endodermy, wniknięte substancje transportowane są przeważnie za pomocą dyfuzji, 

zgodnie z gradientem potencjału wody. Transpiracja i parcie korzeniowe powodują 

transport roztworów w górę rośliny. Natężenie transpiracji jest zależnie od gatunku rośliny, 

jej metabolizmu oraz budowy anatomicznej np. stosunek powierzchni do objętości, ilości 

aparatów szparkowych, głębokości korzeni [Zemleduch, Tomaszewska 2007].  

 

3.4. Zapobieganie zasoleniu i metody rekultywacji terenów zasolonych  

 

Zasolenie gleb w warunkach klimatu Polski związane jest głównie z czynnikami 

antropogenicznymi. Podstawowym sposobem walki z zasoleniem powinno być 
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zapobieganie i ograniczanie przedostawania się soli do środowiska glebowo-wodnego. 

Natomiast rekultywacja terenów nadmiernie zasolonych powinna być ostateczną 

działalnością zmniejszającą straty w środowisku. Ochrona przed zasoleniem środowiska 

powinna głównie koncentrować się na zabezpieczeniu składowisk, ujmowaniu 

i oczyszczaniu odcieków, odpowiedniej gospodarce zużytymi opakowaniami, a także 

stosowaniu mniej szkodliwych związków niż NaCl do zimowego oczyszczania dróg (np. 

alkoholu lub mieszaniny CaCl2 z różnymi solami).  

Zasolenie wód nie pozostaje bez wpływu na zawartość soli w glebach, dlatego też 

ważne jest ograniczanie zasolenia wód. Ze względu na fakt, iż głównym źródłem 

zasolonych ścieków jest górnictwo głębinowe, stosuje się kilka metod zmniejszania 

uciążliwości środowiskowej wydobytych wód kopalnianych. Zabiegi te polegają głównie 

na: 

- stosowaniu hydrotechnicznych systemów odprowadzania wód dołowych do cieków 

wodnych; w celu uzyskania odpowiedniego rozcieńczenia w środowisku wody dołowe są 

gromadzone w zbiornikach retencyjnych i dozowane do rzek w zależności od stanu 

i natężenia przepływu wody w rzece, 

- zatężaniu wód dołowych metodami odwróconej osmozy i ich utylizację metodami 

wyparnymi; jest to bardzo kosztowna metoda i stosowana tylko przy dużych stężeniach soli 

(>100 g NaCl/l), 

- zatłaczaniu wód dołowych do górotworu.  

[PIOŚ 1998]  

Szkodliwe oddziaływanie soli, która dostała się do środowiska można zmniejszyć 

poprzez odpowiednie zabiegi rekultywacyjne. Wybór odpowiednich zabiegów 

rekultywacyjnych zależy od takich czynników jak stopień zasolenia, właściwości utworów 

glebowych, przewidywany termin zakończenia prac, rodzaj przyszłego zagospodarowania 

terenu, a także dostępne środki finansowe. Wśród stosowanych metod można wyróżnić: 

1) Deszczowanie i nawadnianie terenów zasolonych, które powoduje rozcieńczenie soli 

zawartej w roztworze glebowym, jak również przyczynia się do jej wypłukiwania z warstw 

przypowierzchniowych. Istotnym mankamentem tej metody jest przemieszczanie się wraz 

z solami składników pokarmowych do warstw głębszych, gdzie są mniej dostępne dla 

roślin. Aby osiągnąć efekt wysłodzenia, w przypadku niskiego zasolenia gleby 
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wystarczającym jest jej przemywanie jakie zapewniają opady atmosferyczne. Na glebach 

o małej przepuszczalności czyli gliniastych, o dużej zawartości mułu lub o wysokim 

poziomie wody gruntowej wymywanie jonów z gleby nie jest możliwe. W takich 

przypadkach niezbędne jest zastosowanie również zabiegów melioracyjnych. 

2) Stosowanie siarczanowych soli wapnia (np. gipsu). Zastosowanie tej metody zarówno 

zapobiega postępowaniu alkalizacji, jak też poprawia skład chemiczny roztworu glebowego 

i właściwości fizyczne utworu, ponieważ wapń wypiera sód z kompleksu sorpcyjnego. 

3) Stosowanie siarki lub nawozów fizjologicznie kwaśnych do regulacji zbyt alkalicznego 

odczynu gleb o mniejszej buforowości i nadmiernej alkalizacji.  

4) Nawożenie potasem i cynkiem, co wpływa na zmianę składu chemicznego roślin 

i zmniejsza negatywny wpływ zasolenia gleb na wzrost i rozwój roślin. 

5) Biologiczne zagospodarowanie terenu przy użyciu roślin odpornych na podwyższone 

stężenie soli w takim stopniu, iż są w stanie rosnąć i pobierać sole z roztworu glebowego. 

Rośliny powinno się usuwać z terenu rekultywowanego przed zakończeniem okresu 

wegetacji w celu zmniejszenia zasolenia gruntu o ilość pierwiastków pobranych 

i zmagazynowanych w roślinach. Wraz z postępującym wysładzaniem można wprowadzać 

do rekultywacji rośliny tolerujące mniejsze stężenia soli, ale mające znacznie większe 

przyrosty, przez co proces rekultywacji może zostać przyspieszony.  

6) Moczenie nasion roślin przed siewem w roztworze soli w celu zwiększenia odporności 

roślin na zasolenie [Bilski 1990; Gołda 1993].  

 

W rekultywacji i biologicznej obudowaie zdegradowanych chemicznie terenów, 

toksycznych wysypiskach śmieci czy hałd odpadów przemysłowych wykorzystywane są 

wierzby krzewiaste (Salix sp.). Szerokie zastosowanie w inżynierii środowiska 

zawdzięczają głównie swoim zdolnościom do usuwania trudno degradowalnych 

biologicznie zanieczyszczeń a także wysokiej tolerancji na zanieczyszczenia 

i pionierskiemu charakterowi.  
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4. PROEKOLOGICZNE ZASTOSOWANIE WIERZB (SALIX SP.) 

 

Gatunki wierzb krzewiastych coraz powszechniej znajdują zastosowanie 

w zadaniach z zakresu ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego. Wierzby 

popularność zyskują przede wszystkim jako rośliny pionierskie, mające zdolność 

zasiedlania miejsc o trudnych warunkach bytowania. Dodatkowymi ich zaletami są: bardzo 

szybki przyrost biomasy, możliwość regeneracji wegetatywnej po ścięciu, odporność na 

zanieczyszczenia a także możliwość pobierania i gromadzenia biogenów oraz pierwiastków 

śladowych [Romanow, Szczukowski, Tworkowski i in. 2001; Kotowski, Dubas 2003; 

Szczukowski, Tworkowski, Stolarski 2004; Zabrocki, Ignacek 2007] 

 

Na świecie występuje około 350 gatunków wierzb oraz szereg naturalnych 

i sztucznych mieszańców. Zasięg występowania rodzaju Salix jest bardzo szeroki. 

Obejmuje tereny od stref tropikalnych i subtropikalnych po zimne tereny arktyczne półkuli 

północnej. Większość gatunków zasiedla jednak obszary o klimacie umiarkowanym lub 

chłodnym czyli Europę, Azję i Amerykę Północną. Pomimo podobieństwa fizjologii, 

wierzby różnią się pod względem wymagań siedliskowych. Prawie wszystkie gatunki 

wierzb są roślinami pionierskimi, występują zarówno na glebach częściowo kamienistych 

i zbitych, jak i na gruntach wilgotnych i żyznych. W większości wierzby są roślinami 

wilgociolubnymi, dlatego często porastają tereny nizinne, obrzeża cieków wodnych lub 

obszary podmokłe. W zależności od warunków zasiedlanych terenów, różne gatunki 

i podgatunki mogą wykazywać szereg odmiennych właściwości. Czynniki siedliskowe 

oddziałują modyfikująco na wygląd roślin, wpływają na zmianę barwy, kształt liści, 

długość pędów, przez co tworzą się ekotypy czyli formy miejscowe [Tworkowski 2001; 

Szczukowski, Tworkowski, Wiwart, Przyborowski 2002; Szczukowski, Tworkowski, 

Stolarski 2004].  

 

Gatunki z rodzaju Salix są roślinami dwupiennymi, owadopylnymi o liściach 

pojedynczych, całkowitych, ułożonych najczęściej skrętolegle i pierzasto unerwionych. 

Kształty blaszkek liściowych są zróżnicowane w zależności od gatunku. Mogą być od 

okrągłych do równowąskich, o brzegach całych lub ząbkowanych. Kwiaty są cienkie, 
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walcowate, krótko osadzone i zebrane w kwiatostany. Rozwijają się wczesną wiosną, 

zazwyczaj przed rozwojem liści, rzadziej równocześnie z nimi. Wierzby mają zdolność 

wytwarzania nowych pędów w kolejnych okresach wegetacji. Odbywa się to dzięki 

obecności pączków wzrostowych na korzeniach, w strefie przyłodygowej.  

 

Układ systematyczny dla Salix sp. według Takhtajana z 1997 roku: 

Królestwo: Rośliny – Plantae 

Podkrólestwo: Organowce (Rośliny wyższe) – Cormophyta 

Typ: Nasienne – Spermatophyta 

Gromada: Okrytozalążkowe – Angispermae 

Klasa: Dwuliścienne – Dicotyledones 

Podklasa: Ukęślowe – Dilleniidae 

Rząd: Wierzbowce – Salicales 

Rodzaj: wierzba – Salix 

[Rostański, Rostański 2003] 

 

W obszarze Polski zidentyfikowano 28 gatunków wierzb a także szereg 

mieszańców i odmian często trudnych do zidentyfikowania. Pospolite, dziko rosnące 

gatunki w Polsce występujące w formach krzewiastych to: wierzba wiciowa (konopianka) 

(Salix viminalis), wierzba migdałowa nazywana również trójpręcikową (Salix amigdalina = 

Salix triandra), wierzba iwa (Salix caprea), wierzba szara (łoza) (Salix cinerea), wierzba 

uszata (Salix aurita), wierzba rokita (wierzba płożąca, bagienna) (Salix rosmarinifolia), 

wierzba purpurowa (Salix purpurea), wierzba pięciopręcikowa (wierzba laurowa) (Salix 

pentandra), wierzba wawrzynowa (Salix daphnoides), wierzba ostrolistna (Salix 

acutofolia), wierzba czarniawka (Salix nigricans). Natomiast popularne gatunki drzewiaste 

to: wierzba iwa (Salix caprea), wierzba biała (Salix alba), wierzba krucha (Salix fragilis), 

wierzba siwa (Salix eleagnos) [Dubas, 2004]. W skład naturalnie występujących 

samodzielnych zbiorowisk leśnych zwanych łęgami wierzbowo-topolowymi wchodzą 

drzewiaste wierzby oraz białe i czarne topole a także podszycie składające się z wierzb 

krzewiastych. Zbiorowiska te porastają aluwia położone na najniższych terasach rzecznych 

przylegających bezpośrednio do koryta rzeki. Ponieważ siedliska te podlegają okresowemu 



Zastosowanie stymulacji laserowej wybranych gatunków roślin w celu zwiększenia ich przydatności dla 
rekultywacji terenów zasolonych 
_________________________________________________________________________ 
 

 45

zalewaniu, rozwój wierzb jest bezpośrednio zależny od poziomu wody w rzekach. Obecnie 

łęgi wierzbowo-topolowe stały się rzadkimi zbiorowiskami w Polsce. Niegdyś porastały 

znacznie większe obszary kraju, jednak w skutek ekspansywnej gospodarki rolnej oraz 

regulacji koryt rzecznych zajmują obecnie niecałe 5% dawnego obszaru występowania.  

 

4. 1. Zastosowanie wierzb w ochronie i kształtowaniu środowiska 

 

Pomimo zmniejszających się powierzchni naturalnych zespołów wierzbowych, 

znacznie zwiększa się areał zajmowany przez sztuczne nasadzenia wierzb, szczególnie 

szybkorosnących odmian krzewiastych. Sprzyjające warunki klimatyczno-glebowe Polski, 

wieloletnie tradycje uprawy wikliny w celach plecionkarskich, szansa wykorzystania 

wierzb do ochrony i kształtowania środowiska oraz szerokie zastosowanie biomasy wierzb, 

w tym szczególnie rosnące zainteresowanie wykorzystaniem biomasy w celach 

energetycznych, sprawiają, iż wierzba staje się jedną z bardziej cenionych roślin 

przemysłowych.  

 

Ważną zaletą wierzb jest ich stosunkowo duża tolerancja środowiskowa 

i siedliskowa. Rośliny te mogą być wykorzystane do zagospodarowania gleb słabszych, 

zdegradowanych, nadmiernie uwilgotnionych i nienadających się do rolniczych upraw 

innych roślin, a także do zagospodarowywania nieużytków. Dzięki bardzo dobrze 

rozbudowanemu systemowi korzeniowemu, intensywnie wytwarzającemu boczne korzenie, 

wierzby mogą być sadzone również w niekorzystnych warunkach terenowych, takich jak 

stoki czy skarpy. [Szczukowski, Tworkowski, Stolarski 2000; Szczukowski, Budny 2003; 

Szczukowski, Tworkowski, Stolarski 2004; Zabrocki, Ignacek 2007]. Plantacje 

krzewiastych wierzb mogą być również zakładane na glebach czasowo wyłączonych 

z produkcji rolnej. Dlatego wzrost zainteresowania uprawą wierzb może przyczynić się do 

zagospodarowania niewykorzystywanych rolniczo terenów [Szczukowski i in. 1998; 

Marks, Nowicki, Szwejkowski 2000; Rola, Rola 2000; Błażej, Błażej 2005; Rola i in. 

2006]. 

Dla plantacji szybko rosnących gatunków wierzb krzewiastych odpowiednie są 

gleby mineralne piaszczyste i gliniaste na gruntach użytkowanych rolniczo wyższych klas 
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bonitacyjnych (IIIa i III). Dobrym stanowiskiem dla plantacji są także gleby aluwialne 

napływowe oraz mady, które mogą być okresowo nadmiernie wilgotne, jednak nie 

zabagnione. Pod uprawę szybko rosnących wierzb krzewiastych mogą być także 

wykorzystane grunty słabsze, o niskiej wartości rolniczej, należące do IV i V klasy 

bonitacyjnej. Warunkiem dobrego wzrostu plantacji jest stosowanie intensywnego 

nawożenia połączonego np. z wykorzystaniem osadów ściekowych czy też ścieków 

bytowych i z przemysłu rolno-spożywczego. Plantacja wierzby ma możliwość wchłonięcia 

dużej masy ścieków. Wierzby krzewiaste uprawiane na gorszych glebach wpływają na 

zmianę stosunków wodno-powietrznych poprawiając porowatość gleby, zwiększają 

zawartość próchnicy i nie powodują wzrostu kwasowości. Nasadzenia wierzbowe 

wpływają korzystnie na mikroklimat otoczenia, zmieniają środowisko stwarzając przyjazne 

warunki do rozwoju innych organizmów roślinnych i zwierzęcych. Ponadto dzięki bardzo 

rozbudowanemu systemowi korzennemu, który sięga nawet 8-10 m, system odżywiania 

penetruje nie tylko warstwę gleby, ale także złoża gruntów położone znacznie głębiej. 

Z uwagi na to, że tak rozwinięty system korzeniowy umacnia silnie roślinę, powstrzymuje 

erozję gleby i wzmacnia teren, wierzby wykorzystywane są do umacniania wydm 

nadmorskich, ochrony przed erozją skarp piaskowych, niestabilnych kamienistych zboczy 

pozbawionych naturalnej roślinności, brzegów zbiorników wodnych czy rekultywacji 

stoków hałd. Istotną cechą gatunków wierzby jest ich plastyczność ekologiczna, która daje 

możliwość skutecznego wyselekcjonowania i użycia tych roślin w ramach działań na rzecz 

ochrony i kształtowania środowiska. Wierzby krzewiaste, a szczególnie klony wierzby 

wiciowej (Salix viminalis) wykorzystywane są przy obsadzaniu zdegradowanych terenów 

przemysłowych, zakwaszonych, zanieczyszczonych metalami ciężkim lub z niedoborem 

wody i składników odżywczych. Krzewiaste wierzby sadzi się także w ramach rekultywacji 

terenów przemysłowych oraz zagospodarowania stref ochronnych wokół fabryk, a także 

przy drogach szybkiego ruchu. Podobne wykorzystanie wierzby znajdują przy zabudowie 

biologicznej rekultywowanego obszaru na toksycznych wysypiskach śmieci czy hałdach 

odpadów przemysłowych. Zastosowanie w ochronie środowiska zawdzięczają między 

innymi swoim zdolnościom do usuwania trudno degradowalnych biologicznie 

zanieczyszczeń, wysokiej tolerancji na zanieczyszczenia oraz pionierskiemu charakterowi. 

Ocenia się, że jeden hektar wierzby Salix viminalis var. gigantea może rocznie 
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biodegradować do przyrodniczo obojętnej formy: 9,8 g Cd, 55 g Cn, 41 g Ce, 0,34 g Hg, 28 

g Ni, 9,86 g Pb i 731 g Zn. Taką biodegradację uzyskano na szwedzkich uprawach przy 

obsadzie 14 tysięcy sztuk wierzb na jednym hektarze. Prawdopodobnie przy gęstszej 

obsadzie, którą stosuje się w Polsce (20 – 40 tysięcy roślin na hektar) można uzyskać 

podwyższenie tych wartości. Niektóre wierzby również wykazują dość dużą tolerancję na 

zasolenie gleby. Krzewiaste wierzby znalazły także zastosowanie w ochronie powietrza, 

gdzie mogą służyć do tworzenia stref ochrony przed emisją zanieczyszczeń czy 

formowania ekranów zabezpieczających przed nadmiernym hałasem. Nasadzenia 

krzewiastych wierzb osłaniające składowiska produktów spalania węgla z elektrociepłowni 

miejskich mogą w dużej mierze powstrzymać roznoszenie pyłów z tych hałd emitowane na 

przylegający obszar. Krzewiaste wierzby są przydatne w tworzeniu pasów ochronnych 

przed emisjami zanieczyszczeń motoryzacyjnych wzdłuż arterii komunikacyjnych. 

Tworzenie nasadzeń wierzb wzdłuż dróg i autostrad chroni częściowo tereny 

mieszkaniowe, a także uprawy rolne i ogrodnicze przed skażeniami metalami ciężkimi 

i toksycznymi składnikami spalin samochodowych. Wierzby wykorzystuje się również do 

zakładania osłonowych pasów przeciwśniegowych i przeciwwiatrowych. Ważną zaletą jest 

fakt, że ich system korzeniowy, pomimo swej głębokości, nie wpływa niekorzystnie na 

bezpośrednio sąsiadujące z pasami uprawy. Nasadzenia wierzbowe również mogą spełniać 

funkcję oczyszczalni ścieków, stref buforowych wokół ujęć wodnych, a także znalazły 

zastosowanie w inżynierii melioracyjnej pełniąc rolę biologicznej odbudowy cieków 

wodnych co korzystnie wpływa na stosunki hydrologiczne. Dzięki elastyczności pędów, 

łatwości ukorzeniania się oraz zdolności szybkiej regeneracji i wzrostu, nasadzona w strefie 

nadbrzeżnej wierzba powoduje nie tylko zmniejszenie prędkości nurtu wody, ale również 

trwałe wzmocnienie brzegów. Dodatkowo, wraz z pozostałą roślinnością porastającą 

brzegi, wierzby wychwytują i zatrzymują znaczną część przedostających się z pól do rzeki 

nawozów i innych środków stosowanych w rolnictwie. [Dolatowski 1990; Macek 1995; 

Philip 1995; Wójcik, Orwiński 1995; Szczukowski i in. 1998; Kaniuczak i in. 2001; 

Romanow, Szczukowski, Tworkowski 2001; Szczukowski, Budny 2003; Zaród 2004; 

Czyż, Dawidowski 2005; Dubas 2005].  

 

 



Zastosowanie stymulacji laserowej wybranych gatunków roślin w celu zwiększenia ich przydatności dla 
rekultywacji terenów zasolonych 
_________________________________________________________________________ 
 

 48

4.2. Wykorzystanie biomasy wierzb jako źródła energii 

 

W strefie klimatycznej odejmującej obszar Polski, szybko rosnące gatunki wierzb 

krzewiastych uznaje się za najwydajniejsze w zakresie produkcji biomasy. Plantacje 

wierzbowe zyskują coraz większą popularność od kilkunastu lat. Chociaż głównym 

przeznaczeniem produkcji biomasy wierzbowej jest produkcja energii odnawialnej, to 

jednak znajdują one również zastosowanie w plecionkarstwie, produkcji celulozy oraz płyt 

drewnopodobnych, a także w przemyśle chemicznymi i farmaceutycznym, gdzie 

wykorzystuje się kory wierzb do pozyskiwania składników leków i garbników. 

W plantacjach pozyskujących biomasę na cele energetyczne najczęściej stosuje się 

nasadzenia odmian wierzby wiciowej (Salix viminalis), wierzby migdałowej (Salix 

amigdalina) oraz wierzby purpurowej (Salix purpura), jak również licznych hybrydy 

międzygatunkowe [Stolarski i in. 2009]. Wierzby energetyczne są roślinami stosunkowo 

niedawno wprowadzonymi do upraw rolniczych, więc wciąż trwają badania nad 

ulepszeniem ich w celu zwiększenia plonowania i odporności na choroby oraz szkodniki. 

Kierunkiem zmian właściwości nowych genotypów wierzb jest również poprawienie ich 

wytrzymałości na niskie temperatury, poprzez przystosowanie jej do zimnego klimatu, jak 

również zwiększenie tolerancji na susze czy też wysokie temperatury. Do zakładania 

plantacji energetycznych wierzb krzewiastych powinno dobierać się klony o najlepszych 

właściwościach pod względem: 

- intensywności wzrostu, 

- szybkiego odrostu pędów po zbiorze, 

- odporności na szkodniki i choroby, 

- dużej mrozoodporności, 

- korzystnej morfologii pędów, 

- wysokiego plonu suchej masy drewna, 

- wysokiej kaloryczności drewna, 

- łatwego rozmnażania wegetatywnego. 

[Szczukowski, Tworkowski, Stolarski 2004]. 

Poprawienie właściwości materiału roślinnego jest czasochłonne, wymaga dużych 

nakładów pracy, doboru odpowiednich odmian i tworzenia wielu krzyżówek. Jednym ze 
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światowych pionierów prac hodowlanych mających na celu stworzenie nowych, lepszych, 

bardziej dostosowanych do upraw plantacyjnych odmian wierzby jest Szwedzki 

Uniwersytet Rolniczy oraz Svalof Weibull AB, które współpracując od 1987 roku uzyskały 

ponad 1200 krzyżówek i 115000 hybryd wierzb. Rezultatem prowadzonych badań jest 

otrzymanie 20 nowych, dostępnych na rynku odmian [Larsson, 2005]. Polskie jednostki 

naukowe również mogą się wykazać osiągnięciami na tym polu. Od 1989 roku prowadzone 

są prace badawcze nad nowymi odmianami wierzb na Uniwersytecie Warmińsko-

Mazurskim w Olsztynie w Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa. Spośród wielu 

stworzonych genotypów zarejestrowano w Księdze wyłącznego prawa do odmiany 

w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) pierwsze polskie 

odmiany wierzby energetycznej: Start, Sprint i Turbo [Szczukowski, Tworkowski, 

Stolarski 2004].  

 

Wzrost zainteresowania szybko rosnącymi gatunkami wierzb oraz systematyczne 

zwiększanie areałów ich plantacji są wynikiem zainteresowania przemysłu komercyjnym 

wykorzystaniem energii pochodzącej z przetwarzania biomasy. Według danych Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w Polsce powierzchnia uprawy wierzby 

krzewiastej na gruntach rolniczych z przeznaczeniem na cele energetyczne wynosiła 

w 2006 roku już 6,7 tys. ha [Stolarski, Kisiel i in. 2008]. Bodźcem, który powoduje szybki 

wzrost poziomu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, przez co przyczynia się do 

zwiększenia powierzchni upraw wierzb na cele energetyczne, są międzynarodowe umowy, 

dyrektywy Unii Europejskiej oraz wewnątrzkrajowe zapisy prawne. Na mocy szeregu przepisów 

Polska została zobligowana zarówno do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, jak 

również do wzrostu zużycia energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Kierunki zmian 

w światowej energetyce zostały wymuszone przez kurczące się zasoby paliw kopalnych oraz 

nieustannie wzrastające zanieczyszczenie powietrza związane z wytwarzaniem ciepła i energii 

elektrycznej w procesie spalania tradycyjnych paliw. 

Biomasa wierzb krzewiastych może być wykorzystywana jako surowiec 

energetyczny. Zalicza się ją do odnawialnych źródeł energii, które w sposób 

zrównoważony i przyjazny środowisku pozwalają pozyskiwać energię. Podczas 

wytwarzania ciepła i energii z wyżej wymienionego naturalnego surowca energetycznego 
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emituje się tyle samo CO2, ile rośliny potrafią zaabsorbować z atmosfery podczas wzrostu 

w okresie wegetacji. Dlatego spalanie biomasy nie wpływa na wzrost zanieczyszczeń 

odpowiedzialnych za powstawanie efektu cieplarnianego. Spalane drewno wierzby również 

emituje znacznie mniej substancji szkodliwych niż jakiekolwiek źródła energii 

konwencjonalnej, a więc w porównaniu z paliwami kopalnymi zmniejsza powstawanie 

kwaśnych deszczów. Alternatywne wykorzystanie biomasy wierzb w procesie spalania 

stosowanym w celach grzewczych i w energetyce przyczynia się pośrednio do ochrony 

powietrza. Kolejną ważną cechą biomasy drzewnej jest jej bardzo mała popielność – ok. 

1 – 2 %, przy czym powstający popiół może być wykorzystany jako nawóz mineralny bez 

żadnego dodatkowego uszlachetniania (Kowalik 1998, Szczukowski i in. 1998, 

Szczukowski i in. 2000, Zabrocki, Ignacek 2007). 

 

Zaletą produkcji biomasy na cele energetyczne jest fakt, iż może odbywać się ona 

również na gruntach wyłączonych z produkcji spożywczej, wadliwych lub odłogowanych, 

często o dużej żyzności, jednak zanieczyszczonych przez przemysł. Zgodnie z analizą 

przeprowadzoną przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. w 1999 roku, około 

17-18% ogólnej powierzchni Polski znajduje się pod wpływem różnego rodzaju skażeń, 

których źródłem jest: przemysł, komunikacja, energetyka oraz rolnictwo. Konsekwencją 

tych oddziaływań jest zanieczyszczenie substancjami toksycznymi, zasolenie, zakwaszenie 

i alkalizacja gleb, co uniemożliwia wyprodukowanie dobrej jakościowo żywności, nie 

wpływającej negatywnie na zdrowie konsumentów. Jak wynika z analizy, skażenie gleb 

w Polsce powoduje konieczność systematycznego ograniczenia użytków rolnych 

i zaniechania na nich produkcji roślin jadalnych. Szansą na zagospodarowanie tych 

obszarów będzie rolnicza produkcja surowców przemysłowych, takich jak rośliny 

energetyczne. 

 

Wierzby krzewiaste rozmnaża się wegetatywnie za pomocą sztobrów, nazywanych 

również zrzezami. Zrzezy są pędami o średnicy 7 - 12 mm, zazwyczaj jednorocznymi, 

pociętymi na kawałki o długości 20 - 25 cm. Po wysadzeniu do odpowiednio 

przygotowanej gleby, wypuszczają pędy i korzenie tworząc nowe rośliny. Szczegółowe 

wymagania dotyczące sadzonek wierzb o przeznaczeniu plecionkarskim reguluje norma: 
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BN-81/9123-02, jednak przez analogię stosuje się ją do sadzonek wierzb o innym 

przeznaczeniu. Termin ścinania pędów przeznaczonych do produkcji zrzezów jest 

uzależniony od pory sadzenia. Pędy na zrzezy przeznaczone do nasadzeń jesienią ścina się 

w drugiej połowie października, po opadnięciu liści, natomiast od połowy grudnia do 

marca wycina się pędy do przygotowania sztobrów do nasadzeń wiosennych. W celu 

przyspieszenia ukorzeniania się, te fragmenty zrzezów, które przeznaczone są do wsadzenia 

do ziemi powinny być przed sadzeniem moczone w wodzie przez przynajmniej 48 godzin. 

Sadzenie może odbywać się ręcznie lub maszynowo [Dubas i in. 2004].  

Rozstaw rzędów zależy od maszyn rolniczych wykorzystywanych do pielęgnacji 

i zbioru, wielkości plantacji oraz od częstotliwości zbiorów. Przy małych plantacjach, 

z których pozyskuje się biomasę w cyklu rocznym lub dwuletnim wysadza się około 60 lub 

40 tysiecy roślin na hektarze w rozstawie 75 cm x 22 cm lub 75 cm x 33 cm. Natomiast w 

wielkoobszarowych, przemysłowych plantacjach, w których wierzby są ścinane co 3 lub 

4 lata zrzezy sadzi się pasowo, w podwójnych rzędach w liczbie 18 – 20 tysięcy roślin na 

hektar. Przy takiej obsadzie odległość między zrzezami w rzędach to 50 cm, między 

rzędami w pasie - 75 cm, a pomiędzy pasami - 125 -150 cm [Szczukowski, Tworkowski, 

Stolarski 2004]. 

Plantacja wierzby wymaga największych nakładów pracy w pierwszym roku 

uprawy, kiedy wierzba jest jeszcze mała i narażona na zachwaszczenie. Stosuje się zabiegi 

pielęgnacyjne takie jak odchwaszczanie mechaniczne lub chemiczne, aby ochronić wierzbę 

przed dużą konkurencją ze strony chwastów. Nadmierne zachwaszczenie może być 

przyczyną niepowodzenia uprawy wpływając negatywnie na produktywność plantacji 

w kolejnych latach [Dubas i in. 2004]. W pierwszym roku uprawy otrzymuje się też 

znacznie mniejszą ilość biomasy niż w następnych latach. Posadzone rośliny intensywnie 

rozbudowują system korzeniowy kosztem słabszego wzrostu części nadziemnej. Plantacja 

po pierwszym roku wegetacji powinna być ścięta, aby wzmocnić system korzeniowy 

i stworzyć warunki do rozkrzewiania się roślin w drugim roku uprawy. Nawożenie nowo 

założonej plantacji nie powinno przekraczać 30 kg N, 20 kg K2O i 18 kg P2O5 

w przeliczeniu na czyste składniki przypadające na hektar. Ważnym składnikiem jest potas, 

gdyż ma duży wpływ na ukorzenianie się młodych roślin. W kolejnych latach uprawy 

możliwe jest stosowanie intensywniejszego nawożenia mineralnego tak, aby wielkości N, 
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K, P oscylowały odpowiednio w granicach 40 – 120, 80 – 120 i 60 – 90 kg czystego 

składnika na hektar. 

Kolejne zbiory biomasy odbywają się corocznie, jeśli pręty przeznaczone są na 

granulat opałowy w formie sieczki do bezobsługowych systemów grzewczych lub w celu 

pozyskania zrzezów do nowych nasadzeń. Zbiory w cyklu trzy lub czteroletnim stosuje się, 

gdy biomasa jest przeznaczona na cele grzewcze lub zrębki do wytwarzania płyt 

wiórowych [Dubas 2003]. Pręty wierzby można ścinać ręcznie lub maszynowo. Nie ma 

jednego sposobu przygotowania biomasy wierzb na surowiec energetyczny, gdyż nie 

zostały opracowane standardy zakupu biomasy wierzbowej z przeznaczeniem do spalania. 

Zazwyczaj proponuje się cięcie pędów na tak zwaną sieczkę czyli odcinki o długości od 2-3 

do 5-7cm a czasem nawet 15cm. Pocięte na kawałki wierzby przechowuje się 

w odpowiednich kontenerach, w których dno stanowi siatka lub kratka. W ten sposób 

umożliwia się samoczynne przewietrzanie i suszenie biomasy, wskutek czego  nie dochodzi 

do rozwoju grzybni, której działanie znacznie zmniejsza wartość opałową [Dubas i in. 

2004]. Szacuje się, że szybkorosnące odmiany krzewiastych wierzb na plantacjach 

polowych, w korzystnych warunkach i przy prawidłowej uprawie, mogą wytwarzać do 14 

razy więcej drewna (średnio 35 t/ha/rok świeżego drewna) niż las naturalny (ok. 2,5 

t/ha/rok). Przy czym najkorzystniejszym finansowo sposobem uprawy jest zbiór rośliny 

w cyklu trzyletnim, przy obsadzie 20 tysięcy roślin na hektar [Stolarski, Włodzimierz, 

Tworkowski 2002]. W praktyce jednak plon, który uzyskuje się z jednego hektara plantacji 

wierzby jest bardzo zróżnicowany i zawiera się w przedziale od kilku do kilkudziesięciu 

ton rocznie. Wysokość plonu zależy zarówno od odpowiednio dobranego do warunków 

uprawy genotypu, jak i od częstotliwości zbiorów, zagęszczenia roślin, jakości i żyzności 

gleby, dostępności wody oraz prowadzonych zabiegów agrotechnicznych. Plon świeżej 

biomasy drewna z hektara plantacji wierzby energetycznej wynosi przeciętnie między 16 

a 40 ton rocznie. Chcąc wyrazić wielkość uzyskanych plonów w suchej masie drewna, 

należy brać pod uwagę, że zawartość wody w świeżo zebranych pędach wierzbowych jest 

na poziomie około 50% wagi. Stąd plon wyrażony w suchej masie będzie wynosił 8-20 

t/ha/rok [Dubas 2003, Szczukowski i in. 2005; Stolarski i in. 2009]. 

Pozyskiwane z plantacji wierzbowej drewno wykorzystuje się głównie jako 

ekologiczne paliwo. Biomasę wierzbową można spalać, współspalać lub zgazowywać. 
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Stosuje się też przetwarzanie biomasy na wtórne nośniki energii w postaci paliwa 

gazowego (gaz drzewny) lub płynnego (biometanol), jednak to rozwiązanie jest znacznie 

rzadsze [Zabrocki, Ignacek 2007].  

Najbardziej zalecane jest spalanie drewna wierzbowego w postaci powietrznie 

wysuszonej. Drewno takie jest poddane suszeniu w zadaszonych wiatach przez okres 3 – 4 

miesięcy, a po zakończonym procesie ma około 23 – 28 % wilgotności. Wartość 

kaloryczna drewna Salix sp. przygotowanego do spalania jest zróżnicowana i wynosi około 

18 - 19 MJ * kg –1 s.m [Szczukowski 2001]. Wartość opałowa drewna tego samego gatunku 

wyraźnie maleje ze wzrostem uwilgotnienia, natomiast tylko nieznacznie zależy od 

sortymentu, czyli pochodzenia drewna z określonej części pnia i korony [Kozłowski 1999]. 

Wraz ze wzrostem uwilgotnienia biomasy kaloryczność spada i przy wilgotności drewna 

35% wynosi już około 12 MJ * kg –1. Biomasę można wykorzystać na cele energetyczne 

jako paliwo stałe w postaci zrębków, brykietów i pelet. Zazwyczaj spala się jednak 

w postaci zrębków, gdyż do produkcji brykietów lub granulatu opałowego konieczne jest 

obniżenie wilgotności do 16 % masy w pierwszym przypadku, a w drugim do 20 % masy. 

Wierzbę przeznaczoną do wytworzenia ciepła można spalać samodzielnie w różnego 

rodzaju kotłach, których konstrukcja determinuje sprawność spalania. Drewno można 

również spalać w mieszankach z węglem brunatnym lub miałem węgla kamiennego. 

Jednak poprzez bezpośrednie spalanie drewna uzyskuje się niewielką sprawność procesu 

pozyskania energii [Kotowski, Dubas 2003]. 

Zaletą biomasy wierzbowej jest fakt, że podczas spalania emituje się do atmosfery 

znacznie mniej szkodliwych spalin niż przy spalaniu jakiejkolwiek postaci węgla. 

Przeprowadzone przez Laboratorium Branżowe w Kopalni Węgla Brunatnego 

w Turoszowie w 1997 roku analizy wykazały, że ciepło spalania brykietów wierzbowych 

o wilgotności całkowitej 9,6 % kształtuje się pomiędzy 20 a 23 [GJ/t]. Przy tym zawartość 

popiołu mieści się w granicach 0,3 - 1,1 %, natomiast zawartość siarki całkowitej osiąga 

poziom 0,02 %. Dane literaturowe wskazują, że z procesu spalania zrębków wierzbowych 

pozostaje ok. 0,9 – 1 % popiołu a emisja SO2 jest na poziomie 0,05 %. Parametry te dla 

miału węglowego wynoszą odpowiednio 13 – 25 % popiołu, a emisja SO2 jest na poziomie 

10 % [Dubas i in 2004]. Zawartość popiołu oraz siarki zależy od odmiany wierzby i wieku 

spalanych prętów. Dlatego nieco większą zawartość popiołu, jednak także bardzo 
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korzystną, podaje Szczukowski. Dla pędów jednorocznych zawartość popiołu wyniosła 

około 2,12 %, natomiast w trzyletnich około 1,28 % [Szczukowski 2001]. 

 

Innym sposobem energetycznego przetwarzania biomasy wierzbowej jest jej 

tlenowe (powietrzne) zgazowywanie. Technologia ta jest znacznie bardziej efektywna niż 

spalanie biomasy w kotłach. Sprawność tej metody przetwarzania biomasy do energii 

elektrycznej oraz ciepła, w zależności od zastosowanego systemu, dochodzi 

w nowoczesnych generatorach nawet do 93 %, w zależności od stopnia uwilgocenia. 

Zgazowanie biomasy, poza otrzymywaną bardzo wysoką sprawnością energetyczną, 

umożliwia również spełnienie norm odnoszących się do ochrony środowiska. 

Zgazowaniem substancji, zawierającej w swoim składzie atomy węgla, nazywa się 

trzyfazowy cykl przemian z udziałem tlenu, dwutlenku węgla oraz pary wodnej, które 

prowadzą do wytworzenia gazu syntezowego. W skład wytworzonego gazu wchodzi 

głównie metan a także tlenek węgla i wodór.  

Cały proces nazywany zgazowaniem odbywa się w trzech kolejnych etapach 

obejmujących suszenie, pirolizę i zgazowanie. Pierwszy etap tego cyklu, którym jest 

suszenie biomasy, ma za zadanie zmniejszyć zawartość wody w świeżym drewnie 

wierzbowym, którego wilgotność wynosi około 50 %. Uwalniana podczas suszenia para 

wodna reaguje w kolejnej fazie zgazowania z węglem, przetwarzając go do tlenku węgla 

i wodoru. Kolejnym etapem procesu jest piroliza. Termiczny kraking przeprowadza się 

w temperaturze 250-750 ˚C, a w jego wyniku z biomasy powstaje: 

- gaz zawierający CO, H2, CH4 i CO2, parę wodną oraz opary aromatów (benzen, toluen, 

ksyleny itp.),  

- smółki i oleje,  

- węgiel drzewny i składniki mineralne. 

Ostatnim etapem jest zgazowanie, które wymaga temperatury powyżej 750 ˚C. W tej fazie 

następuje szereg reakcji endotermicznych przy niedomiarze tlenu oraz częściowo 

z udziałem pary wodnej i dwutlenku węgla. Przebiegające reakcje przemieniają ciekłe 

i stałe produkty pirolizy głównie do tlenku węgla i wodoru, a częściowo także do metanu. 

W przypadku, gdy zgazowanie jest prowadzone z udziałem powietrza, to 

wytworzony gaz syntezowy zawiera: 15-22 % CO, 12-19 % H2, 2-5 % CH4, 8-12 % CO2 
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oraz azot, który stanowi resztę mieszaniny. Skład gazu syntezowego zależy w dużej mierze 

od temperatury, ciśnienia, czasu przebywania reagentów w gazyfikatorze, a także od składu 

i granulacji surowca. Należy dążyć do maksymalizacji temperatury w gazyfikatorze, 

ponieważ jej wrost przesuwa skład równowagowy w kierunku zwiększonego udziału CO, 

H2 i CH4 oraz zmniejsza zawartości dioksyn w gazie syntezowym. Wzrost wartości 

opałowej produkowanego gazu syntezowego można uzyskać poprzez zwiększenie ciśnienia 

w procesie, gdyż wzrost ten wpływa na zwiększenie zawartości metanu w gazie. Po 

procesie zgazowania pozostają głównie mineralne składniki surowca, które można 

wykorzystać jako nawozy dla upraw biomasy [Kotowski, Dubas 2003]. 

 

4.3. Inne sposoby wykorzystania biomasy wierzb 

 

Poza wykorzystaniem biomasy wierzb do produkcji energii, ma ona szereg innych 

zastosowań w różnych gałęziach przemysłu, takich jak wikliniarski, meblarski, papierniczy, 

farmaceutyczny czy chemiczny.  

Polska ma wieloletnie tradycje przetwarzania wikliny pozyskiwanej z upraw 

wierzby wiciowej (Salix viminalis). W poprzednich stuleciach używano jej 

w plecionkarstwie. Wytwarzano kosze oraz szeroki asortyment mebli takich jak ławy, 

krzesła, fotele, szafki, półki. Polska przed i po II wojnie światowej była największym 

w Europie eksporterem wikliny i wyrobów koszykarskich. W krajach rozwiniętych 

obserwuje się wzrastające zainteresowanie wyrobami z surowców naturalnych, otwierają 

się więc nowe rynki zbytu dla wyrobów plecionkarskich. Wznowienie uprawy 

i przetwórstwa wikliny na cele plecionkarskie to szansa dla niektórych rejonów kraju 

o długich tradycjach plecionkarskich [Szczukowski 2001b]. Innym przykładem 

wykorzystania pędów wierzb jest zastosowanie ich w elementach małej architektury 

ogrodowej takich jak płoty czy donice. 

Pędy wikliny znalazły również zastosowanie w budownictwie drogowym 

i wodnym. Wykorzystuje się je do produkcji mat drogowych używanych jako podkład na 

nieutwardzone drogi, dojazdy do hałd i wysypisk. Maty wzmacniające z pędów 

wierzbowych znalazły także zastosowanie na terenach podmokłych i zabagnionych, przy 

regulacji rzek, budowy tam, umacniania skarp kanałów [Dubas 2003]. Pręty wikliny 
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połączone z innymi materiałami sprawdzają się również jako ekrany akustyczne mające 

zastosowanie przy obudowie tras komunikacyjnych i zakładów przemysłowych.  

W Wielkiej Brytanii wykorzystuje się zrębki wierzbowe jako ściółkę do 

wyściełania gleb w parkach i ogrodach, a także do wykładania podłoża w szkołach jazdy 

konnej.  

Zrębkami szybko rosnących wierzb energetycznych zainteresowały się także 

zakłady produkujące płyty pilśniowe. Niektóre firmy stosują zrębki wierzb uprawianych 

w 3-letnich cyklach na plantacjach polowych do wytwarzania twardych, porowatych płyt 

wiórowych oraz sklejki. 

Biomasa wierzb energetycznych znalazła zastosowanie jako substrat do 

pozyskiwania celulozy. Rozwój przemysłu celulozowo-papierniczego spowodował również 

wzrost zainteresowania drewnem mało wymiarowym, takim jak wierzbowe. Celuloza 

zawarta w drewnie Salix sp. może być substratem dla przemysłu do wytwarzania mas 

plastycznych, tworzyw sztucznych, kartonu, papieru średniej i gorszej jakości (gazetowy, 

maszynowy). Przydatność drewna z pędów Salix viminalis wzrasta, gdy pozyskuje się je 

w dłuższych cyklach rotacji (3-4 letnie). Jest to spowodowane wzrostem zawartości 

celulozy w drewnie starszych pędów. W latach przyszłej dekady należy się liczyć z dużym 

deficytem drewna pozyskiwanego z lasów. Biomasa pozyskiwana z plantacji polowych 

Salix sp. w przyszłości pozwoliłaby na częściowe uzupełnienie niedoborów drewna 

w przemyśle chemicznym [Szczukowski, Tworkowski, Kwiatkowski 1998; Szczukowski 

2001].  

Celuloza pochodząca z drewna wierzbowego może również służyć do produkcji 

alkoholu, gdyż w procesie rozkładu mikrobiologicznego może być doprowadzona do 

dwucukrów, z których produkuje się alkohol etylowy. 

W przemyśle farmaceutycznym i chemicznym zastosowanie znalazła również kora 

wierzb krzewiastych. Korę wierzb stosuje się w przemyśle farmaceutycznym ze względu na 

zawartość glikozydów fenolowych, głównie salikartyny, salirepozydu i salicyny. 

Substancje te wywierają w organizmie człowieka działanie lecznicze. Niegdyś były 

stosowane jako środek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy. Zawartość największej ilości 

salicyny, aż do 8 - 9% w przeliczeniu na kwas salicylowy stwierdzono w korze niektórych 

klonów Salix daphonides i Salix purpurea [Szczukowski 2001]. 
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Zawartość garbników (pochodne tanin) w korze wierzbowej waha się od 7 do 15 % 

(12 % w korze Salix viminalis). Stanowią one potencjalny surowiec dla przemysłu 

chemicznego. Dzięki wysokiej zawartości garbników, rośliny te znalazły zastosowanie 

w garbarstwie. Brzęczka produkowana z ich garbników może być wykorzystywana do 

garbowania białych, miękkich skór, przeznaczonych do wyrobu odzieży i sprzętu 

sportowego [Szczukowski i in. 1998]. 

Dodatkowo, z kory wierzbowej można uzyskać od 32 do 57 % włókna, które może 

stanowić surowiec do produkcji tkanin technicznych. Tkaniny te, ze względu na obecność 

garbników, są odporne na działanie światła oraz wilgoci. Organiczne włókno pozyskiwane 

z kory wierzb może stanowić substytut dla włókna szklanego i azbestu [Szczukowski, 

Tworkowski 1999; Szczukowski 2001].  
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5. FOTOBIOLOGIA - WPŁYW ŚWIATŁA NA ROŚLINY 

 

Większość organizmów żyjących na Ziemi czerpie bezpośrednio lub pośrednio 

energię z promieniowania słonecznego. Najważniejszą rolę w przyrodzie odgrywa 

promieniowanie widzialne, którego widmo mieści się w zakresie długości fal 

elektromagnetycznych od 380 nm do 760 nm. Promieniowanie widzialne wzbudza 

określony typ cząsteczek biologicznych oraz powoduje przesunięcie elektronów na wyższy 

poziom energetyczny. Promieniowanie o większej długości fali niż światło widzialne nie 

ma wystarczającej energii do wzbudzenia cząsteczek biologicznych, ponieważ energia 

fotonu jest odwrotnie proporcjonalna do długości fali. Natomiast promieniowanie o fali 

krótszej niż fale z zakresu widma widzialnego niosą na tyle dużą ilość energii, że mogą 

powodować rozerwanie wiązań chemicznych w wielu związkach aktywnych biologicznie. 

Jako najważniejszy proces fotobiologiczny należy wymienić fotosyntezę. Innymi 

przykładami wpływu światła na rośliny są ich odpowiedzi fotomorfologiczne, takie jak 

regulacja wzrostu, niektóre ruchy czy indukcja kwitnienia [Kopcewicz, Lewak 2007; 

Salomon, Berg, Martin 2007]. 

 

Światło słoneczne jest podstawowym źródłem energii wykorzystywanej przez 

rośliny w procesie fotosyntezy. W wyniku tego procesu pochłonięta przez chlorofil energia 

promieniowania słonecznego przetwarzana jest w energię chemiczną i magazynowana 

w substancjach zapasowych. Rośliny przekształcając energię zarówno wytwarzają 

w reakcjach endoergicznych ważne związki przenoszące energię wewnątrz komórki jak 

i silne czynniki redukujące fosforyzując ADP do ATP i redukują NADP i ferrodoksynę. 

W optymalnych warunkach wzrostu rośliny mogą zmagazynować w produktach 

fotosyntezy zaledwie 4,5 – 5 % całkowitej energii słonecznej docierającej do powierzchni 

ziemi [Salomon, Berg, Martin 2007]. 

 

Ogólna reakcja fotosyntezy przebiega zgodnie z poniższym równaniem: 

 

22222 /469)( molCOkJOCHnOOnHnCO n
hv ++⎯→⎯+  (5) 
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W reakcji fotosyntezy wyróżnia się 2 części: 

- faza jasna – reakcje zależne od światła, 

- faza ciemna – reakcje wiązania węgla. 

Obie grupy reakcji przebiegają w różnych częściach chloroplastu. Reakcje wymagające 

światła zachodzą w tylakoidach natomiast wiążące węgiel w stromie.  

 

NADP+

ADP
+ Pi

NADPH

ATP

O2

H2O CO2

Węglowodany

hv

faza jasna
(reakcje zależne

 od światła, 
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(reakcje wiązania

węgla,
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Rys. 1. Schemat fotosyntezy.  

 

Absorpcja energii słonecznej potrzebnej do prowadzenia fotosyntezy odbywa się 

przy udziale barwników tworzących w chloroplastach kompleksy barwnikowo-białkowo-

lipidowe pełniące rolę anten energetycznych. W tylakoidach chloroplastów występuje kilka 

rodzajów barwników, które zdolne są do absorbowania promieniowania widzialnego. 

Chlorofile są najbardziej rozpowszechnionymi barwnikami występującymi u organizmów 

zdolnych do przeprowadzenia procesu fotosyntezy np. rośliny wyższe, glony, 

cyjanobakterie. Chlorofil zlokalizowany jest w chloroplastach komórek liści i  w innych 
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zielonych częściach roślin w postaci kompleksu z białkiem - chloroplastyną. Liście 

zawierają średnio około 0,25 % barwników chlorofilowych [Dżugan 2006]. 

Chlorofile odgrywają bardzo ważną funkcję w procesach biosyntezy zachodzących 

w zielonych częściach roślin pełniąc rolę syntezatorów wytwarzających materię organiczną 

na drodze fotosyntezy. Razem z karotenoidami biorą udział w procesie absorpcji energii 

świetlnej i jej zamianie na energię chemiczną wykorzystywaną w endoergicznym procesie 

syntezy związków organicznych z substancji prostych. Cząsteczka chlorofilu zbudowana 

jest z dwóch głównych części w postaci złożonego pierścienia porfirynowego i długiego 

węglowodorowego łańcucha bocznego. Pierścień, odpowiedzialny za absorpcję świetlną, 

tworzą cztery pierścienie pirolowe składające się z atomów węgla i azotu połączone ze 

sobą centralnie ułożonym atomem magnezu. W układzie porfirynowym występują 

naprzemienne wiązania pojedyncze i podwójne, które wspólnie tworzą układ rezonansowy. 
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Rys. 2. Widmo absorpcyjne chlorofilu a i chlorofilu b [za Salomon, Berg, Martin 2007]  
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Rys. 3. Widmo czynne fotosyntezy obrazuje efektywność promieniowania o różnej 

długości fali [za Salomon, Berg, Martin 2007] 

 

Spośród kilku rodzajów chlorofilu najważniejszą rolę odgrywają chlorofil 

a i chlorofil b. Każdy barwnik występujący w komórce roślinnej absorbuje fale o różnej 

długości. Chlorofile absorbują głównie światło niebieskie i czerwone oraz, w bardzo 

niewielkiej ilości, zielone. Maksima absorpcji chlorofilu a to fale o długości 428 nm i 662 

nm natomiast chlorofilu b 454 nm i 646 nm [Hurst 2002]. 

 

Obraz widma czynnego fotosyntezy jest wyznaczany poprzez pomiary natężenia 

procesu fotosyntezy liści w świetle monochromatycznym. Dla większości roślin widmo 

czynne jest zbliżone do widma pokazanego na rysunku 3. Widmo absorpcyjne chlorofilu 

nie pokrywa się dokładnie z widmem czynnym, ponieważ w komórkach roślinnych 

występują dodatkowe barwniki np. karotenoidy, które po wzbudzeniu niebieskofioletowym 

światłem przekazują część energii cząstkom chlorofilu a. Badania z zakresu genetyki 
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i biologii molekularnej wyróżniają trzy klasy receptorów światła niebieskiego: fototropiny, 

kryptochromy i flawoproteiny z rodziny Zeitlupe. Fototropiny są kinazami białkowymi 

aktywowanymi przez światło, pośredniczącymi w reakcjach fototropicznych, migracji 

chloroplastów, otwieraniu aparatu szparkowego i krótkotrwałym hamowaniu wzrostu 

wydłużeniowego pędu. Kryptochromy są fotoreceptorami pośredniczącymi w regulacji 

wzrostu pędu, rozwoju liści, fotoperiodycznej indukcji kwitnienia i nastawianiu zegara 

biologicznego. Flawoproteiny z rodziny Zeitlupe tworzą nową rodzinę receptorów światła 

niebieskiego, które funkcjonują w nastawianiu zegara biologicznego uczestnicząc 

w regulowanym przez światło degradowaniu białkowych elementów oscylatora 

komórkowego [Hetmann, Kowalczyk 2004].  

 

Światło niebieskie wywiera istotny wpływ na wzrost i rozwój roślin. Specyficzne 

działanie światła niebieskiego na komórki roślinne powoduje przyspieszenie oddychania 

mitochondrialnego w ciemności (fotorespiracji). Oddziaływanie to jest związane z dużymi 

zmianami metabolizmu, które są obserwowane zarówno przy działaniu niebieskim jak 

i czerwonym światłem. Badania na algach wykazały, że czerwone światło pobudza 

fotosyntetyczne wiązanie węgla, który jest włączony w glukozę i sacharozę. Zmiany 

metaboliczne obserwuje się przy jednoczesnym oddziaływaniu wiązką niebieskiego światła 

i światłem czerwonym. Glukoza i sacharoza przestają być syntezowane, a wiązany węgiel 

wykorzystywany jest w biosyntezie kwasów organicznych, aminokwasów i białek. Światło 

niebieskie jest również ważnym regulatorem metabolizmu w komórkach aparatów 

szparkowych. Komórki te po naświetleniu czerwonym światłem gromadzą sacharozę, 

jednak przy jednoczesnym zadziałaniu wiązką niebieskiego światła i światłem czerwonym, 

sacharoza przestaje być gromadzona, a komórki szparkowe akumulują K+ i jabłczan. 

Światła niebieskie i czerwone są wykorzystywane do badań osmoregulacyjnych ścieżek 

związanych z ruchami aparatów szparkowych. Stwierdzono, że oddziaływanie światła 

niebieskiego prowadzi do szybkiego uruchomienia pompy protonowej i wytworzenia 

gradientu protonów w plazmolemmie komórki szparkowej, co powoduje pobór jonów 

potasu i chloru przez komórkę [Taiz, Zeiger 2006] 
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Energia zaabsorbowana przez kompleksy antenowe i przekazana do centrum 

energetycznego służy do fosforylacji ADP do ATP oraz redukcji NADP+ do NADPH. 

Ogólnie, reakcje z udziałem światła zachodzące w fotosyntezie można zapisać równaniem: 

 

ATPNADPHOPADPNADPOH chlorofilhv
i 1812618181212 22 ++⎯⎯⎯ →⎯+++ ++  (6) 

 

W fotosyntezie biorą udział jednostki fotosyntetyczne dwóch rodzajów: fotosystem 

I i fotosystem II, których głównymi składnikami są chlorofile a i b. Oba systemy 

funkcjonują według tej samej zasady: absorpcja kwantu energii powoduje przeniesienie 

elektronu na wyższy poziom energetyczny z jednoczesnym przeniesieniem go na akceptor. 

Fotosystemy I i II różnią się akceptorem oraz potencjałem oksydoredukcyjnym (fotosystem 

I ma potencjał początkowy E’0 = +46 V, a fotosystem II E’0 = +1 V). Obydwa fotosystemy 

chlorofilowe powiązane są ze sobą łańcuchami katalizatorów oksydoredukcyjnych. 

Faza świetlna fotosyntezy polega na fotolizie wody połączonej z wytworzeniem 

związków bogatych w energię: NADPH i ATP. Jej istotą jest oderwanie elektronu od 

cząsteczki wody i przeniesienie go na NADP+. W transporcie oderwanego od wody 

elektronu do NADP+ uczestniczą oba fotosystemy. Pochłonięte przez chlorofil a fotony 

powodują wybicie elektronu z jego cząsteczki. Elektrony wyłapywane są natychmiast przez 

akceptory elektronów. Jednym z nich jest NADP+. Chlorofil przechodzi w bardzo nietrwały 

stan wzbudzenia, a po wybitym elektronie pozostaje dziura przyciągająca elektron 

z cząsteczki wody. Cząsteczka H2O ulega fotodysocjacji na elektrony i jony wodorowe 

oraz cząsteczkę O2, która jest produktem ubocznym (fotosystem II). Wybity z cząsteczki 

chlorofilu elektron niesie określoną porcję energii, którą stopniowo traci, wędrując do 

akceptorów elektronów uszeregowanych łańcuchowo w granach. Energia ta częściowo 

rozprasza się, częściowo zmagazynowana jest w ATP. Po przejściu przez kolejne ogniwa 

łańcucha fotosystemu II elektron trafia do fotosystemu I, gdzie dzięki energii świetlnej 

może przejść na NADP+ redukując go do NADPH [Hall, Rao 1999; Kopcewicz, Lewak 

2007; Salomon, Berg, Martin 2007]. 
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Zachodzący w stormie chloroplastu cykl reakcji podczas którego następuje wiązanie 

węgla nazwano cyklem Calvina. Cykl podzielono na 3 etapy: karboksylację, redukcję 

i regenerację. Można wyróżnić również czwarty etap – syntezę cukru.  
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Rys. 4. Przebieg cyklu Calvina [za Salomon, Berg, Martin 2007]  

 

Pierwszą fazę cyklu Calvina stanowi karboksylacja czyli reakcja wiązania węgla z CO2 

przez związki organiczne. CO2 wchodzi w reakcję z rybulozo-1,5-difosforanem (RuDP). 

Reakcja ta katalizowana jest przez rubisco, czyli enzym karboksylazy/oksygenazy 

rybulozo-1,5-di fosforanowej. Jako produkt karboksylacji powstaje sześciowęzłowy 

związek pośredni, który jest nietrwały i rozpada się na dwie trójwęglowe cząsteczki 

fosfoglicerynianu (PGA). W kolejnym etapie – redukcji związków węgla – 
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wykorzystywana jest energia zgromadzona w produktach fazy zależnej od światła: ATP 

i NADPH. Przy wykorzystaniu zgromadzonej energii PGA redukowane jest do aldehydu 3-

fosfoglicerynowego (G3P). Na każde 6 atomów węgla wprowadzone do cyklu w postaci 

CO2, opuszcza go również 6, ale już jako 2 cząsteczki G3P. Trójwęglowa cząsteczka jest 

w zasadzie połową cząsteczki heksozy – sześciowęglowego cukru. Pod wpływem przemian 

egzoergicznych jako produkt fotosyntezy powstają cząsteczki glukozy lub fruktozy. 

Ostatnia faza cyklu Calvina to regeneracja RuDP. Jest ona złożona aż z 10 reakcji, 

w wyniku których z pozostałych 10 cząsteczek G3P tworzy się 6 cząsteczek fosforybulozy, 

po czym każda z nich ulega fosforylacji do cząsteczek RuDP, które mogą ponownie 

rozpocząć cykl i wziąć udział w wiązaniu CO2 [Salomon, Berg, Martin 2007].  

 

Intensywność przebiegu procesu fotosyntezy zależy od wielu czynników pośrednio 

i bezpośrednio wpływających na przebieg jej poszczególnych etapów. Wśród czynników 

oddziałujących można wyróżnić zarówno czynniki wewnętrzne jak i zewnętrzne – 

środowiskowe, które: 

- wpływają na wnikanie CO2 przez szparki do komórek miękiszu asymilacyjnego i do 

chloroplastów, 

- wpływają na przebieg fazy jasnej, 

- wpływają na przebieg fazy ciemnej. 

 

Procesy wzrostu i rozwoju roślin indukowane przez światło a niezależne od procesu 

fotosyntezy określa się jako fotomorfogenezę. Na morfogenezę roślin oddziałuje tylko 

zakres widma światła słonecznego zawarty między długościami fali między 400 a 800 nm. 

Procesy te zachodzą w roślinach podczas całego cyklu życia od kiełkowania nasion, 

poprzez deetiolację, kwitnienie, wytwarzanie owoców aż po proces starzenia się. 

Endoergiczna reakcja fotochemiczna najczęściej zapoczątkowuje łańcuch przemian, 

którego większość kolejnych ogniw to również reakcje endoergiczne wykorzystujące 

energię zaabsorbowaną podczas fotochemicznej aktywacji pierwszego ogniwa. 

Ostatecznym efektem takich łańcuchów przemian są reakcje fitobiologiczne czyli zjawiska 

fizjologiczne zależne od światła [Koncewicz, Lewak 2007].  
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Światło jest niezbędne dla rozwoju i życia roślin. Dla nasion niektórych roślin 

światło jest czynnikiem niezbędnym do rozpoczęcia procesu kiełkowania. Stymulacji 

światłem wymagają głównie nasiona o bardzo małych rozmiarach, takie jak nasiona sałaty. 

Rośliny te kiełkują tylko wtedy, gdy znajdują się blisko powierzchni gleby, gdzie dociera 

światło. Znajdując się w głębszych warstwach ziemi nie byłyby w stanie wyrosnąć ponad 

powierzchnię ze względu na niewielką ilość materiału zapasowego zgromadzonego 

w nasionach [Koncewicz, Lewak 2007]. 

Światło słoneczne jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na tropizm 

roślin. W przypadku, gdy bodźcem wywołującym ruch rośliny jest właśnie światło, mówi 

się o fototropizmie. Zjawisko to zachodzi zazwyczaj, gdy roślina jest nierównomiernie 

oświetlona. Większość wierzchołków wzrostu na pędach roślin oraz koleoptyle traw 

wykazuje fototropizm dodatni, natomiast korzenie czepne i napowietrzne wykazują 

najczęściej ujemny fototropizm. Wśród najczęściej spotykanych reakcji fototropicznych 

można wyróżnić fototropizm transwersalny, który wykazują liście, rozłogi i plechy 

wątrobowców jak i plagiafototropizm, czyli ustawianie się pod pewnym kątem do kierunku 

padania światła, często obserwowany u pędów bocznych. Wyginanie się części zielonych w 

kierunku światła sprawia, że do rośliny dociera większa ilość promieniowania niezbędnego 

do fotosyntezy. Wygięcie fototropiczne występuje w strefie wzrostowej jednostronnie 

oświetlonego organu rośliny i powodowane jest różnicą w szybkości wzrostu komórek. 

Ruchy fototropiczne zachodzą zarówno w wyniku stymulacji, jak i hamowania wzrostu, 

które łącznie powodują kierunkowe wygięcie określonego organu rośliny. Szybkość 

zachodzenia zmian wzrostu jest ściśle zależna od stanu wrażliwości tkanek na działanie 

światła. Fototropizm wywoływany jest głównie działaniem światła niebieskiego, o długości 

fal około 420 – 490 nm, na fotoreceptory, którymi są barwniki żółte – flawiny 

i karotenoidy. Wiele liści ma zdolność wycofywania się ze strefy cienia, jeśli ich 

powierzchnia zostaje zacieniona, jednak istota tych ruchów różni się od ruchów organów 

wykazujących wzrost. Liście wykazują diafototropizm, czyli prostopadłe ustawianie się do 

kierunku padania światła. Jego przyczyną jest wyginanie się ogonków liściowych lub ruchy 

turgorowe w ich poduszeczkach. Ruchy liści prawdopodobnie stymuluje światło czerwone, 

którego fotoreceptorem jest fitochrom lub barwniki chlorofilowe [Koncewicz, Lewak 

2007].
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6. ODDZIAŁYWANIE ŚWIATŁA SPÓJNEGO NA MATERIAŁ BIOLOGICZNY 

 

6.1. Laser i diody laserowe jako źródła światła 

 

Nazwa LASER jest akronimem angielskiego wyrażenia wyjaśniającego zasadę 

działania tego urządzenia: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation czyli 

wzmocnienie światła przez wymuszoną emisję promieniowania. Wynalezienie laserów 

w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku zapoczątkowało nieznaną dotąd dziedzinę 

nauki, która nadal intensywnie rozwija się odkrywając nowe możliwości zastosowania 

urządzeń wykorzystujących światło laserów. Wiele spośród opracowanych dotychczas 

rodzajów laserów znalazło szerokie zastosowanie nie tylko w różnych gałęziach przemysłu, 

ale również w medycynie, telekomunikacji czy w badaniach naukowych.  

 

W odróżnieniu od tradycyjnych źródeł światła takich jak żarówki czy lampy 

wyładowcze, lasery są generatorami lub też wzmacniaczami fali świetlnej. W zależności od 

budowy i przeznaczenia lasery mogą generować światło o długości fali w zakresie od 

0,1 mm do 1mm, przy czym ogólny schemat budowy oraz właściwości generowanego 

światła są takie same. 

W laserze następuje wzmocnienie światła przez wymuszoną emisję 

promieniowania. Emisja ta jest procesem oddziaływania światła z materią, w wyniku 

którego zmienia się stan kwantowy atomu, jonu lub cząsteczki. W efekcie końcowym 

zostaje uwolniony foton z wzbudzonego atomu lub cząsteczki poprzez zderzenie się 

z innym fotonem.  

Atom ze stanu podstawowego przechodzi do stanu wzbudzonego w wyniku 

absorpcji fotonu o częstotlowości ν spełniającej równanie: 

E2 - E1 => hν  (7) 

gdzie: 

E2 - energia stanu wzbudzonego atomu,  

E1 – energia stanu podstawowego atomu,  

h – stała Plancka. 

 



Zastosowanie stymulacji laserowej wybranych gatunków roślin w celu zwiększenia ich przydatności dla 
rekultywacji terenów zasolonych 
_________________________________________________________________________ 
 

 68

W procesie emisji spontanicznej foton o częstości ν spełniającej powyższe równanie 

jest emitowany przez atom, który przechodzi ze stanu wzbudzonego do stanu 

podstawowego. Natomiast w procesie emisji wymuszonej foton o częstości ν spełniającej 

równanie (7) nie ulega absorpcji, gdyż atom już jest w stanie wzbudzonym, lecz wymusza 

emisję fotonu. Wymuszony foton jest spójny z fotonem wymuszającym, co oznacza, że 

mają one ten sam kierunek rozchodzenia się oraz tą samą częstość i fazę. Następnie 

w wyniku emisji wymuszonej atom przechodzi do stanu podstawowego [Kaczmarek 1986].  

Zasadniczymi częściami lasera są: ośrodek czynny, układ wzbudzenia i rezonator 

optyczny. Ośrodek czynny, którym może być ciecz, ciało stałe lub gaz, jest materią, z którą 

wzajemnie oddziaływuje promieniowanie elektromagnetyczne. W ośrodku czynnym, 

w odpowiednich warunkach, w wyniku powyższego oddziaływania zachodzą zjawiska 

prowadzące do wytwarzania i wzmocnienia promieniowania. Zadaniem układu wzbudzenia 

jest dostarczanie niezbędnej do pobudzenia energii do ośrodka czynnego. Pobudzenie do 

emisji może odbywać się poprzez: reakcje chemiczne, absorpcję promieniowania UV lub 

przepływ prądu elektrycznego. Rezonator, czyli układ optyczny jest częścią umożliwiającą 

wzmocnienie. Sprzęga on promieniowanie charakterystyczne dla danego ośrodka z tym 

ośrodkiem. W najprostszym przypadku rezonator stanowią dwa płaskie, doskonale 

odbijające zwierciadła, które są ustawione idealnie równolegle do siebie w określonej 

odległości [Kaczmarek 1986; Shimoda 1993; Kujawski, Szczepański 1999]. 

 

 
Rys. 5. Schemat lasera 
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Światło emitowane przez lasery jest promieniowaniem optycznym czyli falą 

elektromagnetyczną, niosącą ze sobą energię. Światło to jest bardzo skupioną, spójną 

i równoległą do osi rezonatora wiązką, ma dużą intensywność oraz jest monochromatyczne, 

czyli o jednej, ściśle określonej długości fali (barwie) [Mieczyk 1999]. 

 

Równoległość wiązki oznacza, że światło jest emitowane tylko równolegle do osi 

rezonatora i tworzy wąską wiązkę biegnącą prostoliniowo tak długo, dokąd nie ulegnie 

odbiciu lub załamaniu. Jedynie niewielka część powstających fotonów w laserze biegnie 

w kierunku osi lasera. Światło to natrafia na półprzepuszczalne lustra rezonatora i jego 

część zostaje odbita z powrotem do wnętrza lasera powodując dalszą wymuszoną emisję. 

Kierunek zgodny z osią lasera jest wyraźnie uprzywilejowany dzięki obecności luster. 

Promieniowanie biegnące w innych kierunkach również powoduje wymuszoną emisję, ale 

powstałe w ten sposób światło nie może opuścić lasera. Jedynie promieniowanie biegnące 

wzdłuż osi ma szanse opuścić laser, a część odbita z powrotem powoduje dalsze 

zwiększenie ilości fotonów biegnących równolegle do osi. Jednak nawet światło laserowe 

nie stanowi idealnie równoległego strumienia, gdyż na dużych dystansach, ze względu na 

zjawisko dyfrakcji, zgodnie z prawami optyki falowej i elektromagnetycznej teorii światła, 

wiązka laserowa stopniowo rozszerza się. Równoległość wiązki wyraża się jej 

rozbieżnością kątową wyrażoną wzorem: 

δθ ≈ λ/d (8) 

gdzie: 

δθ - rozbieżność kątowa wiązki,  

λ – długość fali,  

d – szerokość wiązki na wyjściu z lasera. 

 

Możliwa jest tak duża równoległość promieniowania laserowego, ponieważ 

w całym przekroju wiązki laserowej faza fali świetlnej jest prawie ustalona. Jednorodność 

fazowa wiązki, zarówno w czasie jak i w przestrzeni, nazywana jest spójnością. 

Równoległość wiązki zależna jest głównie od użytego w laserze rezonatora, przy czym 

najmniejszą rozbieżność uzyskuje się przy zastosowaniu dwóch płaskich luster.  
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Światło spójne, czyli koherentne to światło zdolne do interferencji. Światło 

emitowane przez płomień czy żarówkę jest niespójne. Jednak światło emitowane przez 

laser ma bardzo dobre właściwości interferencyjne, co oznacza, że ma wysoką spójność 

czasową jak również charakteryzuje się wysoką spójnością przestrzenną. Przez spójność 

czasową światła rozumie się zdolność do interferencji dwóch fal świetlnych o takiej samej 

długości, amplitudzie i stałej w czasie różnicy faz, wychodzących z tego samego źródła, 

w tym samym kierunku w odstępie czasowym. Spójność przestrzenna jest zdolnością do 

interferencji fal emitowanych z dwóch różnych punktów przy spełnionym warunku 

istnienia spójności czasowej. 

Oscylacje światła laserowego, w odróżnieniu od fal świetlnych pochodzących ze 

zwykłych źródeł światła emitowanych w postaci ciągów nieregularnych impulsów, 

stanowią prawie czystą falę sinusoidalną. Światło laserowe odpowiada emisji atomowej lub 

molekularnej, dlatego promieniowanie składa się dokładnie z jednej częstotliwości 

odpowiadającej określonej długości fali. Emitowana jednakowa długość fali determinuje 

monochromatyczność światła laserowego. O zakresie częstotliwości światła laserowego 

decyduje sposób generowania promieniowania i rezonator optyczny. W rzeczywistości 

podczas przejścia atomu ze stanu wzbudzonego do stanu podstawowego emitowane jest 

promieniowanie elektromagnetyczne z pewnego przedziału częstotliwości. Natomiast 

częstość rezonansowa rezonatora może być z wielu powodów zaburzona w laserze. 

Dodatkowo ulega ona fluktuacjom,  ponieważ warunki wzbudzenia ośrodka czynnego nie 

są stabilne. Dlatego ważne jest, aby rezonator lasera miał konstrukcję nieprzenoszącą drgań 

zewnętrznych. 

Gęstość mocy promieniowania laserowego wyraża stosunek mocy całkowitej 

promieniowania do powierzchni, przez którą przechodzi wiązka. Natomiast spektralna 

gęstość mocy opisuje moc wiązki laserowej przypadającej na jednostkę powierzchni 

i jednostkę przedziału częstotliwości. Sprawność laserów jest bardzo niska i zwykle nie 

przekracza 0,1% mocy zasilania. Ze względu na równoległość wiązki światła laserowego 

można go zogniskować za pomocą krótkoogniskowej soczewki w bardzo małym obszarze 

o wymiarach równych kilku długości fali, przez co w ognisku gęstość mocy 

promieniowania może osiągać duże wartości. Zogniskowanie na obszarze o powierzchni 
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10 μm2 niewielkiej mocy rzędu 10 mW daje gęstość mocy 10 kW/cm2, co jest równe 

100 MW/m2. Ogniskowanie promieniowania laserowego umożliwia wytworzenie bardzo 

silnych pól elektromagnetycznych. Duża gęstość promieniowaniu laserowego pozwala na 

uzyskanie wysokiej koncentracji fotonów, przez co, w wyniku zogniskowania takiego 

światła na materii, będzie równocześnie zachodzić oddziaływanie kilku fotonów z jednym 

atomem [Shimoda 1993; Boryszewska, Leyko 1997].  

Zarówno diody elektroluminescencyjne typu LED (ang. Light Emitting Diode) jak 

i diody laserowe – LD (ang. Laser Diode) są elementami półprzewodnikowymi 

przetwarzającymi energię elektryczną na energię promieniowania świetlnego. Jednak 

zasady ich działania różnią się, co powoduje różne właściwości emitowanego światła. 

Wytwarzanie wiązki światła w diodach LED opiera się na emisji spontanicznej, 

dlatego każdy powstający foton promieniowania biegnie w przypadkowym kierunku i ma 

przypadkową fazę, co powoduje, że światło jest niespójne. Emitowane przez diody LED 

światło składa się z kwantów promieniowania o zbliżonej częstotliwości, co sprawia, że 

jest prawie monochromatyczne, ale fazy drgań poszczególnych kwantów są przypadkowe.  

 

 
 

Rys. 6. Zjawiska emisji fotonów przez atomy wykorzystywane w diodach 

laserowych i laserach [za Górecki 1997] 

 

W odróżnieniu od diody LED, promieniowanie emitowane przez lasery i diody 

laserowe jest spójne (koherentne), czyli poszczególne kwanty promieniowania mają taką 

samą fazę. Jednak przy małym prądzie dioda laserowa zachowuje się tak jak zwykła dioda 
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LED, a dopiero przy przekroczeniu jego określonej wartości występuje zjawisko laserowe. 

Wtedy w diodzie laserowej współdziałają cztery mechanizmy: wzbudzenie pod wpływem 

prądu, emisja spontaniczna, absorpcja rezonansowa i emisja wymuszona (rys. 6.).  

Elektrony mogą przeskakiwać na wyższą orbitę nie tylko pod wpływem płynącego 

prądu, ale również, jak w laserach, w wyniku absorpcji rezonansowej, czyli pod wpływem 

kwantów światła o odpowiedniej energii. Kluczowe znaczenie dla działania laserów i diod 

laserowych ma emisja wymuszona promieniowania, podczas której obok fotonu 

wymuszającego pojawia się drugi foton, a powstałe promieniowanie ma dokładnie taką 

samą częstotliwość i fazę co promieniowanie wymuszające. Emisja wymuszona jest 

podstawą pracy lasera i odpowiada za zjawisko laserowe,  czyli wzmacnianie światła pod 

wpływem promieniowania wymuszającego[Górecki 1997, Shubert 2003].  

Dioda laserowa wytwarza wiązkę podobną do stożka, której przekrojem jest elipsa. 

Aby ze stożkowej wiązki otrzymać równoległą wiązkę o małej rozbieżności, 

charakterystyczną dla laserów, konieczne jest zastosowanie układu optycznego w postaci 

soczewki skupiającej. Lasery półprzewodnikowe zawsze współpracują z układem 

optycznym. Przyczyną szerokiego kąta promieniowania są małe wymiary warstwy czynnej 

w diodach laserowych. Grubość tej warstwy wynosi od około 50 nm do 500 nm, czyli 

mniej niż długość fali wytwarzanego promieniowania. Dopiero wiązka skupiona przez 

soczewkę lub obiektyw ma bardzo niewielką rozbieżność[Górecki 1997]. 

Praktyczna różnica między diodami LED a laserami i diodami LD polega na tym, 

że dzięki lustrom i wzmacnianiu światła wskutek emisji wymuszonej, lasery przy takim 

samym prądzie pracy dają dużo więcej światła niż diody LED. Dodatkowo światło 

laserowe można skupić soczewkami w bardzo wąską wiązkę o dalekim zasięgu. Ponadto 

diody LED emitują stosunkowo szerokie widmo ciągłe z określonego przedziału długości 

fal – około 20 nm, natomiast w przypadku diod LD emitowane widmo jest bardzo wąskie, 

rzędu kilku nanometrów lub nawet dziesiątych części nanometra. Ważną zaletą diod 

laserowych, których światło ma parametry podobne do światła emitowanego przez lasery 

jest ich znacznie niższa cena w porównaniu z laserami [Górecki 1997, Shubert 2003].
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6.2. Wpływ stymulacji światłem laserowym na materiał biologiczny 

 

Zainteresowanie wpływem światła laserowego na organizmy żywe, w tym rośliny, 

nieustannie wzrasta od czasów wynalezienia lasera. Stwierdzono, że światło laserowe 

wywiera znaczny wpływ na procesy bioenergetyczne zachodzące w żywych komórkach. 

Niemniej jednak, do tej pory żadna teoria kompleksowo nie wyjaśniła wszystkich efektów 

jakie powoduje monochromatyczne i spójne światło laserów w komórkach. Przyczyną 

braku pełnych badań jest duża złożoność systemów biologicznych powodująca trudności 

z pełnym, prawidłowym analizowaniem transformacji energetycznych zachodzących 

w żywych tkankach. Problem stanowi precyzyjna analiza zarówno przemian świetlno-

energetycznych w komórkach jaki i złożonych reakcji żywych systemów na naświetlanie 

laserem. Światło może rozchodzić się w żywej tkance podlegając znacznej, niejednorodnej 

dyfrakcji generując interferencje w tkankach. Efekty te mogą sprzyjać koncentracji 

naświetlania, lokalnemu wzrostowi temperatury struktur komórkowych, a także dalszej 

stymulacji wielu ważnych procesów metabolicznych [Salyaev i in. 2007]. 

W podejmowanych badaniach udowodniono stymulujący wpływ promieniowania 

laserowego na wiele fizjologicznych procesów zachodzących w komórkach. Starano się 

również rozpoznać możliwe drogi wpływu światła laserów małych mocy na rośliny, gdyż 

są one niewątpliwie predysponowane do poboru i użytkowania energii świetlnej. Stan 

fizjologiczny roślin zależy w dużym stopniu od intensywności światła, składu widmowego, 

dawki promieniowania oraz czasu działania światła. Poza chloroplastami rośliny posiadają 

inne barwniki spełniające wiele funkcji w komórkach [Dudareva i in. 2007].  

Wywołane działaniem światła laserowego efekty biostymulacyjne w komórkach 

związane są z absorpcją promieniowania laserowego o małej gęstości energii oraz ze 

stosunkowo krótkim czasem naświetlania. Efekty zachodzące w tkankach pod wpływem 

działania stymulacji laserowej można podzielić na dwie grupy: efekty pierwotne i wtórne. 

W tkankach bezpośrednio naświetlanych dokonują się efekty pierwotne, które indukują 

powstawanie efektów wtórnych. Do efektów pierwotnych zalicza się efekt biochemiczny, 

bioelektryczny i bioenergetyczny. Jednym z efektów wtórnych jest efekt biostymulacyjny. 

Procesy zachodzące pod wpływem światła spójnego w komórkach w dużym uproszczeniu 

można opisać schematem przedstawionym na rysunku 7. 
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Promieniowanie laserowe

Absorpcja kwantów energii

Efekty pierwotne: 
    bioenergetyczne,
    bioelektryczne, 
    biochemiczne

Efekt wtórny: 
    biostymulacja

 
 

Rys. 7. Schemat efektu biostymulacji [za Śliwka 2007]. 
 

W zależności od ilości dostarczonej energii, czasu napromieniowania oraz sposobu 

naświetlania (ekspozycja ciągła lub frakcjonowana) oraz rodzaju materiału biologicznego 

poddanego stymulacji można uzyskać różne efekty naświetlania: 

- efekt fototermiczny, powstaje po absorpcji przez tkankę zbyt dużej ilości energii 

promieniowania; dochodzi do jej nagrzania, denatruarcji i odparowania; może być 

skutkiem zastosowania zbyt dużej mocy lasera oraz zbyt długiego czasu naświetlania,  

- efekt fotochemiczny, polega na rozrywaniu wiązań chemicznych bez nagrzewania tkanek; 

powstaje w wyniku wysyłania krótkich impulsów o dużej gęstości energii (jest to 

oddziaływanie lokalne, bez termicznego uszkodzenia sąsiednich tkanek) 

- efekt fotojonizujący, na skutek oddziaływania na tkankę krótkimi impulsami o dużej 

gęstości energii dochodzi do jonizacji cząsteczek i powstania plazmy, która bardzo silnie 

absorbuje promieniowanie, na skutek ekspansji plazmy powstaje uderzeniowa fala 

akustyczna, a destrukcja tkanki ma charakter eksplozji; efekt fotojonizujący często 

współwystępuje z efektem fotochemicznym [Kaczmarek 1983],  
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- efekt biostymulacji, jest skutkiem działania promieniowania o małej mocy na materiał 

biologiczny. Efekt ten związany są z absorpcja kwantów energii przez określone związki 

aktywne biologicznie lub organelle komórkowe [Injuszin 1977; Popp 1992; Bryszewska 

1997; Dobrowolski 1999]. Skutkiem działania stymulacji może być zmiana metabolizmu 

komórki, poprzez m.in. transport elektronów w łańcuchu oddechowym i kumulację energii 

w ATP. Naświetlanie laserem może powodować fotoindukcję procesów wpływając na 

mikrostruktury organizacyjne materii biologicznej. Odpowiedź organizmu na 

fotostymulację światłem laserowym zależy od parametrów naświetlania. Niewłaściwie 

dobrane parametry i zbyt duża intensywność naświetlania mogą prowadzić do 

fotodestrukcji kompleksu białkowo-chlorofilowego w komórkach roślin [Budagovsky i in. 

2007]. Efekt biostymulacji występuje wtedy, gdy działaniu światła laserowego na materiał 

biologiczny towarzyszy miejscowy wzrost temperatury nie większy niż 0,5-1°C, 

a powstające zmiany na poziomie komórkowym spowodowane zaabsorbowaniem 

promieniowania nie są destrukcją tkanek ani odpowiedzią na stres [Cenian, Zaremba, 

Frankowski 2005]. Efekt biostymulacji światłem laserowym związany jest ściśle 

z właściwościami światła spójnego, które wykazuje dużą aktywność biologiczną. Światło 

niekoherentne, które jest emitowane przez monochromatory nie wykazuje porównywalnego 

do laserów wpływu na procesy bioenergetyczne [Kalander 1972]. Badania nad wpływem 

światła o takiej samej długości fali, emitowanego przez lasery i monochromatory na 

fotoczuły materiał biologiczny jakim są nasiona sosny, wykazały lepszą reakcję materiału 

na działanie światła laserowego niż emitowanego przez monochromatory [Injuszyn i in. 

1981]. Światło laserowe ma znacznie większą powierzchniową gęstość mocy. Dodatkowo 

spójność i polaryzacja wpływają na lepszą penetrację głębszych tkanek światłem 

i wywołują reakcje fotochemiczne na drodze absorpcji rezonansowej. W porównaniu 

z monochromatorami światło laserowe posiada znaczenia wyższy ładunek energii zależny 

od długości fali, który to fakt wynika z różnych zasad działania tych urządzeń [Cenian, 

Zaremba, Frankowski 2005; Liedtke, Popp 2006]. 

 

Światło laserowe może modyfikować właściwości biochemiczne i ultrastrukturę 

materiału biologicznego, powodując powstanie tzw. efektów pierwotnych, 

a w konsekwencji wpływać na funkcje komórki i tkanki. Promieniowanie laserowe 
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oddziałuje na poziomie molekularnym na materiał biologiczny. Po zaabsorbowaniu kwantu 

energii z fali świetlnej cząsteczka ulega wzbudzeniu elektronowemu i przechodzi na 

wyższy poziom energetyczny. Stan ten jest bardzo krótkotrwały. Cząsteczka w wyniku 

absorpcji traci uzyskany nadmiar energii, np. poprzez bezpromieniste przekazanie 

elektronowej energii wzbudzenia do biologicznie ważnych struktur, co powoduje 

zapoczątkowanie w nich reakcji fotochemicznych. W układach biologicznych energia ta 

jest przekazywana z dużą wydajnością w czasie wynoszącym10-12-10-18 sekundy [Cenian, 

Zaremba, Frankowski 2005]. 

Bioenergetyka komórek roślinnych jest silnie zależna od czynników abiotycznych 

takich jak światło. Promieniowanie laserowe oddziałuje na komórkę i organelle 

komórkowe poprzez chromofory odpowiadające za absorpcję światła. Barwniki te znajdują 

się w komórkach, w szczególności w chloroplastach i mitochondriach (cytochromy) i są 

związane z makromolekułami takimi jak białka lub błony białkowo-lipidowe. Posiadają 

elektrony o małych energiach wzbudzania i absorbują promieniowanie z zakresu światła 

widzialnego. W absorpcji promieniowania laserowego ważną rolę pełnią przede wszystkim 

aminokwasy, kwasy nukleinowe, melanina, hemoglobina, bilirubina, związki sterydowe, 

porfiryny, ryboflawina, chinony, NAD, B-karoten, cytochromy. Chromofory absorbują 

fotony o różnych wartościach energii. Przykładowo melanina, hemoglobina i cytochromy 

pochłaniają promieniowanie z zakresu widzialnego o długości fali pomiędzy 380 nm a 780 

nm, natomiast flawoproteiny najsilniej absorbują promieniowanie podczerwone (~900 nm), 

a jeszcze inne chromatofory pochłaniają promieniowanie ultrafioletowe. Cytochromy 

znajdujące się w mitochondriach są składnikami łańcucha oddechowego. W wyniku 

stymulacji światłem laserowym cytochromy w mitochondriach takie jak oksydaza 

cytochromowa czy NAD bezpośrednio pochłaniają promieniowanie elektromagnetyczne. 

Powoduje to aktywację łańcucha oddechowego oraz zapoczątkowuje procesy biochemiczne 

powodujące wzrost produkcji ATP i wzrost metabolizmu komórkowego. Mitochondria, 

pełniące bardzo ważną rolę w fizjologii komórki jako centra energetyczne, są podatne na 

promieniowanie lasera He-Ne. Poprzez naświetlanie dochodzi do znacznych zmian 

w budowie mitochondriów, szczególnie ich właściwości optycznych. Zmieniają się widma 

absorpcyjne i emisyjne, uaktywnia się aparat genetyczny mitochondriów, co przejawia się 

w zwiększonej syntezie DNA i RNA. Także nasila się synteza białek i wzrasta produkcja 
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ATP, co z kolei ma bezpośredni wpływ na metabolizm energetyczny komórki [Fiedor 

1995; Cenian, Zaremba, Frankowski 2005]. 

Metabolizm mitochondrialny pod wpływem stresu jest w dużym stopniu nieznany. 

Mitochondria roślin mogą kontrolować reaktywne formy tlenu (ROS), w związku z tym 

mogą odgrywać kluczową rolę w odporności komórek na stresy abiotyczne wywołujące 

stres oksydacyjny na poziomie komórkowym. Ważnym aspektem jest współpraca 

w warunkach stresu między chloroplastami, cytoplazmą i mitochondriami w tkankach 

zielonych w celu modulowania homeostazy redoks komórki [Pastore i in. 2007]. Na 

podstawie badań na pszenicy durum (Triticum durum Desf.), której mitochondria poddano 

działaniu światła He-Ne lasera małej mocy, stwierdzono, że w wyniku naświetlania wzrosła 

ilość syntezowanego ATP w komórkach [Pastore i in.1996.]. Interesujący jest fakt, iż 

podobnie stwierdzono zintensyfikowanie fosforylacji ATP z ADP w izolowanych 

mitochondriach wątroby szczura przy zastosowaniu fotostymulacji laserem He-Ne 

[Gagliardi, Atlante, Passarella 1997] 

Fotoaktywacja enzymów jest bardzo istotnym efektem, który może powodować 

biostymulacja laserowa. Fotoaktywacja zachodzi na poziomie molekularnym i ma duży 

wpływ na procesy zachodzące wewnątrz komórki. Oddziaływanie promieniowania 

laserowego na enzym może spowodować zarówno jego aktywację, dezaktywację jak 

i reaktywację enzymów odwracalnie nieczynnych. Dla komórki najważniejszymi efektami 

jest aktywacja i pobudzenie syntezy enzymów. Światło laserowe szczególnie wpływa na 

bardzo czułe enzymy sterujące syntezą i utylizacją ATP czyli te enzymy, które są 

odpowiedzialne za przemiany energetyczne zachodzące wewnątrz komórki [Cenian, 

Zaremba, Frankowski 2005; Niemz 2007]. 

Stymulacja światłem laserowym powoduje wzmożoną syntezę DNA w komórkach, 

a jej konsekwencją jest zwiększona proliferacja komórek i wzmożona synteza białek. Laser 

He-Ne wpływa na zwiększenie proliferacji przez keranocyty, fibroblasty i kolagen. Zmiana 

szybkości podziałów komórkowych w napromieniowanych tkankach zależy od długości 

fali promieniowania, gęstości powierzchniowej energii, czasu ekspozycji oraz od stanu 

czynnościowego komórek. Światło laserowe wpływa na skład i właściwości błony 

komórkowej. Struktura błony i jej potencjał elektryczny mają istotne znaczenie dla 

procesów transportu przez błonę i aktywność pompy sodowej. Promieniowanie wpływa na 
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normalizację potencjału elektrycznego błony komórkowej, zmianę przewodności 

elektrycznej i przenikalności błony oraz jej właściwości adhezyjne. Efektem tego jest np. 

lepsze przenoszenie tlenu [Fiedor 1995; Cenian, Zaremba, Frankowski 2005; Niemz 2007].  

Stymulacja światłem laserów małych mocy pobudza morfogenetyczne procesy oraz 

tworzenie komórek w tkankach uprawianej pszenicy i dzikich traw [Salyaev i in. 2007]. 

Światło laserowe może powodować stymulacje procesów morfogenetycznych 

w komórkach roślinnych długo po ustaniu naświetlania. [Dobrowolski i in. 2004, Śliwka 

2007; Salyaev i in. 2001]. Wiadomo, że odpowiedzą organizmu na dostarczenie dawki 

energii zawartej w promieniowaniu laserowym jest absorpcja fotonów przez chromatofory 

na drodze fotoindukcji, fotorezonansu lub fotoaktywacji. Zaabsorbowane kwanty energii 

wpływają na pobudzenie określonych procesów biochemicznych związanych z gospodarką 

energetyczną komórki, najczęściej jest to wzrost ATP w mitochondriach. Wraz 

z intensyfikacją przemian energetycznych w komórce wzrasta synteza kwasów 

rybonukleinowych (RNA i DNA), co w rezultacie prowadzi do podziału proliferacji 

komórek. Fizjologiczne mechanizmy oddziaływania biostymulacji laserowej na poziomie 

komórkowym nie zostały kompleksowo wyjaśnione. Zakłada się teorię adsorpcji 

promieniowania przez komponenty łańcucha oddechowego (lawiny lub cytochromy) lub 

przez struktury porfirytowe, takie jak chlorofil czy hemoglobina. Składniki łańcucha 

oddechowego (oksydaza cytochromowa, kompleksy flawinowe, NAD) są odpowiedzialne 

za absorpcję promieniowania laserowego. W wyniku stymulacji powodują wzrost 

śródbłonowego elektrochemicznego gradientu protonów w mitochondriach wpływając tym 

samym na przepuszczalność błony komórkowej. Na skutek aktywacji pompy jonowej, 

poprzez stymulację enzymu Na+/K+ ATPazy, wzrasta transport aktywny jonów potasu K+ 

i sodu Na+ przez błonę komórkową. Wzrost aktywności pompy sodowo-potasowej 

stymuluje transport Ca2+ z mitochondrium do cytoplazmy oraz H+ w odwrotnym kierunku, 

czyli do mitochondrium. Wzrost stężenia kationów Ca2+ w cytoplazmie wpływa na 

zwiększenie produkcji cyklicznego adenozynomonofosforanu cAMP oraz kwasów 

nukleinowych, co stymuluje proliferację komórek. Przekroczenie granicznego poziomu 

stężenia jonów Ca2+ w cytoplazmie oraz zbyt duże pobudzenie aktywności enzymu ATP 

prowadzi do wzrostu niedoboru ATP i zahamowania pompy jonowej. Następuje 

wyrównanie stężeń jonów wewnątrz i na zewnątrz komórki, a nadmierny pobór wody przez 
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komórkę może doprowadzić do rozerwania błon komórkowych. W przypadku 

rezonansowego oddziaływania promieniowania laserowego na układy profirynowe, 

którymi są struktury odpowiedzialne za absorbcję określonej długości fali (takie jak 

barwniki antenowe roślin - chlorofil), absorbowane promieniowanie przekształcane jest na 

drodze fotosyntezy w energię wiązań chemicznych ATP. U organizmów zwierzęcych 

energia promieniowania laserowego absorbowana jest przez hem, który wchodzi w skład 

hemoglobiny i pełni istotną role w transporcie tlenu w organizmie. Teoria ta zakłada, że 

profiryny mogą przekazywać promieniście zaabsorbowana energię cząsteczkom tlenu 

w stanie podstawowym, w wyniku czego tworzą się elektronowo wzbudzone molekuły O2 

i dimole (O2)2. Wzbudzony tlen stymuluje reakcje oksydacyjno-redukcyjne w komórce, 

wpływa na transport protonów przez błony komórkowe oraz uruchamia pompę wapniową. 

Przy niskich stężeniach cząsteczki O2 stymulują podziały komórkowe, natomiast przy 

dużych mogą powodować zniszczenie błon organelli komórkowych i plazmolemmy. 

Dlatego tak istotne jest właściwe dopasowanie parametrów stymulacji laserowej 

(częstotliwości, mocy i czasu trwania impulsu) do elektronowych i spektroskopowych 

parametrów cząsteczek absorbujących a także odpowiedni wybór fazy fizjologicznej 

komórki [Popp 2006; Anderson 1998; Niemz 2007; Karu 1990]. Inna z teorii opisujących 

następstwa stymulacji światłem laserowym na poziomie komórkowym mówi, że poprzez 

fotostymulację mogą zachodzić zmiany w metabolizmie spowodowane zmianą ilości 

związków wytwarzanych w pierwotnych fotoprocesach. Związki te mogą również zawierać 

produkty peroksydacji lipidów, których wzrastająca ilość może być spowodowana 

stymulacją światłem laserowym. Z kolei wzrost ten wpływa na właściwości błon i zmienia 

ich stan funkcjonalny. Wpływ peroksydacji lipidów na warstwę fosfolipidową błon 

powoduje wzrost przepuszczalności i redukcję stabilności elektrycznej. Również 

najważniejszym skutkiem wymienianym w tej teorii jest wzrost stężenia Ca2+ 

w komórkach. Sekwencja działań następujących po naświetleniu laserem może być 

następująca: absorpcja fotonów przez wewnętrzne fotosensory a następnie peroksydacja 

lipidów (fotoperoksydacja) dokonywana przez jony wapnia wprowadzone do komórki. 

Akumulacja produktów peroksydacji lipidów może działać jako sygnał do rozpoczęcia 

działania odpowiednich mechanizmów zabezpieczających [Dudareva i in. 2007]. 
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Wykazano również pozytywny wpływ napromieniania laserem He-Ne (5 mW/mm 
2) na zdolność naprawy DNA zawartego w komórkach pszenicy, uszkodzonego przez 

działanie wzmocnionego promieniowania UV-B. Wykazano, że zawartość endonukleazy 

wrażliwych miejsc (ESS) komórek pszenicy napromienionych promieniami UV-B została 

zmniejszona przez zastosowanie naświetlania laserem He-Ne [Han, Wang, Yue 2002]. 

Wyniki badań nad zmniejszaniem negatywnych skutków wpływu promieniowania UV-B 

na bób (Vicia faba) wykazały, że stymulacja laserem He-Ne (632,8 nm; 5,43 mW/mm2) ma 

długotrwały i pozytywny fizjologicznie wpływ na wzrost roślin wcześniej uszkodzonych 

promieniowaniem UV-B. Działanie lasera o właściwie dobranej mocy i czasie naświetlania 

może naprawić szkody wyrządzone promieniowaniem UV-B oraz skrócić czas regeneracji 

roślin [Qi, Yue, Han, Wang 2002]. 

Naświetlenie laserem nasion soi przez 3 minuty spowodowało wyraźne 

zmniejszenie ilości materiału siewnego zainfekowanego grzybnią. Efekt stał się bardziej 

widoczny, gdy czas napromieniowania został wydłużony. Stymulacja kiełkowania była 

widoczna przy naświetlaniu trwającym 1 minutę. Przy takiej dawce, aktywność większości 

barwników wzrastała, natomiast przy dłuższych dawkach naświetlanie wpływało hamująco 

na kiełkowanie nasion. Zawartość chlorofilu a, b i karotenoidów różniła się w zależności od 

dawki napromieniowania i parametrów naświetlania nasion. W przypadku roślin 

uzyskanych z nasion napromieniowanych w czasie 1 lub 3 minut, wpływ na chlorofil a był 

mniejszy niż na chlorofil b. Przy napromieniowania nasion przez 10 minut, zawartości obu 

chlorofilów uległy zmniejszeniu. Natomiast wraz z wydłużaniem czasu oddziaływania 

laserem następował wzrost zawartości karotenoidów w liściach soi [Ouf, Abdel-Hady 

1999]. 

 

Na podstawie prowadzonych badań stwierdzono, że światło lasera He-Ne 

emitującego promieniowanie o długości fali λ=632 mn, odpowiadającego barwie różowej 

oddziałuje na oksydazę cytochromową [Injuszin i in. 1976]. Światło o długości fali λ=514 

nm odpowiadającej barwie seledynowej, emitowane przez laser argonowy wpływa na 

syntezę kwasów nukleinowych (DNA) i pośrednio na pobudzenie procesów podziału 

komórek roślinnych [Dobrowolski, Różanowski 1995]. Doświadczenia przeprowadzone na 

materiale roślinnym nad wpływem diody laserowej emitującej fale o długości λ=473 nm 
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odpowiadającej barwie niebieskiej wykazały, że ma ona podobny wpływ na materiał, jak 

laser argonowy [Śliwka 2007].  

W celu uzyskania efektu biostymulacji laserowej, oprócz określonej mocy i czasu 

naświetlania, istotny jest też dobór długości fali świetlnej. Na wynik biostymulacji 

laserowej wpływ mają parametry promieniowania oraz stan fizykochemiczny komórki 

[Warnke 1989], w szczególności: 

- od długości fali zależy absorpcja promieniowania przez określony fotoreceptor, 

- gęstość energii użyta do napromieniowania dobrana odpowiednio do rodzaju tkanki, 

grubości jej warstw oraz wrażliwości, 

- czas naświetlania oraz długość poszczególnych naświetleń przy naświetlaniu 

impulsowym są zależne od dawki minimalnej inicjującej przemiany energetyczne oraz 

wpływają na przebieg tych przemian, 

- istotne są również parametry układy oddechowego komórki, takie jak stan 

oksydoredukcyjnym oraz stosunek ATP/ADP i ATP/NADP, 

- wpływ na efekt fotostymulacji mają również parametry fizykochemiczne: pH, 

temperatura, dopływ substratów z zewnątrz. 
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7. ZASTOSOWANIE STYMULACJI ROŚLIN ŚWIATŁEM LASEROWYM 

 

Badania innowacyjnej metody zastosowania laserów małych mocy do zwiększenia 

produkcji roślin i przyspieszenia wzrostu biomasy zostały zainicjowane w latach 

sześćdziesiątych ubiegłego wieku na Uniwersytecie w Ałma-Ata przez zespół naukowców 

kierowanych przez Injuszina i po raz pierwszy metoda ta została wówczas poddana 

praktycznym testom. Wyniki pierwszych doświadczeń naświetlania nasion laserem He-Ne 

wykazały, że stymulacja może mieć wpływ na skrócenie okresu wegetacyjnego roślin, 

wzrost ich odporności na niekorzystne czynniki środowiskowe oraz na zwiększenie plonów 

niektórych gatunków zbóż i warzyw [Injuszin i in. 1976; Injuszin 1977; Injuszin i in. 1981]. 

Przedsiewna stymulacja światłem laserowym może stanowić alternatywę dla chemizacji 

rolnictwa. Atutem tej metody biotechnologicznej jest jej wpływ na procesy fizjologiczne 

niepowodujące modyfikacji genetycznych. 

 

7.1. Stymulacja laserowa roślin uprawnych  

 

Choć stymulacja laserami małej mocy jest od kilku dekad szeroko stosowana 

w naukach biotechnologicznych, to jednak nie stworzono dokładnego opracowania 

wyjaśniającego wpływ monochromatycznego, spójnego światła na roślinny materiał 

biologiczny. Jednakże dotychczas prowadzone badania rozpoznały i dowiodły stymulujący 

wpływ promieniowania laserowego na wiele fizjologicznych procesów zachodzących 

w organizmach zwierząt i roślin. Ważnym efektem możliwym do osiągnięcia poprzez 

odpowiednie zastosowanie stymulacji spójnym światłem laserowym jest zmiana przebiegu 

procesów fizjologicznych i biochemicznych w początkowym okresie wzrostu i rozwoju 

roślin. Efekt ten jest niezmiernie istotny szczególnie dla nasion i sadzonek roślin 

narażonych na stresy. Fotostymulacja oddziałuje także na metabolizm roślin, a aktywność 

fotosyntezy wpływa na stymulację ich wzrostu, przez co rośliny także lepiej przystosowują 

się do niekorzystnych warunków środowiska. Hydroponiczne badania na zrzezach wierzb 

energetycznych (Salix viminalis Turbo, Salix viminalis var gigantea, Salix amygdalina) 

wykazały, że ekspozycja na spójne światło o prawidłowo dobranych parametrach 

naświetlania wpływa na zwiększenie przyrostu biomasy korzeni (rizogenezy). Rośliny ze 
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zrzezów poddanych stymulacji były bardziej odporne na stres wywołany 

zanieczyszczeniem roztworu hydroponicznego NaCl, ich korzenie nie tylko szybciej 

pojawiały się, ale charakteryzowały się także większą gęstością i liczniejszymi 

rozgałęzieniami. Fakt ten jest szczególnie istotny właśnie w początkowej fazie wzrostu 

roślin ze względu na dostarczanie wody roślinom przez korzenie, co wpływa na 

zmniejszenie strat w młodych roślinach spowodowanych niedoborami wody [Jakubiak 

2005a; Jakubiak, Śliwka 2006; Jakubiak, Śliwka 2008]. Znaczne zwiększenie przyrostu 

korzeni po naświetlaniu roślin światłem spójnym również obserwowano u rzęsy drobnej 

(Lemna minor) po zastosowaniu jako źródła światła lasera argonowego oraz diody 

laserowej emitującej promieniowanie o długości fali λ=660 nm [Śliwka prace 

niepublikowane].  

Stymulacja laserowa nasion powoduje pochłanianie przez naświetlane nasiona 

energii świetlnej, która następnie ulega przekształceniu w energię chemiczną, 

wykorzystywaną w późniejszym wzroście i rozwoju roślin. Dostarczenie energii 

podwyższa potencjał energetyczny nasion, co ma wpływ na przebieg procesów 

fizjologicznych w kiełkujących nasionach. Możliwymi efektami są lepsze wschody, 

przyspieszone dojrzewanie oraz zwiększenie odporności na choroby i przymrozki [Injuszin 

i in. 1981; Gładyszewska 1998; Dziwulska, Koper 2003; Dziwulska i in. 2004]. Przy 

odpowiednio dobranych parametrach przedsiewnej fotostymulacji nasion można zwiększyć 

nie tylko siłę kiełkowania, ale również procent kiełkujących nasion. Fotostymulacja nasion 

pieprzycy siewnej (Lepidium sativum) może znacznie przyczynić się do uodpornienia 

kiełkujących roślin na niekorzystne warunki wywołane podwyższonym zasoleniem. 

[Jakubiak, Śliwka 2006]. Badania prowadzone w zakresie rolniczego wykorzystania 

stymulacji laserowej dowodzą, że przedsiewna biostymulacja laserowa może być 

czynnikiem podwyższającym wartość siewną i przyspieszającym wczesne fazy rozwojowe. 

Przy czym, przy przedsiewnej stymulacji nasion roślin użytkowych, większą podatność na 

światło lasera wykazują rośliny warzywne takie jak ogórki, pomidory, sałata, bakłażan niż 

rośliny zbożowe. Bułgarskie badania wykazały, że istnieje możliwość zwiększenia 

kiełkowania np. buraków cukrowych o 12 %, soji o 8 – 10 %, papryki o 3- 14 % oraz 

marchwi o 5 % poprzez stymulację nasion światłem lasera He-Ne [Aladjadjiyan 2007]. 

Pozytywne skutki naświetlania warzyw to bardziej wyrównane wschody, przyspieszone 
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dojrzewanie oraz większy plon. Dodatkowo, ważnym skutkiem stymulacji dla produkcji 

rolnej jest większa wartość biologiczna i przetwórcza owoców oraz zwiększona zawartość 

substancji odżywczych. Wykazano, że światło lasera wpływa stymulująco na energię 

kiełkowania oraz długość korzenia zarodkowego u papryki [Szajner, Drozd 2007].  

Naświetlanie nasion kukurydzy (Zea mays) wpłynęło modyfikująco także na 

początkowy wzrost i rozwój siewek kukurydzy. Obserwowany średni przyrost długości 

kiełków i korzeni siewek wyrosłych z nasion naświetlanych w stosunku do siewek 

wyrosłych z nasion nienaświetlanych wyniósł odpowiednio 42,9 i 64,6 %. Zaobserwowano 

dodatkowo, że naświetlane nasiona kukurydzy zwiększały szybciej masę w okresie 

pęcznienia w porównaniu z nasionami nie naświetlanymi. Prawdopodobnie jest to skutek 

szybszego pobierania wody, dlatego też zaobserwowano większą dynamikę kiełkowania 

nasion. Stwierdzono istotny wpływ przedsiewnego naświetlania nasion kukurydzy na 

aktywność enzymów amylolitycznych – powodujących w procesie kiełkowania rozkład 

wiązań α-1,4-glikozydowych znajdujących się wewnątrz łańcucha skrobi. Konsekwencją 

zwiększenia aktywności enzymów jest wcześniejsze i bardziej równomierne kiełkowanie 

nasion. [Podleśny, Stochmal 2005]. Stymulacja nasion koniczyny czerwonej – łąkowej 

(Trifolium pratense) laserem He-Ne wpłynęła na zwiększenie liczby pędów na 1m2 przez 

co spowodowała wyższe plony zielonej i suchej masy [Wilczek i in. 2006; Wilczek, 

Fordoński 2007]. Stwierdzono również, że po zastosowaniu przedsiewnego naświetlania 

nasion światłem laserowym uzyskano wzrost wydajności niektórych badanych upraw roślin 

np.: kukurydzy (10 – 15 %), pszenicy jarej (20 – 30 %), jęczmienia jarego (20 – 25 %) , 

buraków cukrowych (10 – 30 %), nasion rzepaku (10 – 15 %). Jakość upraw zbóż 

wysianych z nasion stymulowanych przed siewem laserem była również lepsza niż nasion 

kontrolnych. Przykładowo zawartość białka w ziarnie pszenicy jarej uprawianej z nasion 

stymulowanych laserem He-Ne wzrosła około 12 – 14 %. W korzeniach buraków 

cukrowych wyrośniętych z nasion stymulowanych laserem zawartość cukru wzrosła około 

15 – 17 % [Gładyszewska i in. 1998]. Rośliny odmian łubinu białego wyrosłe z nasion 

stymulowanych światłem laserowym miały większą powierzchnię liści od roślin wyrosłych 

z nasion kontrolnych. Powierzchnia liściowa roślin uzyskanych z nasion 

napromieniowanych, mierzona w okresie kwitnienia pędu głównego zwiększyła się 

w stosunku do roślin  z nasion nie napromieniowanych średnio o 12,5 - 16,6 % 



Zastosowanie stymulacji laserowej wybranych gatunków roślin w celu zwiększenia ich przydatności dla 
rekultywacji terenów zasolonych 
_________________________________________________________________________ 
 

 85

w zależności od odmiany. Jako skutek przedsiewnego naświetlania nasion odnotowano 

również zwiększenie plonów, które w zależności od odmiany wynosiło 10,8 - 12,6 %. 

Przyrost plonu nasion następował najczęściej poprzez zwiększenie obsady strąków na 

roślinach oraz zmniejszenie ubytków roślin z łanu w okresie wegetacji. Pomiary roślin 

bezpośrednio przed zbiorem wykazały, że średnio na roślinie łubinu odmiany Katon 

wyrosłej z nasion kontrolnych było 24,6 strąków, a na wyrosłej z nasion naświetlanych 

26,2 strąków. Natomiast w roślinach odmiany Bardo wartości te wynosiły odpowiednio 

23,2 i 24,5 sztuk [Podleśny 2007]. W przypadku przedsiewnej stymulacji światłem lasera 

nasion pszenicy ozimej stwierdzono wzrost energii i zdolności kiełkowania. Wykazano 

także różnice w efekcie biostymulacji w zależności od dawki promieniowania oraz 

odmiany pszenicy. Jednym z efektów stymulacji był wzrost intensywności oddychania 

kiełkujących nasion oraz proporcjonalny do krotności naświetlań spadek zawartości 

karotenoidów po 7 dniu kiełkowania ziaren [Makarska i in. 2004]. 

Badania nad intensywnością przebiegu procesu fotosyntezy u roślin, których 

nasiona poddane były przed siewem stymulacji światłem lasera He-Ne o długości fali 632,4 

nm, wykazały, że przy odpowiednio dobranych parametrach naświetlania można istotnie 

zwiększyć intensywność procesu fotostymulacji lucerny oraz zwiększyć przyrost biomasy 

[Ćwintal, Olszewski 2007]. Przedsiewna stymulacja laserowa ziarniaków może być, jak 

wykazały badania przeprowadzone na roślinach uprawnych takich jak pszenica, 

czynnikiem wpływającym na energię i zdolność kiełkowania, a także przyspieszać proces 

ukorzeniania się oraz wzrost i rozwój roślin [Drozd, Szajsner 1999; Szajsner 2003]. 

Z badań laboratoryjnych nad wpływem światła lasera He-Ne na zdolność kiełkowania 

nasion koniczyny białej wynika, że taka stymulacja może spowodować wzrost liczby 

nasion normalnie kiełkujących oraz obniżenie liczby nasion twardych [Dziwulska 2004]. 

Wyniki badań prowadzonych na 12 dniowych siewkach pszenicy jarej (Triticum aestivum) 

wykazały, że odpowiednia stymulacja laserowa siewek, z wykorzystaniem lasera CO2, 

wzmacnia odporność na stres kiełków pszenicy spowodowany niedoborem wody. Wyniki 

wykazały również, że stymulacja laserowa miała długotrwałe, pozytywne oddziaływanie na 

wzrost sadzonek podczas suszy [Qiu, Liu, Tian, Yue 2008].  

Niektóre warzywa reagują bardzo pozytywnie na traktowanie ich nasion światłem 

laserowym zwiększając plonowanie, poprawiając jakość produktów, przyspieszając 
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dojrzewanie itp. Wydajność plonów wzrasta w zależności od warzywa: pomidory 20 – 24 

%, papryka – 13 %, ogórki – 15 %, cebula - 15,5 % i fasola – 27 %. Istotnym parametrem 

stosowanym w produkcji warzyw jest odsetek wcześniej dojrzewających sztuk, który 

zwiększył się w wyniku fotostymulacji z 19 % do 24 % dla papryki oraz do 17 % dla 

ogórków, zaś w przypadku pomidorów okres wegetacji został zmniejszony o 8 dni. 

Natomiast sucha masa wzrosła o 3,8 % w przypadku fasoli, o 5,3 % dla papryki i 6,5 % dla 

cebuli. Odnotowane pozytywne efekty są wynikiem lepszej kondycji roślin, ogólnie 

wyższego stopnia tolerancji wobec stresu fizjologicznego, dynamiki wzrostu i rozwoju 

roślin traktowanych laserem [Vasilevski, Bosev 1997a]. W uprawach warzywniczych 

odnotowano również zwiększony plon ziemniaków, których bulwy przed posadzeniem 

poddano działaniu lasera. Średni plon wzrósł o 43,1 %,  przy czym był spowodowany 

wzrostem o 17,8 % liczby bulw z pojedynczej rośliny oraz wzrostem średniej masy 

pojedynczej bulwy o 21,4 % [Vasilevski, Bosev 1997b]. Badania egipskie dowodzą 

skuteczności stymulacji laserem He-Ne nasion takich roślin jak anyż czy kumin. 

W zależności od czasu ekspozycji nasion na działanie światła lasera, uzyskano 

maksymalnie do 72 % wyższe rośliny anyżu (Pimpinella anisum) ze średnią liczbą gałęzi 

na roślinie większą o 267 % i o 88 % większa ilością baldachów z rośliny. W przypadku 

kuminu (Cuminum cyminum) średni wzrost roślin w najwyższej naświetlanej grupie był 

wyższy o 77 % w porównaniu z roślinami nienaświetlanymi, liczba gałęzi na jednej roślinie 

wzrosła o 286 %, natomiast średnia liczba baldachów z rośliny o 47 %. Wzrost plonowania 

i zwiększona zawartość soku w komórkach roślin spowodowały zwiększenie ilości 

otrzymanego z roślin olejku eterycznego maksymalnie o 165 % z anyżu i 140 % z kuminu 

[El Tobgy i in. 2009]. W szeregu przytoczonych powyżej badań na przedsiewnej stymulacji 

nasion roślin uprawnych wykazano, że efektami takiej stymulacji mogą być lepsze 

wschody, przyśpieszone dojrzewanie, zwiększone plonowanie roślin, większa odporność na 

choroby i niesprzyjające warunki siedliska, a także wyższa jakość biologiczna 

i przetwórcza plonów [Injuszin i in. 1981].  
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7.2. Wykorzystanie biostymulacji laserowej na rzecz poprawy stanu środowiska 

przyrodniczego 

 

Badania nad zastosowaniem stymulacji monochromatycznym, spójnym światłem 

laserowym nasion i sadzonek roślin uprawnych w celu zwiększenia ich plonowania są 

szeroko prowadzone w wielu ośrodkach badawczych zarówno w Polsce jak i na świecie. 

Badania z powyższego zakresu prowadzone są między innymi w ośrodkach naukowych 

w Japonii [Kan i in. 2000; Yamazaki i in. 2002], Egipcie [Ouf, Abdel-Hady 1999; El Tobgy 

i in. 2009; Osman i in. 2009], Chinach [Han, Wang, Yue 2002; Qi i in. 2002; Chena, Yuea, 

Wang 2005], Bułgarii [Dinoev i in. 2004, Aladjadjiyan 2007] i Macedonii [Vasilevski, 

2003;Vasilevski, Bosev 2007a, Vasilevski, Bosev 2007b]. Wśród krajowych instytucji 

badawczych wykorzystaniem biostymulacji laserowej w rolnictwie zajmują się naukowcy 

w Uniwersytecie Rolniczym w Lublinie [Koper 1994; Koper i in. 1996; Dziwulska, Koper 

2003; Dziwulska, Koper, Wilczek 2004; Makarska, Michalak, Wesołowska-Trojanowska 

2004; Gładyszewska 2006; Ciupak i in. 2007; Kwintal, Olszewski 2007; Wilczek, Ćwintal 

2009; Sujak, Dziwulska-Hunek, Kornarzyński 2009], Uniwersytecie Przyrodniczym we 

Wrocławiu [Szajsner 2003; Drozd i in. 2004; Drozd, Szajsner 2007], Uniwersytecie 

Rolniczym w Krakowie [Kasprowicz 2008], Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 

w Olsztynie [Wilczek, Fordoński 2007], Instytucie Genetyki Roślin PAN w Poznaniu 

[Rybiński 2000; Rybiński, Garczyński 2004] oraz w Instytucie Uprawy Nawożenia 

i Gleboznawstwa w Puławach [Podleśny, Stochmal 2005; Podleśny 2007]. W kilku 

ośrodkach naukowych również opracowano urządzenia do zautomatyzowania procesu 

stymulacji światłem laserowym materiału biologicznego. Przykładami mogą być: polskiej 

konstrukcji urządzenie do przedsiewnej laserowej stymulacji nasion metodą wiązki 

rozbieżnej opracowane i opatentowane przez Dygdałę i Kopera [Dygdała, Koper 1993], 

skonstruowane przez zespół Bułgarskiej Akademii Nauk w 2005 roku urządzenie SOLAR-

2M do przedsiewnej fotostymulacji nasion [Dinoev, Antonov, Stoyanov 2002; Dinoev 

2006] oraz opatentowane w Stanach Zjednoczonych systemy oraz metoda biostymulacji 

laserowej nasion i sadzonek [Neuberger 2004, Neuberger 2008]. 

Pokrewnym kierunkiem prac badawczych jest zastosowanie biostymulacji materiału 

roślinnego w celu poprawy stanu środowiska przyrodniczego. Jest to nowatorski sposób 
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wykorzystania fotostymulacji, który został zainicjowany w połowie lat siedemdziesiątych 

ubiegłego wieku. Pierwsze wyniki interdyscyplinarnych badań zespołu pod kierownictwem 

J. W. Dobrowolskiego zostały przedstawione na I Międzynarodowym Sympozjum 

nt. Bioenergetyki Komórki i Biostymulacji Laserowej w Katedrze Biofizyki Uniwersytetu 

Ałma-Ata w 1976 roku. Prace doświadczalne przeprowadzane w warunkach 

laboratoryjnych i terenowych w ramach wielospecjalistycznego zespołu wykazały, iż 

poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych parametrów biostymulacji laserowej można 

zwiększyć odporność różnych gatunków roślin na warunki stresowe. Stymulacja taka może 

powodować wzrost odporności na niesprzyjające warunki środowiskowe, zwiększenie 

energii kiełkowania i przyspieszenie wzrostu, a także zmiany stopnia akumulacji 

pierwiastków w komórkach roślinnych [Dobrowolski 2001]. Na podstawie badań 

stwierdzono, iż efekt fotostymulacji spójnym światłem lasera ma charakter nieswoisty, tzn. 

może być wywołany zarówno u bakterii, glonów, pierwotniaków, w hodowli in vitro 

komórek ludzi, zwierząt i roślin oraz in vivo u roślin naczyniowych, a także u zwierząt 

[Gregoraszczuk i in. 1983; Dobrowolski, Sławiński 1999; Dobrowolski, Różanowski 1998; 

Dobrowolski i in. 1999]. 

W podejmowanych przez szereg zespołów badaniach Dobrowolski zaproponował 

wykorzystanie metody biostymulacji laserowej materiałów roślinnych do optymalizacji 

naturalnych procesów zachodzących w środowisku, m.in. do: 

- usuwania zanieczyszczeń ze ścieków i gruntów,  

- rekultywacji obszarów zdegradowanych przemysłowo, 

- zagospodarowania osadów ściekowych, 

- usuwania związków biogennych ze ścieków i odpadów organicznych, 

- do formowania ochronnych pasów zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych – zielone 

ekrany stanowiące barierę dla rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń motoryzacyjnych, 

- zwiększenia plonów roślin przemysłowych uprawianych na terenach zanieczyszczonych,  

- zmiany stopnia przyswajalności przez rośliny uprawne wybranych pierwiastków, np. 

wzrostu przyswajalności pierwiastków niezbędnych takich jak selen (profilaktyka 

zdrowotna), obniżenia stopnia akumulacji pierwiastków śladowych w uprawach na 

terenach zanieczyszczonych. 
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Praktyczne zastosowanie biotechnologii laserowej może znacznie przyspieszyć 

prace związane z poprawą stanu środowiska przyrodniczego i jego racjonalnego 

zagospodarowania bez stosowania metod inżynierii genetycznej [Dobrowolski 2001]. 

Wykorzystanie stymulacji laserowej materiału biologicznego w działaniach na rzecz 

poprawy stanu środowiska przyrodniczego oraz zdrowia i jakości życia społeczeństwa jest 

polskim priorytetem w skali światowej [Dobrowolski 2001a; Dobrowolski 2001b]. 

Odpowiednio dobrane parametry naświetlania, takie jak długość fali światła, 

gęstość energii, czas naświetlania i sposób ekspozycji, dla stymulowanego materiału 

roślinnego mogą wywołać zwiększenie lub odwrotnie, zmniejszenie akumulacji niektórych 

pierwiastków. W przypadku zastosowania algorytmów naświetlania powodujących wzrost 

zdolności fitoremediacyjnych niektórych substancji z zanieczyszczonych gruntów lub 

ścieków metoda ta nadaje także się do zastosowania w roślinnych oczyszczalniach ścieków 

lub do stymulacji roślin używanych do fitoremediacji gruntów zdegradowanych 

z nadmiernym stężeniem pierwiastków śladowych [Dobrowolski, Różanowski 1998].  

W ramach opisywanych prac zostało przeprowadzone szereg badań nad wpływem 

światła laserów małych mocy na rośliny przemysłowe takie jak ziemniaki, len, śluzowiec 

pensylwański i odmiany wierzb energetycznych oraz rośliny ozdobne [Dobrowolski i in. 

2004]. Na podstawie wyników badań roślin przemysłowych uprawianych na terenach 

zanieczyszczonych w obrębie Kombinatu Huty im. T. Sędzimira stwierdzono, że 

stymulacja światłem laserowym może przyczynić się do ponad dwukrotnego wzrostu 

plonów ziemniaka (Solanum tuberosum), którego bulwy poddano działaniu światła laserów 

Ar i He-Ne, przyspieszenia kiełkowania bulw o około 15 dni oraz zwiększenia dynamiki 

wzrostu. W warunkach środowiskowych zaobserwowano znaczny wzrost plonów lnu 

(Linum usitatissimum) po naświetleniu nasion diodą laserową emitującą światło o długości 

670 nm, a także zwiększenie plonowania lnu wysianego w późniejszym okresie. Wzrost 

suchej masy lnu w grupach doświadczalnych był ponad trzykrotnie większy niż w grupach 

nienaświetlonych. Analizy zawartości niektórych mikroelementów wykazały kilkukrotny 

wzrost zawartości żelaza w bulwach ziemniaków doświadczalnych w porównaniu 

z nienaświetlanymi grupami kontrolnymi. Odnotowano natomiast niższy poziom 

koncentracji ołowiu: w grupie doświadczalnej - 0,50 mg/kg a w grupie kontrolnej 0,95 

mg/kg oraz miedzi: w grupie doświadczalnej 3,65 mg/kg, w grupie kontrolnej 4,05 mg/kg. 
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W przypadku badań prowadzonych na lnie stwierdzono wyższą koncentrację cynku 

w nasionach lnu z grupy naświetlanej (469,2 mg/kg) w porównaniu z grupą kontrolną (97,0 

mg/kg) [Dobrowolski, Wąchalewski i in. 1998]. 

 

Doświadczenia przeprowadzone na wierzbie wiciowej (Salix sp.), której zrzezy 

poddano działaniu spójnego światła laserów argonowego i helowo-neonowego, a także 

diod laserowych, wykazały, że stymulacja wpływa na przyspieszenie rizogenezy oraz 

wzrostu pędów. Podczas prowadzonych badań zaobserwowano wzrost odporności na 

czynniki stresowe roślin naświetlonych, szybsze ich ukorzenianie, większy przyrost 

biomasy oraz wydłużenie okresu wegetacji. Badania wstępne były przesłanką dla próby 

wykorzystania wierzby do rekultywacji gleb zasolonych lub zanieczyszczonych metalami 

ciężkimi, unieszkodliwiania osadów ściekowych i zwiększenia skuteczności oczyszczania 

ścieków w oczyszczalniach hydrofitowych [Zielińska-Loek 2003].  

Tereny, na których gleby zostały zdegradowane przez przemysł górniczy 

i hutniczy, są trudne do rekultywacji przyrodniczej. Podniesienie odporności wybranych do 

zabiegów rekultywacyjnych gatunków roślin na powodujące efekty fitotoksyczne 

zanieczyszczenia, może ułatwić biologiczne zagospodarowanie takich obszarów. 

W pracach prowadzonych na terenie zanieczyszczonym przez przemysł górniczo-hutniczy 

w obrębie ZGH Bolesław w Bukownie oraz na hałdzie z odpadami poprodukcyjnymi 

z Cementowni Chełm wykazano wpływ stymulacji laserowej na zmniejszenie lub 

zwiększenie akumulacji pierwiastków śladowych w różnych organach wierzb Salix 

viminalis, Salix acutifolia i Salix viminalis Rapp. Wykazano, że akumulacja pierwiastków 

śladowych jest zależna od sposobu naświetlania zrzezów [Dobrowolski, Różanowski, 

Zielińska 1995; Dobrowolski, Różanowski 1998]. 

W roślinach Salix viminalis, których zrzezy zostały naświetlone laserem 

argonowym stwierdzono tendencje do znacznego zwiększenia stężenia niektórych 

pierwiastków. Kumulacja Cu, Cr, Mn i Fe wzrosła średnio dwukrotnie, a Zn i Pb o około 

50% w porównaniu z materiałem nienaświetlanym [Zielińska-Loek, Różanowski, 

Dobrowolski, 2002]. Poprzez zastosowanie innych algorytmów naświetlania można 

również powodować znaczne zmniejszenie kumulacji cynku i ołowiu w liściach roślin tego 

samego gatunku - Salix viminalis. Dodatkowo, stymulacja laserem powoduje zwiększenie 
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powierzchni liści o 300% w porównaniu z roślinami z grupy kontrolnej oraz zwiększenie 

odporności na zanieczyszczenia pochodzące ze spalin. Wykorzystując powyższe efekty 

naświetlania światłem spójnym przeprowadzono badania nad wykorzystaniem wierzby do 

formowania pasów ochronnych wzdłuż ruchliwych tras komunikacyjnych i parkingów 

[Zielińska-Loek, Dobrowolski 1999]. Szybko rosnące żywopłoty wierzbowe mogą pełnić 

funkcję naturalnych pasów zieleni ograniczających rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń 

komunikacyjnych. Stwierdzono, że w wyniku stymulacji laserowej podwyższa się 

odporność na zanieczyszczenia komunikacyjne oraz niedobory wody, a także 

zaobserwowano przyspieszenie wzrostu pędów wierzby, zwiększenie liczby liści 

w przeliczeniu na jedną roślinę oraz zwiększenie ich powierzchni asymilacyjnej [Zielińska-

Loek 2003]. W warunkach polowych lepsze rezultaty otrzymano z zrzezów stymulowanych 

laserem argonowym [Zielińska-Loek 2001; Zielińska-Loek, Dobrowoski 2002]. Podobne 

wyniki uzyskano we wstępnych badaniach nad wykorzystaniem do obudowy dróg 

ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita) [Ślązak 2004]. 

 

Również w przypadku moczarki kanadyjskiej (Elodea canadiensis) i trzciny 

pospolitej (Phragmites australis) zaobserwowano zwiększenie dynamiki wzrostu w wyniku 

zastosowania fotostymulacji laserowej [Dobrowolski 2002]. Stymulacja wzrostu trzciny 

oraz zwiększenie jej odporności na substancje toksyczne zawarte w ściekach może mieć 

ważny wpływ na wykorzystanie trzcinowych oczyszczalni. Oczyszczalnie takie stosowane 

są głównie na terenach o rozproszonej zabudowie, gdzie budowa zbiorczej kanalizacji jest 

nieopłacalna. Proces oczyszczania przebiega na poletkach trzcinowych, na które spływają 

ścieki po mechanicznym oczyszczeniu. Poprzez działanie trzciny i mikroorganizmów 

w strefie korzeniowej, ścieki są oczyszczane [Śliwka, Jakubiak, Łańko 2006]. Jeśli tempo 

przyrostu trzciny zostanie zwiększone, będzie ona znacznie szybciej i efektywniej 

wykorzystywać do wzrostu związki biogenne zawarte w ściekach, co spowoduje ich lepsze 

oczyszczenie. 

Badaniu wpływu stymulacji światłem spójnym poddano także wykorzystywane 

do fitooczyszczania ścieków: rzęsę drobną (Lemna minor) i spirodelę wielokorzeniową 

(Spirodella polyrhiza). Czynnikiem ograniczającym użytkowanie roślin rzęsowatych 

w coraz powszechniejszych oczyszczalniach biologicznych w Polsce jest 
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środkowoeuropejski klimat. Przeprowadzone doświadczenia dowodzą, iż możliwe jest 

wykorzystanie taniej diody laserowej w celu wydłużenia okresu wegetacyjnego tych roślin. 

Dodatkowo można w ten sposób zwiększyć odporność roślin na hipotermię, przez co 

redukcja liści w okresie zimy zmniejsza się do około 60%. Poprzez naświetlanie rzęsy 

udało się również zwiększyć przyrost biomasy oraz odporność na zmiany temperatury. 

Odpowiednia fotostymulacja przyspiesza podział komórek. Znacznie zwiększony przyrost 

biomasy sprawia, iż rośliny pobierają większe ilości substancji pokarmowych, efektywniej 

oczyszczając ścieki i zwalniając eutrofizację [Śliwka 2004; Śliwka 2005; Śliwka, Jakubiak 

2006]. Prowadzone doświadczania potwierdziły możliwość zwiększenia efektywności 

oczyszczalni hydrobotanicznych, przy wykorzystaniu biostymulacji laserowej. Wykazano 

istotny wpływ tej nieinwazyjnej metody biotechnologicznej na zmianę zdolności 

bioremediacyjnych wybranych gatunków roślin hydrofitowych. Na podstawie 

przeprowadzonych analiz chemicznych materiału roślinnego stwierdzono dwukrotny 

wzrost zawartości pierwiastków biogennych (azot, fosfor) w biomasie. Odnotowano także 

spadek akumulacji Pb, Zn, Ni, Cd w biomasie rzęsy, co może obniżyć ryzyko wystąpienia 

efektu fitotoksycznego. W kolejnych latach trwania doświadczenia stwierdzono trwałość 

efektu biostymulacji bez konieczności ponownego naświetlania roślin. Rzęsa drobna 

rozmnaża się wegetatywnie, dzięki czemu efekt biostymulacji przenosi się na kolejne 

pokolenia roślin potomnych [Śliwka 2007; Śliwka 2007a]. 

 

Szukając nowych zastosowań biotechnologii laserowej w inżynierii środowiska, 

poza szeregiem doświadczeń na materiale roślinnym, przeprowadzono również badania nad 

efektem biostymulacji zarówno bakterii glebowych (Arthrobacter globiformis, Bacillus 

macerans), bakterii asymilujących azot atmosferyczny (Azotobaceter chroococcum) 

i bakterii fitopatogennych (Corynrbacterium michiganense) jak i drożdży (Saccharomyces 

cerevisiae, Rhodotorula glutinis) i mikrogrzybów niszczących zabytkowy papier 

(Aspergillus ochraceus, Chaetonium funicolum, Penicilium lividum, Trichoderma 

polysporum).  W celu sprawdzenia możliwości przyspieszenia rekultywacji terenów 

w rejonach przemysłowych badano także wpływ fotostymulacji na mikroorganizmy 

glebowe biorące udział w procesie humifikacji i mineralizacji materii organicznej gleb 

[Dobrowolski, Wąchalewski i in. 1997]. Podczas poszukiwania innych możliwości 
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zastosowania stymulacji światłem laserowym dla ekorozwoju wykazano również 

zahamowanie, pod wpływem fotostymulacji, rozwoju grzybów patogennych występujących 

w środowisku człowieka [Dobrowolski, Wąchalewski i in. 1997]. Podobnie, grzybnia 

wykorzystywana do mykoryzy była poddawana badaniom wpływu światła laserowego. 

Mykoryza znalazła zastosowanie w szkółkarstwie, ponieważ przyczynia się do wzrostu 

pobierania wody i soli mineralnych z gleby, zwiększa odporność na stresy i ochrania 

korzenie przed chorobami, poprawia jakość i wigor roślin w szkółkach, wpływa na 

zmniejszenie stresu roślinnego po przesadzeniu oraz poprawia jakość gleby dzięki 

wytwarzaniu przez grzyby mykoryzowe glomaliny. Użycie laserów He-Ne i Ar do 

stymulacji grzybni Hebeloma mesophaeum wykorzystywanej do mykoryzowania korzeni 

sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris) spowodowało, że po 3 miesiącach uprawy sadzonek, na 

korzeniach było o 34 % więcej grzybni po naświetlaniu laserem He-Ne i 47 % więcej po 

naświetlaniu laserem Ar [Hilszczańska i in. 1999]. 

Badania nad wpływem fotostymulacji na rośliny ozdobne wykazały, że u irysów 

i niektórych odmian tulipanów, po właściwym naświetleniu kłączy i cebul, można 

przyspieszyć okres kwitnienia. Zastosowanie praktyczne tych badań ma za zadanie zmianę 

rolniczego zagospodarowania terenów w rejonach silnie zanieczyszconych. Uprawy roślin 

przemysłowych lub ozdobnych, nie będących źródłem zagrożenia zdrowia konsumentów, 

powinny być opłacalną alternatywą dla upraw roślin warzywnych [Dobrowolski 2001]. 

 

Wyniki prac badawczych związanych z zastosowaniem biostymulacji laserowej 

roślin wykorzystywanych w technologiach inżynierii środowiska, powinny przyczynić się 

do zwiększenia zainteresowania tą metodą. Przytoczone przykłady badań nad 

proekologicznym zastosowaniem biotechnologii laserowej wykazały, iż przez poddanie 

działaniu światła spójnego gatunków roślin wykorzystanych do fitooczyszczania ścieków, 

takich jak trzciny pospolite i rzęsy, można uzyskać silniejszą stymulację wzrostu tych 

roślin oraz wychwytu związków biogennych [Śliwka 2005; Śliwka 2004; Śliwka, Jakubiak 

2006; Śliwka, Jakubiak 2007]. Właściwie dobrane parametry stymulacji światłem spójnym 

określonych gatunków i odmian roślin mogą umożliwić skuteczniejsze oczyszczanie 

ścieków, biologiczne przetwarzanie i zagospodarowanie niektórych odpadów oraz 

zwiększenie efektywności zagospodarowania terenów poprzemysłowych i pogórniczych 
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zanieczyszczonych przez przemysł i motoryzację [Dobrowolski, Różanowski 1998; 

Dobrowolski 2001a; Jakubiak 2005a; Jakubiak, Śliwka 2008a]. Dodatkową możliwością 

zastosowania biotechnologii laserowej jest przyspieszenie wzrostu roślin energetycznych 

takich jak wierzba czy ślazowiec pensylwański. Ze wstępnych badań nad wykorzystaniem 

fotostymulacji zrzezów do przyspieszenia wzrostu i przyrostu biomasy różnych odmian 

wierzby energetycznej uzyskano pozytywne wyniki skłaniające do rozszerzenia 

i kontynuacji badań [Jakubiak, Śliwka 2007; Jakubiak, Śliwka 2008; Jakubiak, Śliwka 

2008b]. 
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8. WYKORZYSTANIE BIOSTYMULACJI LASEROWEJ DO 

ZWIĘKSZENIA PRZYDATNOŚCI ROŚLIN DLA REKULTYWACJI  

 
 

Na podstawie dokonanego w rozdziale szóstym i siódmym studium literatury 

podejmującej tematykę wpływu stymulacji spójnym i monochromatycznym światłem 

laserowym na procesy biofizyczne i biochemiczne zachodzące w komórkach i tkankach 

roślin można przypuszczać, że ten rodzaj biotechnologii może przyczynić się do wzrostu 

odporności niektórych gatunków roślin na zwiększoną mineralizację roztworu glebowego. 

Wyniki szeregu doświadczeń prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych na świecie 

wykazały, że możliwe jest takie dobranie parametrów biostymulacji laserowej dla 

poszczególnych gatunków roślin, które wpłyną na zwiększenie plonowania i przyrostu 

biomasy, podniesienie odporności roślin na niekorzystne warunki środowiskowe, a także na 

zmianę stopnia akumulacji wybranych pierwiastków w tkankach roślin. W badaniach 

największe różnice między grupami doświadczalnymi a kontrolnymi stwierdzono 

w przypadku uprawy roślin w warunkach zanieczyszczenia środowiska różnymi 

ksenobiotykami, co dowodzi celowości prowadzenia badań w tym zakresie. 

 

Utwory zawierające, na skutek działalności przemysłowej, zwiększoną ilość 

substancji rozpuszczonych w roztworze glebowym powinny zostać objęte działalnością 

rekultywacyjną. Podstawowym jej celem jest maksymalne zmniejszenie uciążliwości 

zanieczyszczenia oraz stworzenie nowego jakościowo obiektu pozwalającego na 

prowadzenie opłacalnej i społecznie użytecznej działalności. Choć rekultywacja może być 

prowadzona w wielu kierunkach to jej najczęstszym zadaniem jest taka naprawa tworzywa 

gruntowego, aby mogło ono stworzyć wystarczające warunki do wprowadzenia roślinności. 

Biologiczne zagospodarowanie terenów zdegradowanych jest nie tylko celem ale także 

środkiem do przywrócenia użyteczności gruntów.  Zabiegi stosowane podczas biologicznej 

rekultywacji mają doprowadzić do wytworzenia na powierzchni nieużytku warstwy gleby 

[Baran 2000]. Roślinność w postaci drzew, krzewów, traw oraz roślin zielnych spełnia 

szereg ważnych zadań w rekultywacji. Wprowadzenie roślinności na tereny rekultywowane 

jest niezbędne ze względu na konieczność przyspieszenia inicjowania rozwoju życia 



Zastosowanie stymulacji laserowej wybranych gatunków roślin w celu zwiększenia ich przydatności dla 
rekultywacji terenów zasolonych 
_________________________________________________________________________ 
 

 96

biologicznego oraz stymulacji procesów glebotwórczych w przypowierzchniowych 

warstwach utworu. Wprowadzenie odpowiednio dobranych gatunków roślin przy 

rekultywacji terenów zanieczyszczonych chemicznie nie tylko zwiększa dynamikę obiegu 

pierwiastków w tworzącej się glebie, ale również jest przydatne ze względu na zdolności 

fitoremadiacyjne roślin [Baran 2000]. Fitoremediację w rekultywacji można stosować jako 

alternatywę lub uzupełnienie metod fizyko-chemicznych. Ważną zaletą wykorzystania 

roślin w procesie obniżania zawartości substancji toksycznych jest równoczesna 

stabilizacja podłoża i hamowanie procesu erozji [Wójcik 2000]. Rośliny wykorzystywane 

do fitoremediacji zanieczyszczeń chemicznych powinny charakteryzować się wysoką 

tolerancją na stężenia zanieczyszczeń w środowisku, możliwością akumulowania dużych 

ilości zanieczyszczeń w częściach zbieralnych oraz szybki wzrostem i dużą produkcją 

biomasy [Baran 2000; Zemleduch, Tomaszewska 2007]. Wśród szeregu roślin 

wykorzystywanych w rekultywacji biologicznej terenów zanieczyszczonych chemicznie 

wymieniane są głównie rośliny przemysłowe, w tym także wierzby wykorzystywane 

w przemyśle plecionkarskim oraz odmiany szybkorosnących wierzb energetycznych takich 

jak Salix viminalis, których zebrana biomasa może być wykorzystana jako materiał do 

produkcji energii w procesie spalania [Baran 2000].  

Czynnikiem utrudniającym wykorzystanie różnych odmian wierzb energetycznych 

do rekultywacji terenów o podwyższonym zasoleniu jest ich ograniczona odporność na 

wysoką mineralizację roztworu glebowego. Wykorzystanie stymulacji laserowej zrzezów 

wierzb może przyczynić się do zwiększenia odporności tych roślin na takie czynniki 

stresowe jak podwyższone zasolenie oraz niedobór wody, co wpłynęłoby na możliwość 

szerszego zastosowania wierzb w rekultywacji oraz zwiększyło przyrost biomasy [Jakubiak 

2005, Jakubiak 2005a]. Ważnym dla rekultywacji terenów zanieczyszczonych chemicznie 

może również okazać się wpływ biostymulacji laserowej na zdolności roślin do 

przyswajania różnych pierwiastków. Wyniki dotychczasowych prac doświadczalnych 

wykazały, że dobrane odpowiednio parametry naświetlania mogą powodować 

zahamowanie bądź wzrost kumulacji metali śladowych w tkankach roślin [Dobrowolski 

i in. 2004; Zielińska-Loek, Różanowski, Dobrowolski 2002; Zielińska-Loek 2003; Śliwka 

2005]. 
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Prowadzone badania wykazały, że dobór parametrów naświetlania powinien zostać 

indywidualnie dopracowany dla każdego gatunku, a nawet odmiany, roślin. Parametry, od 

których zależy efekt fotostymulacji to długość fali (energia kwantów promieniowania), 

gęstość energii oraz czas i sposób naświetlania (rodzaj ekspozycji, odległość źródła światła 

od stymulowanego materiału roślinnego). Wskazane efekty, które może spowodować taka 

stymulacja u wierzb, to zwiększone tempo przyrostu biomasy, wzrost odporności na 

podwyższoną mineralizację roztworu glebowego jak również zmiana kumulacji 

określonych pierwiastków w tkankach roślin, a tym samym zwiększenie skuteczności 

fitoremediacji.  

 

Doświadczenia przedstawione w niniejszej pracy przeprowadzono w dwóch 

etapach. Pierwszy obejmował serie wstępnych badań, przeprowadzonych w warunkach 

laboratoryjnych, podczas których dobierano na drodze doświadczalnej optymalne 

parametry biostymulacji laserowej zrzezów wybranych klonów wierzb wiciowych Salix 

viminalis var. gigantea, Salix viminalis var. gigantea klon 1154, Salix viminalis Turbo oraz 

wierzby migdałowej (Salix amigdalina). Dalsze badania były prowadzone w warunkach 

polowych na glebach o podwyższonej zawartości soli. Wykorzystano algorytmy 

naświetlania, które przy próbach laboratoryjnych dały najlepsze efekty przyrostu biomasy 

i odporności na stres solny. W badaniach polowych wykorzystano wierzby wiciowe: Salix 

viminalis Turbo, Salix viminalis Sprint i Salix viminalis Duotur. 

Celem niniejszej rozprawy doktorskiej jest opracowanie optymalnych algorytmów 

biostymulacji laserowej wybranych roślin w celu zwiększenia ich odporności na zasolenie 

oraz polepszenia właściwości fitoremediacyjnych. Poprawa właściwości wybranych 

odmian wierzb energetycznych poprzez zastosowanie fotostymulacji ich zrzezów przed 

posadzeniem powinna przyczynić się do zwiększenia ich przydatności dla rekultywacji 

terenów zasolonych.  
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9. MATERIAŁ I METODA 
 
 
9.1. Charakterystyka materiału doświadczalnego 
 

Jako materiału doświadczalnego użyto szybkorosnących gatunków wierzb (Salix 

sp.), których biomasa wykorzystywana jest dla celów energetycznych. Wśród wybranych 

do badań wierzb dominowały odmiany wierzby wiciowej (Salix viminalis) 

charakteryzujące się szybkim przyrostem biomasy, zdolnością zasiedlania miejsc 

o niesprzyjających warunkach bytowania oraz możliwością pobierania i gromadzenia 

pierwiastków śladowych  [Szczukowski i in. 1998; Jóźwiakowska, Jóźwiakowski 2001]. 

Poza wierzbami wiciowymi Salix viminalis var. gigantea klon 1154, Salix viminalis var. 

gigantea, Salix viminalis Turbo, Salix viminalis Sprint do testów nad wpływem 

fotostymulacji laserowej wykorzystano także zrzezy wierzby migdałowej (Salix 

amigdalina). 

 

Wierzba wiciowa jest najpopularniejszą i najłatwiej dostępną odmianą wierzby, 

której pręty wykorzystywane są do celów energetycznych i przemysłowych. Jest to 

szybkorosnąca odmiana, tworząca krzewy dochodzące do 6 m wysokości. Jej jednoroczne 

zielone (odcienie od oliwkowego do szarego), tępo zakończone, grube pędy osiągają do 

4 m. Cechą szczególną wierzby Salix viminalis var. gigantea są wąskolancetowate liście 

o długości dochodzącej do 20 cm, i szerokości 8 - 10 razy mniejszej. Od strony górnej są 

ciemnozielone, a od spodu pokryte srebrzystymi, jedwabistymi włoskami. Brzegi liści są 

gładkie, faliste, zawinięte na dolnej stronie, natomiast ogonki krótkie, o długości 0,6 - 0,8 

cm. Zimowe pąki są w tym samym kolorze co pędy, mają wąski, wydłużony kształt, są tępe 

i mocno przylegające. Wierzby te kwitną przed rozwojem liści na przełomie 

marca/kwietnia. Łuski osłaniające kwiatostany męskie (kotki męskie) są pokryte 

srebrzystobiałymi włoskami. Po rozkwitnięciu kwiatostany te mają długość do 3,5 cm, są 

grube, żółte, dwupręcikowe z jednym miodnikiem. Kwiatostany żeńskie są mniejsze, mają 

do 2,5 cm, długą cienką szyjkę i nitkowate znamię. Salix viminalis var. gigantea klon 1154 

to klon wyprodukowany w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie przez 
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selekcję negatywną Salix viminalis przeznaczonych na gleby średnie, dobrze uwodnione 

[Jasiulewicz, Kiełczowski 2006]. 

Wierzby Turbo i Sprint to odmiany Salix viminalis wyhodowane na Wydziale 

Kształtowania Środowiska i Rolnictwa w Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2003 roku zostały zgłoszone do 

„Księgi ochrony wyłącznego prawa do odmiany” w Centralnym Ośrodku Badania Odmian 

Roślin Uprawnych. W pracach hodowlanych kładziono nacisk na wzrost produktywności 

roślin, wysoką odporność na szkodniki i choroby, jak również dobór odmian 

dostosowanych do różnych typów gleb (mineralne i organiczne). Odmiany te zostały 

stworzone z genotypów roślin wybieranych na drodze selekcji naturalnej przez wiele lat 

w polskich warunkach siedliskowych.  

Salix viminalis Turbo charakteryzuje się długimi pędami z licznymi, krótkimi, 

bocznymi rozgałęzieniami i lancetowatymi liśćmi. Jest to odmiana uniwersalna, która 

jednak preferuje gleby o wysokim poziome wód gruntowych. Plon suchej masy drewna jest 

bardzo wysoki, a zbiorów pędów można dokonywać w cyklach 1, 2, 3, i 4-letnich. Rośliny 

odmiany Turbo wykazują dużą odporność na choroby i tolerancję na szkodniki 

[Szczukowski, Tworkowski, Stolarski, 2004].  

Salix viminalis Sprint charakteryzuje się prostymi, licznymi pędami i lancetowatymi 

liśćmi. Choć jest odmianą uniwersalną, to jednak szczególnie zalecaną dla gleb 

mineralnych. Daje wysoki plon suchej masy drewna, rośliny są wolne od chorób, tolerują 

szkodniki. Odmiana ta szczególnie nadaje się do uprawy w dużym zagęszczeniu roślin przy 

krótkich rotacjach zbioru [Szczukowski, Tworkowski, Stolarski, 2004].  

Salix viminalis Duotur jest stosunkowo nową, polską odmianą wierzby 

energetycznej, wyhodowaną na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, nad którą nadal 

trwają badania.  

Uprawy wierzby migdałowej (Salix amigdalina), jako jednej z niewielu wierzb, 

udają się także na glebach organicznych. Jest to jedna z najwyższych krzaczastych odmian 

wierzb, wysokość jej prętów dochodzi do 10 m. Charakterystyczną cechą tej odmiany jest 

łuszcząca się płatami kora na pędach. Młode, jednoroczne pręty, o dużej skłonności do 

rozgałęziania, mają intensywnie zielony kolor. Długość liści dochodzi do 13 cm i jest około 

4 - 7 razy większa nić niż szerokość. Kształt liści jest szeroko lub jajowatolancetowaty, są 
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one ostro zakończone przy nasadzie i gruczołkowato piłkowane na brzegach. Błyszcząca, 

wierzchnia strona liści ma ciemnozielony kolor, a spodnia jest matowa i niebieskoszara. Na 

młodych liściach zauważalne jest niewielkie owłosienie. Dobrze widoczne jest unerwienie 

wraz z żółtym nerwem środkowym. Ogonki liściowe mają 1 - 1,5 cm długości. W okresie 

zimowym pąki wierzby migdałowej są nagie, jajowate i brązowe, ich rozkwitanie przypada 

na okres kwiecień – maj, zazwyczaj jeszcze przed rozwojem liści. Żółtozielone, luźne 

kwiaty męskie są trójpręcikowe z dwoma miodnikami o długości dochodzącej do 10 cm. 

Kwiaty żeńskie osadzone są na długich, ulistnionych pędach, posiadają słupek na długiej 

szypułce oraz nagą, jajowatostożkowatą zalążnię. Gdy owoce dojrzeją, zielonożółte 

przykwiatki nie opadają [Szczukowski i in. 1998a]. Salix amygdalina charakteryzuje się 

wysoką tolerancją na zanieczyszczenia antropogeniczne. Doświadczenia prowadzone na 

różnych gatunkach wierzb krzewiastych w celu zbadania wpływu skoncentrowanych 

zanieczyszczeń zawartych w odciekach z wysypisk komunalnych wykazały, iż wierzba 

migdałowa jest na nie odporna. Jak dowiodły prowadzone badania, gatunek ten, uprawiany 

na odciekach składowiskowych, wykazuje wysokie możliwości fitoewaporacyjne 

(odparowywanie zanieczyszczeń) oraz charakteryzuje się jednocześnie szybkim wzrostem 

i dużą produkcją biomasy [Agopsowicz, Białowiec 2003; Białowiec, Wojnowska-Baryła, 

Agopsowicz 2007]. 

 
 
9.2. Aparatura i metoda 
 

Badania wpływu światła laserowego na rośliny naczyniowe były już prowadzone 

w ubiegłych dekadach. W doświadczeniach wykorzystywano także wierzby wiciowe, 

jednak badania przeprowadzane były głównie pod kątem regulacji akumulacji metali 

ciężkich [Zielińska-Loek, Dobrowolski 2002]. Na wnioskach z wcześniejszych badań 

[Zielińska-Loek 2003] oparto wybór czasów ekspozycji oraz parametrów zastosowanego 

światła, takich jak moc oraz długość fali.  

 

Do badań wykorzystano zrzezy wierzb pozyskiwane z pędów ubiegłorocznych. We 

wszystkich założonych doświadczeniach wyodrębniano grupy kontrolne nie poddawane 

działaniu światła spójnego oraz grupy doświadczalne, które przed rozpoczęciem uprawy 
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zostały poddane fotostymulacji laserowej o różnych parametrach. Badania laboratoryjne, 

przeprowadzone jako uprawa hydroponiczna w roztworach NaCl, posłużyły optymalizacji 

algorytmów naświetlania. Parametry stymulacji, które dały najlepsze wyniki podczas 

doświadczeń wstępnych, zostały następnie zastosowane do naświetlania grup 

doświadczalnych użytych w doświadczeniach terenowych.  

 

Poszczególne grupy roślin doświadczalnych zostały poddane ekspozycji na światło 

medycznego aplikatora laserowego emitującego światło o długości fali odpowiadającej 

barwie czerwonej oraz diod laserowych emitujących światło o długości fali odpowiadającej 

barwie zielonej, różowej i niebieskiej. Do naświetlania grup doświadczalnych użyto 

następujących źródeł światła spolaryzowanego: 

1) Aplikator laserowy „Laser D68-1” firmy Marp Electronic (impulsowy laser medyczny), 

emitujący światło o długości fali odpowiadającej barwie czerwonej (λ=670 nm) o mocy 

20 mW, (gęstości energii 6 W/m2). Ekspozycja przerywana. 

2) Dioda laserowa emitująca światło o długości fali odpowiadającej barwie zielonej 

(λ=532 nm) o mocy 5 mW, (gęstości energii 3 W/m2). Ekspozycja ciągła. 

3) Dioda laserowa, produkcji Changchun New Industries Optoelectronics Tech CO., 

emitująca światło o długości fali odpowiadającej barwie niebieskiej (λ=473 nm) o mocy 20 

mW, (gęstości energii 6 W/m2). 

 

Materiał roślinny naświetlano wiązką padającą na niego prostopadle. Odległość 

emitora światła od naświetlanych zrzezów wierzb była stała i wynosiła 20 cm. 

W doświadczeniach laboratoryjnych przyjęto dwa sposoby naświetlania: naświetlanie całej 

powierzchni zrzezu w trzech sekwencjach po 30 sekund lub naświetlanie tylko pąków, 

każdy trzy razy po 3 sekundy. Zrzezy poddane działaniu światła laserowego wykorzystane 

w badaniach terenowych stymulowano tylko poprzez naświetlanie całego zrzezu.  

 

Do pomiaru przewodności elektrolitycznej roztworu hydroponicznego zastosowano: 

- wodoszczelny pH/konduktometr CPC-401 Elmetron przeznaczony do pomiarów 
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konduktywności roztworów wodnych w zakresie 0 – 200,00 mS/cm (woda i ścieki) 

o dokładności `0,1 % (powyżej 20 mS/cm  `0,25 %), 

- czujnik konduktometryczny EC-60 Elmetron,o zakresie pomiarowym 1 μS/cm – 100 

mS/cm.  

 

Do ważenia zrzezów i przyrostów biomasy posłużyły wagi: 

- elektroniczna waga o odczycie 0 - 500 g 

- elektroniczna waga o odczycie 0 - 36 g (model WSP 36 C, firma RADWAG) 

 

Doświadczenia terenowe prowadzono przez dwa okresy wegetacyjne. Podczas 

trwania uprawy dokonywano regularnych pomiarów wzrostu posadzonych zrzezów jak 

również obserwacji kondycji pędów i liści. Pod koniec każdego okresu wegetacyjnego, 

w październiku, dokonywano ostatnich obserwacji i pomiarów wzrostu roślin (długość 

i średnica pędów) oraz zbierano całą biomasę liści. Po zważeniu świeżej masy, liście 

poddawano suszeniu w temperaturze 40 °C i ponownie ważono w celu otrzymania wagi 

suchej masy. Wysuszoną biomasę rozdrobniono w młynku laboratoryjnym i poddano 

analizie chemicznej. Zawartość pierwiastków śladowych oraz makroelementów 

w materiale roślinnym oznaczono po suchej mineralizacji i roztworzeniu popiołu w HNO3 

(1:3). Stężenie pierwiastków w uzyskanych ekstraktach oznaczono metodą atomowej 

spektrometrii emisyjnej opartej na palniku indukcyjnie wzbudzonej plazmy (ISP-AES) 

w aparacie JY 238 ULTRACE Jobin Von Emission. 

 

W próbkach liści zebranych pod koniec drugiego roku wegetacji zbadano również 

zawartość chlorków. Analizę przeprowadzono w świeżym materiale roślinnym. Zawartość 

chlorków oznaczono zmodyfikowaną metodą Mohra po ekstrakcji wodą destylowaną. 

Metoda ta polega na miareczkowaniu chlorków mianowanym roztworem azotanu(V) srebra 

w obecności chromianu(VI) potasu jako wskaźnika. Podczas analizy chlorki wytrącają się 

w postaci nierozpuszczalnego chlorku srebrowego: 

 33 NaNOAgClAgNONaCl +↓→+  
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Po wytrąceniu wszystkich chlorków jony srebrowe reagują z chromianami 

i zabarwienie roztworu zmienia się z żółtozielonego na pomarańczowo-ceglasty, co 

oznacza zakończenie reakcji: 

342423 KNO 2CrOAgCrOKAgNO 2 +→+  

 

Po zakończeniu drugiego okresu wegetacyjnego, w listopadzie, zebrano biomasę 

prętów z wybranych grup i poddano ją analizie kaloryczności. Podczas przygotowania 

próbek biomasy zastała wykonana analiza zawartości wilgoci w oparciu o normę PN/G-

04511. Ciepło spalania i wartość opałową wyznaczono w oparciu o normę PN-ISO 1928: 

2002 przy wykorzystaniu kalorymetru izoperibolicznego LECO AC-350. Jest to urządzenie 

o bardzo wysokiej dokładności pomiarowej (< 0,05% RSD - dla kwasu benzoesowego) 

pozwalające na wykonanie powyższych oznaczeń dla paliw stałych takich jak węgiel 

kamienny i brunatny oraz biomasa. Kaloryczność określana jest poprzez spalenie próbki 

w atmosferze tlenowej, w klasycznej bombie kalorymetrycznej umieszczonej w wodzie. 

Dodatkowo, zawartość popiołu została oceniona klasyczną metodą spalania w temperaturze 

815 oC, według normy PN/G-04533, natomiast badanie zawartości części lotnych 

wykonano w temperaturze 900 oC w oparciu o normę PN-ISO 562: 2000. Podczas badań 

wykonano również analizę elementarną zawartości siarki całkowitej i popiołowej, którą 

oceniono w oparciu o metodę spalania wysokotemperaturowego z miareczkowaniem 

siedmiookocztero-boranem sodu zgodnie z normą PN-ISO 351:1999. Potrzebną do oceny 

wartości opałowej zawartość węgla i wodoru w badanych paliwach oszacowano metodą 

wysokotemperaturowego spalania w oparciu o normę PN/G-04521. Otrzymany podczas 

analizy kalorymetryczności popiół poddano również analizie pod kątem zawartości makro 

i mikroelementów przy użyciu takiej samej metodyki, jak w przypadku analizy biomasy 

liści.  

 

Z terenów, na których prowadzono doświadczenia terenowe, pobrano próbki gleby 

do badań składu granulometrycznego, właściwości chemicznych oraz zawartości 

makroelementów i metali ciężkich. Próbki pobrano z głębokości do 20 cm (z warstwy 

ornej) za pomocą szpadla, zgodnie z Polską normą PN-R-04031:1997. Odkrojono 
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z głębokości 20 cm pionowy płat gleby o grubości 2 cm, z którego środkowej części 

pobrano pionowy wycinek gleby do badania. 

W próbkach glebowych oznaczono pH w 1 mol KCl · dm-3 metodą 

potencjometryczną oraz zawartość wybranych pierwiastków (Ca, Mg, K, Na, P,  Fe, Mn, 

Zn, Cu, Ni, Cr, Pb, Cd). W glebie oznaczono ogólną zawartość pierwiastków po 

mineralizacji na gorąco w mieszaninie kwasów HNO3 i HClO3 (2:1) [Ostrowska i in. 1991]. 

Stężenia pierwiastków w otrzymanych roztworach oznaczono techniką atomowej 

spektrometrii emisyjnej z wzbudzaniem plazmowym (ICP-AES) na aparacie JY 238 

ULTRACE, firmy Jobin Von Emission.  

 
Do zobrazowania różnic wielkości roślin naświetlanych oraz kontroli 

wykorzystano: 

- aparat cyfrowy Maginon DC 3400 

- aparat cyfrowy Nikon Coolpix 995 

 

Statystycznego oraz graficznego opracowaniu wyników doświadczeń dokonano 

przy pomocy programu Statistica PL wersja 8 oraz Statistica PL wersja 7.1., a także 

w programie Microsoft Office Excel 2003. 
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10. WYNIKI DOŚWIADCZEŃ LABORATORYJNYCH 

 

10.1 Doświadczenie I  

 

Cel doświadczenia:  

Określenie wpływu fotostymulacji o wstępnie dobranych parametrach na wzrost 

korzeni wierzby migdałowej (Salix amygdalina) w uprawie hydroponicznej w roztworach 

NaCl. 

 

Metodyka: 

Przedstawione doświadczenie to badanie wstępne, którego celem było ogólne 

ustalenie parametrów naświetlania oraz możliwego do zastosowania stężenia soli 

w roztworach hydroponicznych dla kolejnych doświadczeń.  

W doświadczeniu porównywano wzrost zrzezów w grupach naświetlonych 

i kontrolnych uprawianych w hodowli hydroponicznej w roztworze NaCl o stężeniu 0,5 % 

i 1,5 % przez okres 14 dni. Zarówno grupy doświadczalne jak i kontrolne liczyły po 24 

sztuki zrzezów. Po zastosowaniu stymulacji światłem laserowym umieszczono po 6 

sztobrów w plastikowych naczyniach o pojemności 1,5 litra. Do poszczególnych naczyń 

wlano po jednym litrze roztworów NaCl o stężeniach: 0,5 % i 1,5 %.  

 

Opis grup doświadczalnych: 

W doświadczeniu wydzielono 6 grup zrzezów Salix amigdalina:  

 

A.1.1. Grupa nienaświetlona (kontrola), roztwór 0,5 % soli 

A.1.2. Grupa naświetlona diodą emitującą światło o długości fali odpowiadającej barwie 

zielonej (naświetlone zostały tylko pączki, 3 razy po 3 sekundy każdy, roztwór 

0,5 % NaCl 

A.1.3. Grupa naświetlana aplikatorem laserowym emitującym światło o długości fali 

odpowiadającej barwie czerwonej (naświetlone zostały całe zrzezy, 3 razy po 30 

sekund), roztwór 0,5 % NaCl 

A.2.1. Grupa nienaświetlona (kontrola), roztwór 1,5 % NaCl 
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A.2.2. Grupa naświetlona diodą emitującą światło o długości fali odpowiadającej barwie 

zielonej (naświetlone zostały tylko pączki, 3 razy po 3 sekundy każdy), roztwór 

1,5 % NaCl 

A.2.3. Grupa naświetlona aplikatorem laserowym emitującym światło o długości fali 

odpowiadającej barwie czerwonej (naświetlone zostały całe zrzezy, 3 razy po 30 

sekund), roztwór 1,5 % NaCl 

 

10.1.1. Zestawienie wyników 

 

 Na podstawie obserwacji rozwoju i wzrostu korzeni zrzezów stwierdzono, iż do 

dalszych badań można zastosować wyższe stężenie roztworu niż 1,5 %. Różnice w tempie 

rozwoju i wzrostu korzeni w grupach kontrolnych i naświetlonych były widoczne już przy 

niższym stężeniu. Natomiast przy 1,5 %, zaznaczyły się bardzo widocznie, gdyż grupy 

kontrolne nie wytworzyły korzeni w przeciągu 14 dni trwania doświadczenia. 

Grupy 
Lp. A.1.1. A.1.2. A.1.3. 
1 2,3 11,1 41,5 
2 3,1 12,0 44,7 
3 2,0 11,2 35,4 
4 3,3 8,9 28,1 
5 1,9 11,1 41,6 
6 4,7 11,2 39,9 
7 2,3 9,1 42,4 
8 2,4 12,1 33,1 
9 2,7 9,8 42,1 

10 0,6 13,0 55,5 
11 1,1 15,1 37,5 
12 4,0 7,2 48,5 
13 2,0 9,4 32,5 
14 4,2 12,0 45,5 
15 1,9 11,1 41,7 
16 1,8 8,5 38,3 
17 0,0 12,1 41,8 
18 2,5 17,2 34,3 
19 3,2 9,7 45,3 
20 2,4 8,3 35,3 
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21 2,5 11,0 47,3 
22 2,1 16,4 0,0 
23 0,9 6,3 46,9 
24 1,9 14,7 48,2 

Tabela 1. Przyrost długości korzeni zrzezów w poszczególnych grupach rosnących w 0,5 % 
roztworze NaCl po 14 dniach.  

 
 

Grupy Lp. 
A.2.1. A.2.2. A.2.3. 

1 0,0 7,6 16,6 
2 1,0 6,5 15,4 
3 0,5 3,6 19,5 
4 0,0 5,9 15,9 
5 0,0 8,3 13,2 
6 0,0 9,3 14,4 
7 0,0 11,3 18,1 
8 0,6 8,0 12,3 
9 0,0 7,9 18,8 

10 0,0 7,1 20,4 
11 0,0 8,7 19,9 
12 1,0 9,2 9,9 
13 0,0 7,1 16,9 
14 0,4 8,4 18,8 
15 0,0 7,8 21,2 
16 0,0 6,1 17,7 
17 0,8 4,9 16,2 
18 0,0 3,7 14,2 
19 0,0 8,7 11,7 
20 0,5 0,0 15,9 
21 0,0 7,7 0,0 
22 0,0 12,9 18,8 
23 0,0 5,9 13,9 
24 0,6 8,8 18,5 

Tabela 2. Przyrost długości korzeni zrzezów w poszczególnych grupach rosnących w 1,5 % 
roztworze NaCl po 14 dniach.  
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Rys.8. Zrzezy wierzby migdałowej (Salix amygdalina) po 14 dniach uprawy w roztworze 

NaCl o stężeniu 0,5 %. Egzemplarze reprezentatywne dla grupy kontrolnej A.1.1. 
oraz grup doświadczalnych A.1.2. i A.1.3. 

 

 
Rys.9. Korzenie zrzezów wierzby migdałowej (Salix amygdalina) z rysunku 

8 w powiększeniu.  
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Rys.10. Zrzezy wierzby migdałowej (Salix amygdalina) po 14 dniach hodowli w roztworze 

NaCl o stężeniu 1,5 %. Egzemplarze reprezentatywne dla grupy kontrolnej A.2.1. 
oraz grup doświadczalnych A.2.2 i A.2.3. 

 

 
Rys.11. Korzenie zrzezów wierzby migdałowej (Salix amygdalina) z rysunku 

10 w powiększeniu. 



Zastosowanie stymulacji laserowej wybranych gatunków roślin w celu zwiększenia ich przydatności dla 
rekultywacji terenów zasolonych 
_________________________________________________________________________ 
 

 110

10.1.2. Opracowanie wyników 

 

a) Zestawienie podstawowych wartości statystycznych: 
 

Do analizy liczbowych wyników badań zastosowano podstawowe wartości 

statystyki opisowej takie jak średnia arytmetyczna, odchylenie standardowe, błąd 

standardowy, mediana, górny kwartyl oraz dolny kwartyl. Wartości te zostały obliczone dla 

każdej grupy doświadczalnej oraz dla grup kontrolnych.  

 

Średnia arytmetyczna ( x ) jest miarą zmienności, która informuje o średnim poziomie 

badanej cechy i obliczana jest według wzoru: 

 ∑
=

=
n

i
ix

n
x

1

1
 (9) 

gdzie: 

n – liczba pomiarów,  

xi – wariant cechy (wartość pomiaru). 

 

Odchylenie standardowe (s) jest miarą zmienności o mianie zgodnym z mianem badanej 

cechy, która informuje o jej zróżnicowaniu i określa przeciętne odchylenie poszczególnych 

wartości od średniej arytmetycznej. Odchylenie standardowe wyznaczane jest przy użyciu 

wzoru: 

 
2ss =  (10) 

gdzie:  

s2 – wariancja, czyli średnia arytmetyczna kwadratów odchyleń poszczególnych wartości 

cechy od średniej arytmetycznej. 

 

Błąd standardowy (ss) jest odchyleniem standardowym dla rozkładu średniej z próby, 

wyznaczanym przy pomocy wzoru: 

 n
sss

2

=  (11) 
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gdzie:  

s2 - wariancja z próby,  

n - liczność próby. 

 

Mediana (Me), czyli wartość środkowa lub drugi kwartyl, jest wartością środkową dzielącą 

zbiorowość (uporządkowany szereg) na dwie równe części. W jednej z tych części znajdują 

się jednostki o wartościach niższych lub równych medianie, w drugiej o wartościach 

wyższych lub równych.  

 

Kwartyl dolny (Q1), czyli kwartyl pierwszy, dzieli zbiorowość (uporządkowany szereg) na 

dwie części w taki sposób, że 25% jednostek zbiorowości ma wartości cechy niższe bądź 

równe kwartylowi pierwszemu, a 75% ma wartości równe bądź wyższe od tego kwartyla. 

 

Kwartyl górny (Q3), czyli kwartyl trzeci, dzieli zbiorowość (uporządkowany szereg) na 

dwie części w ten sposób, że 75% jednostek zbiorowości ma wartości cechy niższe bądź 

równe kwartylowi trzeciemu, a 25% ma wartości równe bądź wyższe od tego kwartyla. 

Przedział wyznaczony przez kwartyl dolny (Q1) i kwartyl górny (Q3) jest rozstępem 

międzykwartylnym czyli przedziałem, w którym mieści się 50% jednostek zbiorowości 

o wartościach najbliższych medianie. Im większa szerokość rozstępu międzykwartylnego, 

tym większe zróżnicowanie badanej cechy [Łomnicki 2007]. 

 

Dla sprawdzenia statystycznej istotności różnic wyników otrzymanych w grupach 

kontrolnych i doświadczalnych przeprowadzono badania statystyczne Testem T dla prób 

zależnych w programie Statistica PL. Różnice wyników w porównywanych grupach były 

statystycznie istotne przy założonym poziomie istotności p<0,05 gdy otrzymana w analizie 

wartość |tobl| była  większa niż ttab dla n liczby przypadków.   

 

 

. 
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Grupy 
 A.1.1. A.1.2. A.1.3. 

Średnia [x] 2,4 11,2 41,2 

Odchylenie 
standartowe [s] 1,0 2,7 6,3 

Błąd 
standardowy [ss] 0,2 0,6 1,3 

Mediana [Me] 2,4 11,1 41,7 

Kwartyl dolny 1,9 9,3 36,5 

Kwartyl górny 2,9 12,1 45,4 

Tabela 3. Statystyki opisowe, przyrost długości korzeni zrzezów w poszczególnych 
grupach rosnących w 1,5 % roztworze NaCl po 14 dniach.  
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Rys.12. Wykres ramkowy dla przyrostów długości korzeni w grupach A.1.1, A.2.1. 

oraz A.3.1.  
 



Zastosowanie stymulacji laserowej wybranych gatunków roślin w celu zwiększenia ich przydatności dla 
rekultywacji terenów zasolonych 
_________________________________________________________________________ 
 

 113

11,2

41,2

2,4
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

A.1.1. A.1.2. A.1.3.

[c
m

]

 
Rys.13. Wykres średnich długości korzeni zrzezów wierzby migdałowej (Salix 

amygdalina) po 14 dniach uprawy w roztworze NaCl o stężeniu 0,5 %.  
 

Grupy 
 A.2.1. A.2.2. A.2.3. 

Średnia [x] 0,2 7,6 16,4 

Odchylenie 
standartowe [s] 0,3 2,1 3,0 

Błąd 
standardowy [ss] 0,1 0,4 0,6 

Mediana [Me] 0,0 7,8 16,6 

Kwartyl dolny 0,0 6,3 14,3 

Kwartyl górny 0,5 8,7 18,8 

Tabela 4. Statystyki opisowe, przyrost długości korzeni zrzezów w poszczególnych 
grupach rosnących w 1,5 % roztworze NaCl po 14 dniach.  
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Rys.14. Wykres ramkowy dla przyrostów długości korzeni w grupach A.1.2, A.2.2. 

oraz A.3.2.  
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Rys.15. Wykres średnich długości korzeni zrzezów wierzby migdałowej (Salix 

amygdalina) po 14 dniach uprawy w roztworze NaCl o stężeniu 1,5 %.  
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TEST T 

 Średnia Od.std. n Różnica Od. std. 
różnic t df p 

A.1.1. 2,32500 1,09316       
A.1.2. 11,18750 2,71522 24 -8,8625 3,09035 -14,0493 23 0,000000 
A.1.1. 2,32500 1,09316       
A.1.3. 39,47500 10,43807 24 -37,1500 10,52686 -17,2888 23 0,000000 

Tabela 5. Test T dla prób zależnych. Badanie zależności przyrostu korzeni zrzezów 
w grupach doświadczalnych (A.1.2. i A.1.3.) oraz kontrolnej (A.1.1.). 

 

 Średnia Od.std. n Różnica Od. std. 
różnic t df p 

A.2.1. 0,22500 0,349223       
A.2.2. 7,30833 2,608334 24 -7,0833 2,706621 -12,8208 23 0,000000 
A.2.1. 0,22500 0,349223       
A.2.3. 15,75833 4,445605 24 -15,5333 4,489763 -16,9491 23 0,000000 

Tabela 6. Test T dla prób zależnych. Badanie zależności przyrostu korzeni zrzezów 
w grupach doświadczalnych (A.2.2. i A.2.3.) oraz kontrolnej (A.2.1.). 

 

Średnia - średnia arytmetyczna  

Od. std. – odchylenie standardowe 

n - liczba przypadków 

Różnica – różnica średnich 

Od. std. różnic – odchylenie standardowe różnic 

t – wartość Testu T 

df – ilość stopni swobody Testu T 

p – poziom istotności 

 

Wyniki otrzymane we wszystkich grupach są statystycznie istotne.  

 

W porównaniu z grupą kontrolną największe, statystycznie istotne, różnice 

przyrostu długości korzeni otrzymano przy zastosowaniu trzykrotnej trzydziesto 

sekundowej ekspozycji na światło o długości fali λ=670 nm emitowane przez aplikator 

laserowy.
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10.2 Doświadczenie II 

 

Cel doświadczenia:  

Określenie wpływu fotostymulacji o wstępnie dobranych parametrach na wzrost 

pędów wierzby wiciowej – Salix viminalis 1154 w uprawie hydroponicznej w roztworach 

NaCl. 

 

Metodyka: 

Przedstawione doświadczenie było jednym ze wstępnych badań. Jego cel to ogólne 

ustalenie parametrów naświetlania oraz możliwego do zastosowania stężenia soli 

w roztworach hydroponicznych dla kolejnych doświadczeń.  

W doświadczeniu porównywano wzrost zrzezów w grupach naświetlonych 

i kontrolnych uprawianych w hodowli hydroponicznej w roztworze NaCl o stężeniu 2 % 

przez okres 30 dni. Zarówno grupy doświadczalne jak i grupa kontrolna liczyły po 15 sztuk 

zrzezów. Po zastosowaniu stymulacji światłem laserowym umieszczono po 5 sztobrów 

w plastikowych naczyniach o pojemności 1,5 litra. Do poszczególnych naczyń wlano po 

jednym litrze roztworu NaCl o stężeniu 2%. Aby zapewnić składniki pokarmowe, roztwór 

hydroponiczny przygotowany do uprawy zrzezów wzbogacono płynnym nawozem 

mineralnym BIO-FLORIN firmy Tropical. Nawóz został dodany do roztworu według 

dawki zalecanej przez producenta dla uprawy hydroponicznej: 1ml/1l wody.  

Użyty nawóz jest koncentratem wielokomponentowej uniwersalnej odżywki 

przeznaczonej do zasilania roślin ozdobnych w uprawach doniczkowych, balkonowych 

i ogrodowych,  kultywowanych tradycyjnie i hydroponicznie oraz do zasilania roślin 

wodnych w akwariach. Dzięki zawartości składników odżywczych intensyfikuje przyrost 

masy zielonej, wzmacnia system korzeniowy, a optymalna zawartość soli mineralnych, 

w tym aktywnego biologicznie żelaza i pierwiastków śladowych, zapobiega chlorozie, 

reguluje procesy fotosyntezy oraz zapewnia intensywną zieleń liści. Preparat zawiera m.in.: 

azot całkowity (N) 5,9 %, azot w formie amidowej (N) 2,5 %, azot formie amonowej (N) 

1,8 %, azot w formie azotanowej (N) 1,6 %, pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny 

w wodzie 3,0 %, tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie 6,5 % oraz inne 

makroelementy i mikroelementy, w tym B, Cu, Mn, Mo, Zn.  
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Opis grup doświadczalnych: 

W doświadczeniu wydzielono 3 grupy zrzezów Salix viminalis 1154:  

 

K - grupa nienaświetlona (kontrola) 

LM - grupa naświetlana aplikatorem laserowym emitującym światło o długości fali 

odpowiadającej barwie czerwonej (naświetlone zostały całe zrzezy, 3 razy po 30 

sekund) 

DZ - grupa naświetlona diodą emitującą światło o długości fali odpowiadającej barwie 

zielonej (naświetlone zostały całe zrzezy, 3 razy po 30 sekund) 

 

10.2.1. Zestawienie wyników 

 

 Uprawa wierzby trwała 30 dni. Po tym okresie dokonano pomiarów długości pędów 

na poszczególnych zrzezach. Wyniki przedstawiono w poniższej tabeli.  

 

Grupy Lp. 
K LM DZ 

1 32 55 40 
2 31 38 45 
3 33 48 27 
4 28 39 26 
5 30 33 29 
6 16 34 30 
7 27 35 27 
8 26 42 27 
9 23 33 42 

10 30 38 44 
11 26 34 34 
12 24 34 32 
13 30 39 33 
14 18 35 32 
15 19 35 32 

Tabela 7. Przyrost długości pędów zrzezów [cm] w poszczególnych grupach rosnących 
w 2 % roztworze NaCl po 30 dniach uprawy.  
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10.2.2. Opracowanie wyników 

 
a) Zestawienie podstawowych wartości statystycznych: 
 

Grupy 
 K LM DZ 

Średnia [x] 26,2 38,1 33,3 
Odchylenie 

standartowe [s] 5,3 6,2 6,4 
Błąd 

standardowy [ss] 1,1 1,3 1,3 
Mediana [Me] 27,0 35,0 32,0 
Kwartyl dolny 23,5 34,0 28,0 
Kwartyl górny 30,0 39,0 37,0 

Tabela 8. Statystyki opisowe dla przyrostu długości pędów zrzezów w poszczególnych 
grupach rosnących w 2 % roztworze NaCl po 30 dniach.  

 

 Mediana 
 25%-75% 
 Min-Maks 

K LM DZ
10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

 
Rys.16. Wykres ramkowy dla przyrostów długości pędów w grupach Salix viminalis 1154. 
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Rys.17. Wykres średnich długość pędów zrzezów Salix viminalis 1154 po 30 dniach 

uprawy w roztworze NaCl o stężeniu 2 %.  
 

 Średnia Od.std. N Różnica Od. std. 
różnic t df p 

K 26,20000 5,267149       
LM 38,13333 6,162869 15 -11,9333 5,311264 -8,70181 14 0,000001 
K 26,20000 5,267149       

DZ 33,33333 6,432803 15 -7,1333 7,529624 -3,66914 14 0,002527 

Tabela 9. Test T dla prób zależnych. Badanie zależności przyrostu korzeni zrzezów 
w grupach doświadczalnych (LM i DZ) oraz kontrolnej (K). 

 

Wyniki otrzymane w grupach doświadczalnych są statystycznie istotne.  

 

W porównaniu z grupą kontrolną największe, statystycznie istotne, różnice 

przyrostu długości pędów zrzezów Salix viminalis 1154 otrzymano przy zastosowaniu 

trzykrotnej trzydziesto sekundowej ekspozycji na światło o długości fali λ=670 nm 

emitowane przez aplikator laserowy. 
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10.3 Doświadczenie III 

 

Cel doświadczenia:  

Ocena wpływu wybranych algorytmów naświetlania światłem spójnym na rozwój 

i wzrost wierzby wiciowej Salix viminalis Turbo uprawianych w 2 % roztworze NaCl. 

 

Metodyka: 

Do przeprowadzenia doświadczenia wyodrębniono dwie grupy Salix viminalis 

Turbo - 12 sztuk. Długość zrzezów wynosiła 25 cm, średnica 9 – 13 mm. Zrzezy w grupie 

doświadczalnej poddano ekspozycji na światło emitowane przez aplikator laserowy. 

Przygotowano również grupę kontrolną – nienaświetlaną. 

 

Po zastosowaniu stymulacji światłem laserowym umieszczono po 6 sztobrów 

w plastikowych naczyniach o pojemności 1,5 litra. Do poszczególnych naczyń wlano po 

jednym litrze roztworu NaCl o stężeniu 2 %. Aby zapewnić składniki pokarmowe roztwór 

hydroponiczny przygotowany do uprawy zrzezów wzbogacono płynnym nawozem 

mineralnym BIO-FLORIN firmy Tropical. Nawóz został dodany do roztworu według 

dawki zalecanej przez producenta dla uprawy hydroponicznej: 1ml/1l wody. 

Obserwacje rozwoju zrzezów Salix viminalis Turbo prowadzono przez 25 dni, po 

tym okresie zmierzono przyrost biomasy pędów i korzeni.  

W pierwszym i ostatnim dniu uprawy zmierzona została przewodność 

elektrolityczna w celu sprawdzenia zmiany zasolenia roztworu. 

 

Opis grup doświadczalnych: 

 

Oznaczenia grup doświadczalnych Salix viminalis Turbo: 

 

T1 - grupa nienaświetlona (kontrola), 

T2 - grupa naświetlona aplikatorem laserowym emitującym światło o długości fali 

odpowiadającej barwie czerwonej (naświetlone zostały całe zrzezy, 3 razy po 30 

sekund).
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10.3.1. Zestawienie wyników 

 

Początko-
wa masa 
zrzezów 

Masa 
nowych 
pędów 

Przyrost 
pędów 

Masa 
nowych 
korzeni 

Przyrost 
korzeni 

Całkowity 
przyrost 

masy 

Całkowity 
przyrost 

masy Lp. 

[g] [g] [%] [g] [%] [g]  [%] 
1 9,32 1,83 19,58 0,38 4,04 2,2 23,62 
2 7,45 0,97 13,03 0,42 5,59 1,39 18,61 
3 8,6 1,76 20,42 0,81 9,38 2,56 29,8 
4 7,65 1,47 19,2 0,33 4,26 1,79 23,46 
5 7,03 0,98 13,89 0,62 8,84 1,6 22,72 
6 12,96 1,76 13,57 0,46 3,55 2,22 17,12 
7 7,9 0,19 2,43 0,17 2,14 0,36 4,56 
8 12,56 2,36 18,83 0,81 6,44 3,17 25,27 
9 16,93 4,13 24,37 1,26 7,43 5,38 31,8 

10 12,01 1,78 14,84 0,55 4,55 2,33 19,39 
11 12,58 2,95 23,42 1,45 11,53 4,4 34,94 
12 11,65 2,2 18,9 0,81 6,98 3,01 25,88 

Tabela 10. Pomiary przyrostu masy w nienaświatlanej grupie kontrolnej T1 - Salix 
viminalis Turbo. 

 
Początko-
wa masa 
zrzezów 

Masa 
nowych 
pędów 

Przyrost 
pędów 

Masa 
nowych 
korzeni 

Przyrost 
korzeni 

Całkowity 
przyrost 

masy 

Całkowity 
przyrost 

masy Lp. 

[g] [g] [%] [g] [%] [g] [%] 
1 6,34 0,97 15,23 0,49 7,65 1,45 22,88 
2 11,79 3,11 26,36 1,4 11,9 4,51 38,26 
3 13,24 3,61 27,24 1,86 14,09 5,47 41,33 
4 19,15 3,9 20,35 1,29 6,75 5,19 27,1 
5 12,11 3,82 31,54 1,13 9,3 4,95 40,84 
6 10,84 3,39 31,25 1,09 10,09 4,48 41,34 
7 9,47 1,87 19,71 1,28 13,56 3,15 33,27 
8 8,98 2,34 26,11 1,13 12,54 3,47 38,65 
9 15,12 4,56 30,17 3,64 24,07 8,2 54,24 

10 17,41 5,95 34,2 3,22 18,48 9,17 52,67 
11 9,86 3,32 33,67 1,75 17,71 5,07 51,38 
12 7,79 2,37 30,36 1,4 17,96 3,76 48,32 

Tabela 11. Pomiary przyrostu masy w doświadczalnej grupie T2 - Salix viminalis Turbo, 
naświetlonej aplikatorem laserowym emitującym światło o długości fali 
odpowiadającej barwie czerwonej. 
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Rys.18. Zrzezy Salix viminalis Turbo – grupa kontrolna. 

 

 
Rys.19. Zrzezy Salix viminalis Turbo – grupa naświetlona aplikatorem laserowym. 
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Liczba pędów Długość pędów  
[cm] Lp. 

T1 T2 T1 T2 
1 6 6 42 35 
2 7 7 35,5 47 
3 7 5 37 39 
4 3 7 28,5 57 
5 7 7 42 47 
6 2 10 35 62 
7 6 4 26 26 
8 5 3 43 44 
9 6 5 40 61 
10 4 8 37 78 
11 6 5 51 47 
12 8 9 40 48 

Tabela 12. Pomiar liczebności i długości pędów w grup T1 i T2 po zakończeniu 
doświadczenia. 

 

 
10.3.2. Opracowanie wyników 

 

a) Zestawienie podstawowych wartości statystycznych: 

 

Początko-
wa masa 
zrzezów 

Masa 
nowych 
pędów 

Przyrost 
pędów 

Masa 
nowych 
korzeni 

Przyrost 
korzeni 

Całkowity 
przyrost 

masy 

Całkowity 
przyrost 

masy 

 [g] [g] [%] [g] [%] [g] [%] 
Średnia [x] 10,6 1,9 16,9 0,7 6,2 2,5 23,1 
Odchylenie 

standartowe [s] 3,0 1,0 5,9 0,4 2,7 1,3 7,9 

Błąd standard. 
[ss] 0,9 0,3 1,7 0,1 0,8 0,4 2,3 

Mediana [Me] 10,5 1,8 18,9 0,6 6,0 2,3 23,5 
Kwartyl dolny 7,8 1,3 13,8 0,4 4,2 1,7 19,2 
Kwartyl górny 12,6 2,2 19,8 0,8 7,8 3,1 26,9 

Tabela 13. Statystyki opisowe dla przyrostu masy w nienaświatlanej grupie kontrolnej T1 - 
Salix viminalis Turbo. 
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Początko-
wa masa 
zrzezów 

Masa 
nowych 
pędów 

Przyrost 
pędów 

Masa 
nowych 
korzeni 

Przyrost 
korzeni 

Całkowity 
przyrost 

masy 

Całkowity 
przyrost 

masy 
 [g] [g] [%] [g] [%] [g] [%] 

Średnia [x] 11,8 3,3 27,2 1,6 13,7 4,9 40,9 
Odchylenie 

standartowe [s] 3,8 1,3 6,0 0,9 5,1 2,1 9,8 

Błąd standard. 
[ss] 1,1 0,4 1,7 0,3 1,5 0,6 2,8 

Mediana [Me] 11,3 3,4 28,7 1,3 13,1 4,7 41,1 
Kwartyl dolny 9,3 2,4 24,7 1,1 9,9 3,7 37,0 
Kwartyl górny 13,7 3,8 31,3 1,8 17,8 5,3 49,1 

Tabela 14. Statystyki opisowe dla przyrostu masy w doświadczalnej grupie T2 - Salix 
viminalis Turbo. 
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Rys.20. Wykres ramkowy dla przyrostów biomasy zrzezów Salix viminalis Turbo w grupie 

kontrolnej – T1 oraz doświadczalnej - T2 wyrażony w % w stosunku do wyjściowej 
masy zrzezów. 
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Rys.21. Wykres średnich przyrostów biomasy pędów zrzezów Salix viminalis Turbo 

w grupie kontrolnej – T1 oraz doświadczalnej - T2 wyrażony w % w stosunku do 
wyjściowej masy zrzezów. 
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Rys.22. Wykres średnich przyrostów biomasy korzeni zrzezów Salix viminalis Turbo 

w grupie kontrolnej – T1 oraz doświadczalnej - T2 po 25 dniach uprawy 
hydroponicznej w roztworze NaCl o stężeniu 2 %.  
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TEST T 

 Średnia Od.std. n Różnica Od. std. 
różnic t df p 

T2 23,09750 7,903759       
T1 40,85667 9,849524 12 -17,7592 9,776480 -6,29261 11 0,000059 

Tabela 15. Test T dla prób zależnych. Badanie zależności przyrostu biomasy zrzezów 
w grupie doświadczalnej i kontrolnej. 

 

Wyniki otrzymane w obu grupach są statystycznie istotne.  

 

KORELACJE 

 

  Średnia Odch.Std r(X,Y) rł t p N 
Grupa T2 

Masa_pocz. 10,5533 3,0266           
Masa_koń. 13,0882 4,2249 0,9853 0,9707 18,2127 0,00000001 12 

Grupa T1 
Masa_pocz. 11,8417 3,8450           
Masa_koń. 16,7476 5,6385 0,9732 0,9470 13,3724 0,00000010 12 

Tabela 16. Wartości obliczonej korelacji między masą początkową a końcową 
w poszczególnych grupach doświadczalnych (obliczenia wykonano 
w programie Statistika PL). 

 
Zaznaczone różnice są znaczące przy założeniu poziomu istotności p<0,05. 

r(X,Y) – współczynnik korelacji Persona 

rł – kwadrat współczynnika korelacji 

t – wartość krytyczna wyznaczająca obszar krytyczny dla testowanej hipotezy 

p – prawdopodobieństwo 

N - liczebność 

x – masa początkowa zrzezów 

y – masa końcowa zrzezów 

 

Skala korelacji w analizie statystycznej: 

rxy = 0   zmienne nie są skorelowane 
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0<rxy<0,1  korelacja nikła 

0,1<rxy<0,3  korelacja słaba 

0,3<rxy<0,5  korelacja przeciętna 

0,5<rxy<0,7  korelacja wysoka 

0,7<rxy<0,9  korelacja bardzo wysoka 

0,9<rxy<1  korelacja prawie pełna 

 

Dla wyników grup T1 i T2 zachodzi korelacja prawie pełna. 

 

 

Liczba pędów Długość pędów  
[cm] Lp. 

T1 T2 T1 T2 
Średnia [x] 5,6 6,3 38,1 49,3 
Odchylenie 

standartowe [s] 1,8 2,1 6,6 13,8 

Błąd 
standardowy [ss] 0,5 0,6 1,9 4,0 

Mediana [Me] 6,0 6,5 38,5 47,0 
Kwartyl dolny 4,8 5,0 35,4 42,8 
Kwartyl górny 7,0 7,3 42,0 58,0 

Tabela 17. Statystyki opisowe dla pomiaru liczebności i długości pędów w grupie 
kontrolnej T1 i doświadczalnej T2.  
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Rys.23. Wykres ramkowy dla długości pędów zrzezów Salix viminalis Turbo po 25 dniach 

uprawy w roztworze NaCl o stężeniu 2 %. 
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Rys.24. Wykres średnich długości pędów zrzezów Salix viminalis Turbo po 25 dniach 

uprawy w roztworze NaCl o stężeniu 2 %.  
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TEST T 

 Średnia Od.std. n Różnica Od. std. 
różnic t df p 

T2 38,08333 6,64295       
T1 49,25000 13,75186 12 -11,1667 14,94890 -2,58765 11 0,025244 

Tabela 18. Test T dla prób zależnych. Badanie zależności przyrostu długości pędów 
w grupie doświadczalnej i kontrolnej. 

 
W porównaniu z grupą kontrolną przyrosty pędów otrzymane w grupie doświadczalnej T2 

są statystycznie istotne. 

 
b) Pomiary zasolenia w roztworach z uprawy hydroponicznej zrzezów 

 

Lp. EC1 
[mS] 

EC2 
[mS] 

EC2-EC1 
[mS] 

EC3 
[mS] 

EC2-EC3 
[mS] 

EC4 
[mS] 

T1 
1 3,80 4,22 0,42 3,23 0,99 0,16 
2 3,77 4,19 0,42 3,31 0,88 0,15 

T2 
3 3,81 4,24 0,43 2,86 1,38 0,23 
4 3,75 4,16 0,41 2,89 1,27 0,21 

Tabela 19. Pomiar zasolenia w roztworach użytych do hydroponicznej uprawie wierzb. 

 
EC1 – przewodność elektrolityczna roztworu hydroponicznego z NaCl [mS] 

EC2 – przewodność elektrolityczna roztworu hydroponicznego z solą, po dodaniu nawozu 

[mS] 

EC3 – przewodność elektrolityczna roztworu hydroponicznego po zakończeniu 

doświadczenia 

EC4 – średnie obniżenie przewodności przypadające na jedną roślinę - (EC2-EC3)/liczba 

zrzezów w pojemniku.  

 

Przy zastosowaniu trzykrotnej trzydziestosekundowej ekspozycji na światło 

o długości fali λ=670 nm emitowane przez aplikator laserowy otrzymano statystycznie 

istotne, większe w porównaniu z grupą kontrolną, przyrosty długości pędów jak i biomasy.  
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10.4 Doświadczenie IV 

 

Cel doświadczenia:  

Ocena wpływu wybranych algorytmów naświetlania światłem spójnym na rozwój 

i wzrost wierzby wiciowej Salix viminalis var. gigantea uprawianych w 0 %, 2,5 % i 5 % 

roztworach NaCl. 

 

Metodyka: 

Do przeprowadzenia doświadczenia wyodrębniono 9 grup Salix viminalis var. 

gigantea, po 20 sztuk. Długość zrzezów wynosiła 25 cm, średnica 9 – 14 mm. 

Wyodrębniono 6 grup doświadczalnych. Zrzezy z 3 grup doświadczalnych poddano 

działaniu światła, którego źródłem był aplikator laserowy emitujący światło o długości fali 

odpowiadającej barwie czerwonej. Zrzezy z kolejnych 3 grup doświadczalnych poddano 

stymulacji światłem, którego źródłem była dioda laserowa emitująca światło o długości fali 

odpowiadającej barwie zielonej. W doświadczeniu przygotowano również 3 nienaświetlane 

grupy kontrolne o liczebności po 20 zrzezów.  

 

Po zastosowaniu stymulacji światłem laserowym umieszczono po 5 sztobrów 

w plastikowych naczyniach o pojemności 1,5 litra. Do poszczególnych naczyń wlano po 

0,9 litra roztworów NaCl o stężeniach 2,5 % i 5 % lub taką samą objętość wody 

destylowanej. W celu zapewnienia składników pokarmowych, roztwory przygotowane do 

uprawy hydroponicznej zrzezów wzbogacono płynnym nawozem mineralnym BIO-

FLORIN firmy Tropical. Nawóz został dodany do roztworu według dawki zalecanej przez 

producenta dla uprawy hydroponicznej: 1ml/1l wody.  

Obserwacje rozwoju zrzezów Salix viminalis var. gigantea prowadzono przez 40 

dni, po tym okresie zważono biomasę młodych pędów i korzeni aby określić ich przyrost.  

W pierwszym i ostatnim dniu uprawy zmierzona została przewodność 

elektrolityczna w celu sprawdzenia zmiany zasolenia roztworu. 
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Opis grup doświadczalnych: 

 

Oznaczenia grup doświadczalnych Salix viminalis var. gigantea: 

 

G1 - grupa nienaświetlona, uprawa hydroponiczna w 0 % roztworze NaCl 

G2 - grupa nienaświetlona, uprawa hydroponiczna w 2,5 % roztworze NaCl 

G3 - grupa nienaświetlona, uprawa hydroponiczna w 5 % roztworze NaCl 

G4 - grupa naświetlona aplikatorem laserowym emitującym światło o długości fali 

odpowiadającej barwie czerwonej (naświetlone zostały całe zrzezy, 3 razy po 

30 sekund), uprawa hydroponiczna w 0 % roztworze NaCl 

G5 - grupa naświetlona aplikatorem laserowym emitującym światło o długości fali 

odpowiadającej barwie czerwonej (naświetlone zostały całe zrzezy, 3 razy po 

30 sekund), uprawa hydroponiczna w 2,5 % roztworze NaCl 

G6 - grupa naświetlona aplikatorem laserowym emitującym światło o długości fali 

odpowiadającej barwie czerwonej (naświetlone zostały całe zrzezy, 3 razy po 

30 sekund), uprawa hydroponiczna w 5 % roztworze NaCl 

G7 - grupa naświetlona diodą emitującą światło o długości fali odpowiadającej barwie 

zielonej (naświetlone zostały całe zrzezy, 3 razy po 30 sekund), uprawa 

hydroponiczna w 0 % roztworze NaCl 

G8 - grupa naświetlona diodą emitującą światło o długości fali odpowiadającej barwie 

zielonej (naświetlone zostały całe zrzezy, 3 razy po 30 sekund), uprawa 

hydroponiczna w 2,5 % roztworze NaCl 

G9 - grupa naświetlona diodą emitującą światło o długości fali odpowiadającej barwie 

zielonej (naświetlone zostały całe zrzezy, 3 razy po 30 sekund), uprawa 

hydroponiczna w 5 % roztworze NaCl 
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10.4.1. Zestawienie wyników 

 

 
Początko-
wa masa 
zrzezów 

Masa 
nowych 
pędów 

Przyrost 
pędów 

Masa 
nowych 
korzeni 

Przyrost 
korzeni 

Całkowity 
przyrost 

masy 

Całkowity 
przyrost 

masy 
Lp. [g] [g] [%] [g] [%] [g] [%] 
1 6,8 1,6 23,6 0,4 6,6 2,0 30,2 
2 8,5 1,8 21,5 1,0 11,6 2,8 33,1 
3 7,8 2,2 28,0 0,7 8,4 2,8 36,4 
4 15,7 3,8 24,2 1,1 7,2 4,9 31,4 
5 16,2 4,1 25,1 0,8 5,2 4,9 30,3 
6 19,1 5,3 27,8 1,0 5,2 6,3 33,0 
7 13,2 3,2 24,1 1,2 9,3 4,4 33,4 
8 10,2 3,0 29,8 0,7 6,4 3,7 36,3 
9 13,6 4,0 29,0 1,4 10,5 5,4 39,5 

10 9,9 2,4 24,0 1,0 9,7 3,3 33,7 
11 22,1 4,3 19,5 1,5 6,8 5,8 26,3 
12 21,1 3,3 15,8 1,1 5,2 4,4 21,0 
13 16,2 2,8 17,3 0,9 5,6 3,7 22,8 
14 9,8 2,7 27,4 0,7 7,2 3,4 34,5 
15 14,4 3,9 27,1 1,0 6,9 4,9 34,0 
16 13,4 3,2 23,7 1,3 9,4 4,4 33,1 
17 10,5 3,0 29,0 0,8 7,7 3,8 36,7 
18 9,3 2,6 28,0 0,7 7,0 3,3 35,0 
19 16,3 4,2 25,8 1,2 7,4 5,4 33,1 
20 13,2 3,5 26,5 0,9 6,8 4,4 33,3 

Tabela 20. Pomiary przyrostu masy w grupie nienaświetlonej kontrolnej G1, uprawa 
hydroponiczna w 0 % roztworze NaCl. 

 

Początko-
wa masa 
zrzezów 

Masa 
nowych 
pędów 

Przyrost 
pędów 

Masa 
nowych 
korzeni 

Przyrost 
korzeni 

Całkowity 
przyrost 

masy 

Całkowity 
przyrost 

masy 
Lp. [g] [g] [%] [g] [%] [g] [%] 
1 7,9 0,2 2,7 0,7 8,6 0,9 11,3 
2 12,8 0,8 6,2 1,1 8,4 1,9 14,6 
3 14,8 0,6 3,8 0,8 5,7 1,4 9,5 
4 10,1 0,2 1,6 0,6 6,2 0,8 7,7 
5 10,6 0,2 1,6 1,0 9,6 1,2 11,2 
6 6,0 0,1 1,5 0,3 5,6 0,4 7,1 
7 21,9 0,4 2,0 1,8 8,0 2,2 9,9 
8 24,1 0,4 1,8 0,8 3,5 1,3 5,2 
9 8,4 0,1 1,5 0,6 7,0 0,7 8,6 
10 11,6 0,2 2,1 0,4 3,6 0,7 5,7 
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11 4,8 0,1 1,1 0,5 9,6 0,5 10,7 
12 20,9 0,7 3,2 1,0 5,0 1,7 8,1 
13 6,1 0,2 2,5 0,4 6,5 0,5 9,0 
14 16,6 0,4 2,2 1,1 6,3 1,4 8,5 
15 11,5 0,2 1,8 0,6 5,3 0,8 7,1 
16 13,4 0,7 5,2 0,6 4,5 1,3 9,6 
17 16,5 0,5 2,8 0,7 4,0 1,1 6,7 
18 19,3 0,6 3,2 1,5 8,0 2,2 11,3 
19 17,4 0,7 3,8 0,7 4,2 1,4 8,0 
20 5,4 0,1 1,0 0,4 7,7 0,5 8,7 

Tabela 21. Pomiary przyrostu masy w grupie nienaświetlonej G2 - uprawa hydroponiczna 
w 2,5 % roztworze NaCl. 

 

Początko-
wa masa 
zrzezów 

Masa 
nowych 
pędów 

Przyrost 
pędów 

Masa 
nowych 
korzeni 

Przyrost 
korzeni 

Całkowity 
przyrost 

masy 

Całkowity 
przyrost 

masy 
Lp. [g] [g] [%] [g] [%] [g] [%] 
1 23,6 0,5 1,9 0,7 2,9 1,1 4,9 
2 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3 9,6 0,0 0,5 0,2 2,3 0,3 2,8 
4 14,6 0,2 1,5 0,2 1,4 0,4 2,9 
5 12,8 0,2 1,9 0,3 2,3 0,5 4,2 
6 8,8 0,0 0,0 0,3 3,1 0,3 3,1 
7 13,8 0,1 0,9 0,5 3,3 0,6 4,2 
8 15,0 0,3 1,7 0,5 3,7 0,8 5,3 
9 7,2 0,2 3,3 0,3 3,9 0,5 7,2 
10 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11 13,2 0,3 2,0 0,3 2,5 0,6 4,5 
12 8,2 0,3 3,1 0,3 4,0 0,6 7,1 
13 13,0 0,0 0,0 0,7 5,4 0,7 5,4 
14 12,3 0,5 4,2 0,5 3,7 1,0 7,8 
15 9,5 0,4 4,6 0,5 5,5 1,0 10,2 
16 23,5 0,6 2,6 1,4 6,0 2,0 8,6 
17 19,2 0,3 1,4 0,9 4,7 1,2 6,1 
18 12,8 0,4 3,0 0,4 3,3 0,8 6,3 
19 14,2 0,6 3,9 0,7 4,7 1,2 8,6 
20 8,4 0,0 0,0 0,4 5,2 0,4 5,2 

Tabela 22. Pomiary przyrostu masy w grupie nienaświetlonej G3 - uprawa hydroponiczna 
w 5 % roztworze NaCl. 
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Początko-
wa masa 
zrzezów 

Masa 
nowych 
pędów 

Przyrost 
pędów 

Masa 
nowych 
korzeni 

Przyrost 
korzeni 

Całkowity 
przyrost 

masy 

Całkowity 
przyrost 

masy 
Lp. [g] [g] [%] [g] [%] [g] [%] 
1 7,6 1,9 25,6 0,7 9,4 2,7 35,0 
2 5,8 1,7 28,7 0,7 11,7 2,3 40,4 
3 8,3 2,1 26,0 0,6 6,9 2,7 32,9 
4 12,3 3,2 25,7 0,9 7,4 4,1 33,2 
5 27,6 7,1 25,9 2,4 8,8 9,6 34,7 
6 24,0 5,9 24,7 2,5 10,3 8,4 35,0 
7 10,4 3,0 28,9 0,8 8,0 3,8 36,9 
8 10,3 3,2 31,1 1,0 9,6 4,2 40,8 
9 23,2 5,4 23,5 1,5 6,3 6,9 29,8 
10 12,1 3,3 27,4 0,7 5,4 4,0 32,8 
11 21,2 4,4 20,8 1,4 6,4 5,8 27,3 
12 13,3 3,1 23,4 1,0 7,2 4,1 30,7 
13 20,5 5,3 25,6 2,2 10,8 7,5 36,4 
14 19,3 4,7 24,5 2,3 11,8 7,0 36,2 
15 9,6 3,5 36,5 0,9 9,7 4,4 46,2 
16 11,3 3,3 29,3 1,0 8,9 4,3 38,1 
17 7,9 2,4 30,3 0,8 10,3 3,2 40,5 
18 8,8 2,7 30,3 0,9 10,0 3,5 40,3 
19 8,5 3,0 35,0 0,9 10,2 3,9 45,3 
20 12,7 3,7 29,2 1,0 7,9 4,7 37,1 

Tabela 23. Pomiary przyrostu masy w grupie G4 naświetlonej aplikatorem laserowym 
emitującym światło o długości fali λ=670 nm, uprawa hydroponiczna w 0 % 
roztworze NaCl. 

 

Początko-
wa masa 
zrzezów 

Masa 
nowych 
pędów 

Przyrost 
pędów 

Masa 
nowych 
korzeni 

Przyrost 
korzeni 

Całkowity 
przyrost 

masy 

Całkowity 
przyrost 

masy 
Lp. [g] [g] [%] [g] [%] [g] [%] 
1 14,0 1,4 9,8 1,6 11,3 3,0 21,2 
2 10,2 1,6 15,2 1,0 10,2 2,6 25,4 
3 21,4 2,0 9,4 1,9 8,7 3,9 18,1 
4 17,4 2,0 11,6 1,5 8,6 3,5 20,2 
5 12,7 0,9 7,2 0,7 5,4 1,6 12,6 
6 19,5 1,2 6,0 1,8 9,1 2,9 15,0 
7 20,9 1,9 9,3 1,9 9,0 3,8 18,3 
8 9,2 0,8 8,8 1,3 14,2 2,1 23,0 
9 11,3 1,2 10,5 1,4 12,8 2,6 23,2 
10 23,4 2,1 8,9 2,6 11,2 4,7 20,1 
11 6,6 0,5 7,9 1,3 19,9 1,8 27,8 
12 15,1 0,9 6,0 1,0 6,8 1,9 12,8 
13 11,7 0,8 6,5 1,3 10,9 2,0 17,4 
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14 9,0 0,8 8,7 1,3 14,8 2,1 23,4 
15 13,5 0,5 3,4 1,6 11,7 2,0 15,1 
16 14,9 1,5 10,3 1,2 8,0 2,7 18,3 
17 11,0 0,9 8,2 1,5 14,0 2,4 22,2 
18 9,2 1,0 10,4 1,2 13,3 2,2 23,7 
19 16,2 2,1 13,0 2,1 13,3 4,3 26,3 
20 21,3 2,3 10,6 3,0 14,0 5,2 24,6 

Tabela 24. Pomiary przyrostu masy w grupie G5 naświetlanej aplikatorem laserowym 
emitującym światło o długości fali λ=670 nm, uprawa hydroponiczna w 2,5 % 
roztworze NaCl. 

 

Początko
-wa masa 
zrzezów 

Masa 
nowych 
pędów 

Przyrost 
pędów 

Masa 
nowych 
korzeni 

Przyrost 
korzeni 

Całkowity 
przyrost 

masy 

Całkowity 
przyrost 

masy 
Lp. [g] [g] [%] [g] [%] [g] [%] 
1 12,9 0,3 2,6 0,7 5,4 1,0 8,0 
2 12,2 0,5 4,2 0,9 7,2 1,4 11,4 
3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
4 21,6 0,6 2,9 1,0 4,5 1,6 7,4 
5 18,5 0,7 3,8 0,7 3,9 1,4 7,7 
6 21,6 0,6 2,8 0,9 4,2 1,5 7,0 
7 12,4 0,2 1,5 1,0 7,9 1,2 9,4 
8 11,7 0,4 3,3 1,2 10,0 1,6 13,3 
9 13,9 0,3 2,1 0,6 4,5 0,9 6,6 
10 10,0 0,0 0,0 0,7 6,9 0,7 6,9 
11 19,1 0,5 2,6 0,7 3,4 1,2 6,0 
12 12,5 0,3 2,5 0,5 3,9 0,8 6,4 
13 17,2 0,3 1,8 0,8 4,8 1,1 6,6 
14 15,4 0,5 3,4 0,5 3,2 1,0 6,6 
15 12,2 0,2 1,5 0,7 6,0 0,9 7,5 
16 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
17 13,0 0,3 2,3 0,5 3,6 0,8 5,9 
18 11,8 0,3 2,5 0,6 5,1 0,9 7,6 
19 12,8 0,4 3,5 0,5 4,1 1,0 7,6 
20 7,6 0,4 4,7 0,5 6,1 0,8 10,8 

Tabela 25. Pomiary przyrostu masy w grupie G6 naświetlonej aplikatorem laserowym 
emitującym światło o długości fali λ=670 nm, uprawa hydroponiczna w 5 % 
roztworze NaCl. 
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Początko-
wa masa 
zrzezów 

Masa 
nowych 
pędów 

Przyrost 
pędów 

Masa 
nowych 
korzeni 

Przyrost 
korzeni 

Całkowity 
przyrost 

masy 

Całkowit
y przyrost 

masy 
Lp. [g] [g] [%] [g] [%] [g] [%] 
1 16,5 3,5 21,1 1,0 6,1 4,5 27,1 
2 21,2 6,4 30,1 1,9 9,0 8,3 39,1 
3 9,8 2,7 27,5 0,8 8,1 3,5 35,7 
4 9,8 2,7 27,5 0,8 8,1 3,5 35,7 
5 8,2 2,6 31,8 0,8 10,2 3,4 41,9 
6 8,8 3,3 37,7 1,1 12,8 4,5 50,5 
7 19,5 4,8 24,9 1,1 5,9 6,0 30,7 
8 12,0 3,0 24,8 0,8 6,8 3,8 31,7 
9 14,3 3,2 22,6 0,9 6,4 4,2 29,1 
10 5,5 2,2 40,1 0,6 11,2 2,8 51,3 
11 8,9 2,8 31,2 0,8 9,3 3,6 40,6 
12 8,1 3,1 38,6 1,1 13,9 4,3 52,5 
13 12,6 3,3 25,9 0,9 7,3 4,2 33,2 
14 18,5 3,3 17,8 1,2 6,7 4,5 24,5 
15 16,5 3,7 22,3 1,3 7,9 5,0 30,2 
16 14,8 3,7 25,3 1,2 8,0 4,9 33,3 
17 8,5 2,2 26,0 0,8 8,9 3,0 34,9 
18 9,8 3,0 30,6 1,0 10,2 4,0 40,8 
19 19,2 4,4 22,8 1,5 7,9 5,9 30,7 
20 8,9 3,0 33,7 0,8 8,9 3,8 42,6 

Tabela 26. Pomiary przyrostu masy w grupie G7 naświetlonej diodą emitującą światło 
o długości fali λ=532 nm, uprawa hydroponiczna w 0 % roztworze NaCl. 

 

Początko-
wa masa 
zrzezów 

Masa 
nowych 
pędów 

Przyrost 
pędów 

Masa 
nowych 
korzeni 

Przyrost 
korzeni 

Całkowity 
przyrost 

masy 

Całkowit
y przyrost 

masy 
Lp. [g] [g] [%] [g] [%] [g] [%] 
1 13,9 1,8 12,6 0,8 5,8 2,6 18,4 
2 20,4 1,2 5,8 1,0 5,1 2,2 10,9 
3 26,3 3,3 12,6 2,3 8,9 5,6 21,5 
4 8,2 1,1 13,9 0,5 6,4 1,7 20,3 
5 7,0 0,6 8,2 0,4 5,7 1,0 14,0 
6 13,7 1,2 9,0 0,9 6,4 2,1 15,5 
7 8,6 0,3 3,7 0,7 7,9 1,0 11,5 
8 26,0 1,3 4,8 2,1 8,3 3,4 13,1 
9 9,1 0,7 7,9 0,8 8,4 1,5 16,3 
10 14,1 1,7 11,7 1,0 7,2 2,7 18,9 
11 9,5 0,3 2,7 0,9 9,3 1,1 12,0 
12 7,5 0,5 6,4 0,7 8,8 1,1 15,3 
13 16,1 0,8 5,3 0,9 5,7 1,8 11,0 
14 12,6 0,4 3,2 0,8 6,7 1,2 9,9 
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15 7,8 0,9 10,9 0,9 11,0 1,7 22,0 
16 11,6 1,3 11,3 1,3 11,5 2,6 22,8 
17 14,9 0,4 2,5 1,2 8,1 1,6 10,6 
18 13,5 1,9 14,4 1,1 8,4 3,1 22,8 
19 13,7 1,3 9,4 1,0 7,2 2,3 16,5 
20 7,4 0,2 2,1 1,2 16,8 1,4 18,9 

Tabela 27. Pomiary przyrostu masy w grupie G8 naświetlonej diodą emitującą światło 
o długości fali λ=532 nm, uprawa hydroponiczna w 2,5 % roztworze NaCl. 

 

Początko-
wa masa 
zrzezów 

Masa 
nowych 
pędów 

Przyrost 
pędów 

Masa 
nowych 
korzeni 

Przyrost 
korzeni 

Całkowity 
przyrost 

masy 

Całkowit
y przyrost 

masy 
Lp. [g] [g] [%] [g] [%] [g] [%] 
1 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 14,4 0,2 1,6 0,7 5,1 1,0 6,7 
3 21,4 1,0 4,5 0,5 2,4 1,5 6,8 
4 17,1 0,2 0,9 0,4 2,5 0,6 3,4 
5 12,7 0,4 3,0 0,6 5,1 1,0 8,1 
6 15,2 0,3 1,9 0,6 3,8 0,9 5,7 
7 10,5 0,3 3,0 0,4 4,2 0,8 7,3 
8 10,2 0,0 0,0 0,4 3,8 0,4 3,8 
9 9,6 0,3 2,6 0,3 3,5 0,6 6,1 
10 10,9 0,3 2,5 0,4 3,3 0,6 5,8 
11 19,2 0,5 2,7 1,3 6,9 1,8 9,6 
12 11,1 0,7 6,6 0,8 7,3 1,5 13,9 
13 13,9 0,8 5,6 1,2 8,5 2,0 14,1 
14 11,8 0,3 2,7 0,9 7,5 1,2 10,2 
15 20,7 0,3 1,5 1,6 7,7 1,9 9,2 
16 18,3 0,7 3,9 0,4 2,4 1,2 6,3 
17 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
18 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
19 17,1 0,6 3,4 0,4 2,4 1,0 5,8 
20 11,0 0,3 2,7 0,2 1,9 0,5 4,6 

Tabela 28. Pomiary przyrostu masy w grupie G9 naświetlonej diodą emitującą światło 
o długości fali λ=532 nm , uprawa hydroponiczna w 5 % roztworze NaCl. 
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10.4.2. Opracowanie wyników 
 
a) Zestawienie podstawowych wartości statystycznych: 
 
 

Początko-
wa masa 
zrzezów  

Masa 
nowych 
pędów  

Przyrost 
pędów  

Masa 
nowych 
korzeni 

Przyrost 
korzeni 

Całkowity 
przyrost 

masy  

Całkowity 
przyrost 

masy  
 [g] [g] [%] [g] [%] [g]  [%] 

Średnia [x] 13,4 3,2 24,9 1,0 7,5 4,2 32,4 
Odchylenie 

standartowe [s] 4,4 0,9 3,9 0,3 1,8 1,1 4,5 

Błąd stand. [ss] 1,0 0,2 0,9 0,1 0,4 0,2 1,0 
Mediana [Me] 13,3 3,2 25,4 1,0 7,1 4,4 33,2 
Kwartyl dolny 9,9 2,7 23,7 0,8 6,6 3,4 31,1 
Kwartyl górny 16,2 3,9 27,9 1,1 8,6 4,9 34,6 

Tabela 29. Statystyki opisowe dla przyrostu masy w grupie nienaświetlonej kontrolnej G1, 
uprawa hydroponiczna w 0 % roztworze NaCl. 

 
Początko-
wa masa 
zrzezów  

Masa 
nowych 
pędów  

Przyrost 
pędów  

Masa 
nowych 
korzeni 

Przyrost 
korzeni 

Całkowity 
przyrost 

masy  

Całkowity 
przyrost 

masy  
 [g] [g] [%] [g] [%] [g]  [%] 

Średnia [x] 13,0 0,4 2,6 0,8 6,4 1,1 8,9 
Odchylenie 

standartowe [s] 5,8 0,2 1,3 0,4 2,0 0,5 2,2 

Błąd stand. [ss] 1,3 0,1 0,3 0,1 0,4 0,1 0,5 
Mediana [Me] 12,2 0,3 2,1 0,7 6,2 1,1 8,6 
Kwartyl dolny 8,2 0,2 1,6 0,6 4,8 0,7 7,6 
Kwartyl górny 16,8 0,6 3,2 1,0 8,0 1,4 10,1 

Tabela 30. Statystyki opisowe dla przyrostu masy w grupie nienaświetlonej G2 - uprawa 
hydroponiczna w 2,5 % roztworze NaCl. 

 
Początko-
wa masa 
zrzezów  

Masa 
nowych 
pędów  

Przyrost 
pędów  

Masa 
nowych 
korzeni 

Przyrost 
korzeni 

Całkowity 
przyrost 

masy  

Całkowity 
przyrost 

masy  
 [g] [g] [%] [g] [%] [g]  [%] 

Średnia [x] 13,0 0,2 1,8 0,5 3,4 0,7 5,2 
Odchylenie 

standartowe [s] 4,6 0,2 1,5 0,3 1,7 0,5 2,7 

Błąd stand. [ss] 1,0 0,0 0,3 0,1 0,4 0,1 0,6 
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Mediana [Me] 12,8 0,3 1,8 0,4 3,5 0,6 5,3 
Kwartyl dolny 9,6 0,0 0,4 0,3 2,4 0,4 3,9 
Kwartyl górny 14,3 0,4 3,0 0,6 4,7 1,0 7,1 

Tabela 31. Statystyki opisowe dla przyrostu masy w grupie nienaświetlonej G3 - uprawa 
hydroponiczna w 5 % roztworze NaCl. 

 
Początko-
wa masa 
zrzezów  

Masa 
nowych 
pędów  

Przyrost 
pędów  

Masa 
nowych 
korzeni 

Przyrost 
korzeni 

Całkowity 
przyrost 

masy  

Całkowity 
przyrost 

masy  
 [g] [g] [%] [g] [%] [g]  [%] 

Średnia [x] 13,7 3,7 27,6 1,2 8,9 4,9 36,5 
Odchylenie 

standartowe [s] 6,4 1,4 3,9 0,6 1,8 2,0 4,9 

Błąd stand. [ss] 1,4 0,3 0,9 0,1 0,4 0,4 1,1 
Mediana [Me] 11,7 3,3 26,7 0,9 9,1 4,1 36,3 
Kwartyl dolny 8,7 2,9 25,4 0,8 7,4 3,8 33,1 
Kwartyl górny 19,6 4,5 29,5 1,4 10,2 6,1 40,3 

Tabela 32. Statystyki opisowe dla przyrostu masy w grupie G4 naświetlonej aplikatorem 
laserowym, uprawa hydroponiczna w 0 % roztworze NaCl. 

 
Początko-
wa masa 
zrzezów  

Masa 
nowych 
pędów  

Przyrost 
pędów  

Masa 
nowych 
korzeni 

Przyrost 
korzeni 

Całkowity 
przyrost 

masy  

Całkowity 
przyrost 

masy  
 [g] [g] [%] [g] [%] [g]  [%] 

Średnia [x] 14,4 1,3 9,1 1,6 11,4 2,9 20,4 
Odchylenie 

standartowe [s] 4,9 0,6 2,6 0,5 3,3 1,0 4,4 

Błąd stand. [ss] 1,1 0,1 0,6 0,1 0,7 0,2 1,0 
Mediana [Me] 13,8 1,2 9,1 1,5 11,3 2,6 20,7 
Kwartyl dolny 10,8 0,9 7,7 1,3 8,9 2,1 17,9 
Kwartyl górny 17,9 2,0 10,4 1,8 13,5 3,6 23,5 

Tabela 33. Statystyki opisowe dla przyrostu masy w grupie G5 naświetlanej aplikatorem 
laserowym, uprawa hydroponiczna w 2,5 % roztworze NaCl. 

 
Początko-
wa masa 
zrzezów  

Masa 
nowych 
pędów  

Przyrost 
pędów  

Masa 
nowych 
korzeni 

Przyrost 
korzeni 

Całkowity 
przyrost 

masy  

Całkowity 
przyrost 

masy  
 [g] [g] [%] [g] [%] [g]  [%] 

Średnia [x] 14,6 0,3 2,4 0,6 4,7 1,0 7,1 
Odchylenie 3,9 0,2 1,3 0,3 2,4 0,4 3,1 
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standartowe [s] 

Błąd stand. [ss] 0,9 0,0 0,3 0,1 0,5 0,1 0,7 
Mediana [Me] 12,9 0,3 2,6 0,7 4,5 1,0 7,2 
Kwartyl dolny 12,2 0,3 1,7 0,5 3,8 0,8 6,6 
Kwartyl górny 17,5 0,5 3,4 0,8 6,1 1,2 7,8 

Tabela 34. Statystyki opisowe dla przyrostu masy w grupie G6 naświetlonej aplikatorem 
laserowym, uprawa hydroponiczna w 5 % roztworze NaCl. 

 

Początko-
wa masa 
zrzezów  

Masa 
nowych 
pędów  

Przyrost 
pędów  

Masa 
nowych 
korzeni 

Przyrost 
korzeni 

Całkowity 
przyrost 

masy  

Całkowity 
przyrost 

masy  
 [g] [g] [%] [g] [%] [g]  [%] 

Średnia [x] 12,6 3,3 28,1 1,0 8,7 4,4 37,3 
Odchylenie 

standartowe [s] 5,2 1,3 6,2 0,4 2,3 1,6 8,5 

Błąd stand. [ss] 1,2 0,3 1,4 0,1 0,5 0,4 1,9 
Mediana [Me] 10,9 3,1 27,5 0,9 8,1 4,0 35,7 
Kwartyl dolny 9,1 2,7 24,8 0,8 6,5 3,5 31,0 
Kwartyl górny 15,9 3,4 31,3 1,1 9,9 4,5 41,2 

Tabela 35. Statystyki opisowe dla przyrostu masy w grupie G7 naświetlonej diodą 
emitującą laserowa, uprawa hydroponiczna w 0 % roztworze NaCl. 

 

Początko-
wa masa 
zrzezów  

Masa 
nowych 
pędów  

Przyrost 
pędów  

Masa 
nowych 
korzeni 

Przyrost 
korzeni 

Całkowity 
przyrost 

masy  

Całkowity 
przyrost 

masy  
 [g] [g] [%] [g] [%] [g]  [%] 

Średnia [x] 13,1 1,1 7,9 1,0 8,2 2,1 16,1 
Odchylenie 

standartowe [s] 5,7 0,7 4,1 0,5 2,6 1,1 4,4 

Błąd stand. [ss] 1,3 0,2 0,9 0,1 0,6 0,2 1,0 
Mediana [Me] 13,0 1,0 8,1 0,9 8,0 1,7 15,9 
Kwartyl dolny 8,5 0,5 4,6 0,8 6,4 1,4 11,9 
Kwartyl górny 14,3 1,3 11,4 1,2 8,8 2,6 19,3 

Tabela 36. Statystyki opisowe dla przyrostu masy w grupie G8 naświetlonej diodą 
laserową, uprawa hydroponiczna w 2,5 % roztworze NaCl. 
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Początko-
wa masa 
zrzezów 

Masa 
nowych 
pędów 

Przyrost 
pędów 

Masa 
nowych 
korzeni 

Przyrost 
korzeni 

Całkowity 
przyrost 

masy  

Całkowity 
przyrost 

masy  
 [g] [g] [%] [g] [%] [g]  [%] 

Średnia [x] 13,3 0,4 2,5 0,6 3,9 0,9 6,4 
Odchylenie 

standartowe [s] 4,5 0,3 1,8 0,4 2,6 0,6 3,9 

Błąd stand. [ss] 1,0 0,1 0,4 0,1 0,6 0,1 0,9 
Mediana [Me] 12,2 0,3 2,6 0,4 3,6 0,9 6,2 
Kwartyl dolny 10,4 0,2 1,4 0,4 2,4 0,6 4,4 
Kwartyl górny 17,1 0,5 3,1 0,8 5,5 1,3 8,4 

Tabela 37. Statystyki opisowe dla przyrostu masy w grupie G9 naświetlonej diodą 
laserową, uprawa hydroponiczna w 5 % roztworze NaCl. 

 
 
 

Wykres ramka-wąsy dla grup doświadczalnych 

 Mediana 
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Rys.25. Wykres ramkowy dla przyrostów biomasy zrzezów w grupach Salix viminalis var. 

gigantea wyrażonych w % w stosunku do wyjściowej masy zrzezów. 
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Rys.26. Wykres średnich przyrostów biomasy zrzezów w grupach Salix viminalis var. 

gigantea wyrażonych w % w stosunku do wyjściowej masy zrzezów. 
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Rys.27. Wykres średnich przyrostów biomasy pędów zrzezów w grupach Salix viminalis 

var. gigantea wyrażonych w % w stosunku do wyjściowej masy zrzezów. 
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Rys.28. Wykres średnich przyrostów biomasy korzeni zrzezów w grupach Salix viminalis 

var. gigantea wyrażonych w % w stosunku do wyjściowej masy zrzezów. 
 
TEST T 

 Średnia Od.std. n Różnica Od. std. 
różnic t df p 

Grupa G1 
Masa_pocz. 13,3607 4,3532       
Masa_koń. 17,5682 5,3127 20 -4,2075 1,1074 -16,9918 19 0,0000 

Grupa G2 
Masa_pocz. 12,9901 5,8068       
Masa_koń. 14,1294 6,2552 20 -1,1393 0,5446 -9,3556 19 0,0000 

Grupa G3 
Masa_pocz. 12,9721 4,6284       
Masa_koń. 13,6714 4,9907 20 -0,6993 0,4699 -6,6558 19 0,0000 

Grupa G4 
Masa_pocz. 13,7342 6,4473       
Masa_koń. 18,5869 8,3963 20 -4,8527 2,0075 -10,8104 19 0,0000 

Grupa G5 
Masa_pocz. 14,4166 4,8797       
Masa_koń. 17,2911 5,7529 20 -2,8745 1,0296 -12,4861 19 0,0000 

Grupa G6 
Masa_pocz. 14,5690 3,9215       
Masa_koń. 15,5590 4,0245 20 -0,9900 0,4352 -10,1731 19 0,0000 
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Grupa G7 
Masa_pocz. 12,5694 4,6379       
Masa_koń. 16,9479 5,7163 20 -4,3785 1,2404 -15,7863 19 0,0000 

Grupa G8 
Masa_pocz. 13,0880 5,6757       
Masa_koń. 15,1733 6,5858 20 -2,0854 1,0926 -8,5360 19 0,0000 

Grupa G9 
Masa_pocz. 13,2900 4,5096       
Masa_koń. 14,2085 4,9759 20 -0,9186 0,6109 -6,7246 19 0,0000 

Tabela 38. Test T dla prób zależnych. Badanie zależności masy początkowej i końcowej 
zrzezów w poszczególnych grupach. 

 
Na podstawie przeprowadzonego badania zależności masy początkowej od końcowej 

stwierdzono, że wyniki otrzymane w grupach są statystycznie istotne we wszystkich 

przypadkach.  

 

KORELACJE 

 Średnia Odch.Std r(X,Y) rł t p N 
Grupa G1 

Masa_pocz. 13,3607 4,3532      
Masa_koń. 17,5682 5,3127 0,9934 0,9868 36,7130 0,000000 20 

Grupa G2 
Masa_pocz. 12,9901 5,8068      
Masa_koń. 14,1294 6,2552 0,9987 0,9974 82,6549 0,000000 20 

Grupa G3 
Masa_pocz. 12,9721 4,6284      
Masa_koń. 13,6714 4,9907 0,9981 0,9961 68,0722 0,000000 20 

Grupa G4 
Masa_pocz. 13,7342 6,4473      
Masa_koń. 18,5869 8,3963 0,9979 0,9957 64,7632 0,000000 20 

Grupa G5 
Masa_pocz. 14,4166 4,8797      
Masa_koń. 17,2911 5,7529 0,9947 0,9894 41,0454 0,000000 20 

Grupa G6 
Masa_pocz. 14,5690 3,9215      
Masa_koń. 15,5590 4,0245 0,9943 0,9887 39,6898 0,000000 20 
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Grupa G7 
Masa_pocz. 12,5694 4,6379      
Masa_koń. 16,9479 5,7163 0,9929 0,9859 35,4572 0,000000 20 

Grupa G8 
Masa_pocz. 13,0880 5,6757      
Masa_koń. 15,1733 6,5858 0,9951 0,9902 42,7566 0,000000 20 

Grupa G9 
Masa_pocz. 13,2900 4,5096      
Masa_koń. 14,2085 4,9759 0,9965 0,9931 50,7922 0,000000 20 

Tabela 39. Wartości obliczonej korelacji między masą początkową a końcową 
w poszczególnych grupach doświadczalnych. 

 
Zaznaczone różnice są istotne z p < 0,05 

Skala korelacji w analizie statystycznej: 

rxy = 0   zmienne nie są skorelowane 

0<rxy<0,1  korelacja nikła 

0,1<rxy<0,3  korelacja słaba 

0,3<rxy<0,5  korelacja przeciętna 

0,5<rxy<0,7  korelacja wysoka 

0,7<rxy<0,9  korelacja bardzo wysoka 

0,9<rxy<1  korelacja prawie pełna 

 

Dla wyników wszystkich grup zachodzi korelacja prawie pełna. 

 

Test T 

 Średnia Od.std. n Różnica Od. std. 
różnic t df p 

G1 32,36653 4,519980       
G4 36,47367 4,858135 20 -4,10714 5,44593 -3,37274 19 0,003195 
G1 32,36653 4,519980       
G7 36,80250 8,017864 20 -4,43597 10,52865 -1,88422 19 0,074930 

Tabela 40. Test T dla prób zależnych. Badanie zależności przyrostu pędów zrzezów 
w grupach doświadczalnych (G4 i G7) oraz kontrolnej (G1) uprawianych 
w roztworze 0 % NaCl. 
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W porównaniu z grupą kontrolną przyrosty pędów otrzymane w grupie doświadczalnej G4 

są statystycznie istotne, natomiast wyniki z grupy G7 nie są istotne statystycznie.  

 

 Średnia Od.std. n Różnica Od. std. 
różnic t df p 

G2 8,93360 2,204563       
G5 20,43295 4,416004 20 -11,4993 4,582746 -11,2218 19 0,000000 
G2 8,93360 2,204563       
G8 16,10993 4,387958 20 -7,1763 5,084049 -6,3126 19 0,000005 

Tabela 41. Test T dla prób zależnych. Badanie zależności przyrostu pędów zrzezów 
w grupach doświadczalnych (G5 i G8) oraz kontrolnej (G2) uprawianych 
w roztworze 2,5 % NaCl. 

 
W porównaniu z grupą kontrolną przyrosty pędów otrzymane w grupie doświadczalnej G5 

i G8 są statystycznie istotne. 

 

 Średnia Od.std. n Różnica Od. std. 
różnic t df p 

G3 5,210225 2,682117       
G6 7,145460 3,101667 20 -1,93524 4,485955 -1,92927 19 0,068769 
G3 5,210225 2,682117       
G9 6,371709 3,948095 20 -1,16148 4,426077 -1,17357 19 0,255069 

Tabela 42. Test T dla prób zależnych. Badanie zależności przyrostu pędów zrzezów 
w grupach doświadczalnych (G6 i G9) oraz kontrolnej (G3) uprawianych w 
roztworze 5 % NaCl. 

 
Wyniki przyrostu pędów otrzymane w grupach doświadczalnych G6 oraz G9 

w zestawieniu z wynikami grupy kontrolnej nie są istotne statystycznie. 

 
W porównaniu z grupą kontrolną największe, statystycznie istotne, różnice 

przyrostu biomasy zrzezów Salix viminalis Turbo uprawianych w 2,5 % roztworze NaCl 

uzyskano przy zastosowaniu trzykrotnej trzydziestosekundowej ekspozycji całych zrzezów 

na światło o długości fali λ=670 nm emitowane przez aplikator laserowy. Przy 5 % 

stężeniu NaCl w roztworze hydroponicznym uwidocznił się negatywny wpływ zbyt dużego 

zasolenia, różnice pomiędzy grupą kontrolną a grupami naświetlanymi nie były 

statystycznie istotne. 
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10.5. Wnioski z doświadczeń laboratoryjnych 
 
 
1. Największy, statystycznie istotny przyrost biomasy osiągnięto w grupach wierzb, 

których zrzezy zostały poddane stymulacji trzykrotnej trzydziestosekundowej 

ekspozycji na światło o długości fali λ=670 nm (odpowiadającej barwie czerwonej) 

emitowanego przez aplikator laserowy. 

 

2. Największy, statystycznie istotny przyrost biomasy korzeni uzyskano w grupach wierzb 

trzykrotnie naświetlonych po 30 sekund światłem o długości fali λ=670 nm 

emitowanym przez aplikator laserowy. Korzenie tych zrzezów charakteryzowały się 

większą gęstością i liczniejszymi rozgałęzieniami niż zrzezów z grup kontrolnych. 

 

3. We wszystkich naświetlonych grupach kondycja liści była lepsza niż w kontrolnych 

grupach nienaświetlonych, w których znacznie więcej pędów miało małe, uschnięte, 

pożółkłe lub poskręcane liście. 

 

4. Zastosowanie trzykrotnego trzydziestosekundowego naświetlania całych zrzezów dało 

statystycznie lepsze rezultaty niż trzykrotne trzysekundowe naświetlanie każdego pąka 

na zrzezie. 

 

5. Wśród wykorzystanych w doświadczeniach odmian wierzb uwidoczniła się 

zróżnicowana odporność na stres wywołany takim samym poziomem zasolenia 

roztworu hydroponicznego. Największe tempo wzrostu oraz przyrostu biomasy 

zaobserwowano u odmiany Salix viminalis Turbo.  

 

6. Biostymulacja laserowa korzystnie wpłynęła na popraw odporności roślin na stres 

wywołany zasoleniem roztworu hydroponicznego.  

 

7. Przewodność badanych roztworów hydroponicznych zmniejszała się bardziej 

w grupach, w których był większy przyrost biomasy.  
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8. Przy stężeniu roztworu hydroponicznego w ilości 5 % NaCl uwidocznił się negatywny 

wpływ zbyt dużego zasolenia, z różnice pomiędzy grupą kontrolną i grupami 

naświetlanymi nie były statystycznie istotne. 

 
 

Analizy statystyczne wyników otrzymanych w doświadczeniach laboratoryjnych 

potwierdziły istotny, pozytywny wpływ biostymulacji laserowej na poprawę odporności 

roślin na stres wywołany zasoleniem roztworu hydroponicznego. Badania wykazały, że 

wśród zastosowanych algorytmów najkorzystniejszy wpływ na przyspieszenie wzrostu 

i zwiększenie odporności wierzb na stres solny ma trzykrotne, trzydziestosekundowe 

naświetlanie zrzezów światłem o długości fali λ=670 nm emitowanym przez aplikator 

laserowy o mocy 20 mW. W mniejszym stopniu, ale jednak również zaznaczył się istotny, 

pozytywny wpływ algorytmu z trzykrotnym, trzydziestosekundowym naświetlaniem 

zrzezów światłem o długości fali λ=532 nm emitowanym przez diodę laserową o mocy 

5 mW. Powyższe algorytmy stymulacji zostały wybrane do zastosowania w dalszych 

doświadczeniach prowadzonych w warunkach polowych na glebie o podwyższonym 

zasoleniu.   
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11. WYNIKI DOŚWIADCZEŃ TERENOWYCH  

 

11.1 Doświadczenie I  

 

Cel doświadczenia:  

Ocena wpływu naświetlania na rozwój i wzrost zrzezów Salix viminalis 

Turbo i Salix viminalis Sprint posadzonych w glebie o podwyższonym zasoleniu.  

 

Metodyka: 

Doświadczenie terenowe polegało na wysadzeniu zrzezów poddanych  naświetlaniu 

światłem laserowym oraz nienaświetlanych zrzezów z grup kontrolnych w glebie 

o podwyższonym zasoleniu. Doświadczalnych nasadzeń dokonano na przeznaczonym do 

rekultywacji terenie zamkniętej kopalni soli Barycz.  

W doświadczeniu wykorzystano zrzezy polskich odmian Salix viminalis Turbo 

i Salix viminalis Sprint. W każdej odmianie przygotowano grupy nienaświetlone – 

kontrolne oraz po 2 grupy doświadczalne, poddane stymulacji światłem laserowym 

o różnych parametrach naświetlania. Wszystkie grupy liczyło po 22 zrzezy o długości 25 

cm i średnicy 10 – 13 mm  

 

Algorytmy naświetlania zrzezów z grup doświadczalnych zostały dobrane na 

podstawie wniosków z doświadczeń laboratoryjnych. Po zastosowaniu stymulacji światłem 

spójnym zrzezy z wszystkich grup zostały wysadzone do gleby. Sadzenie odbywało się 

w kwietniu, kiedy gleba była jeszcze wilgotna. Okres uprawy wierzby w założonych 

badaniach przewidziany był na 2 sezony wegetacyjne. Przewidziano ręczną pielęgnację 

upraw, dlatego zrzezy wysadzono w rozstawie 0,65 x 0,33 m. 

 

Doświadczenie prowadzono przez 2 sezony wegetacyjne. Podczas wzrostu wierzb 

dokonywano regularnych pomiarów długości pędów oraz oceny ich kondycji. Na koniec 

każdego okresu wegetacyjnego zbierano biomasę liści z poszczególnych grup i dokonano 

wagowego pomiaru jej przyrostu a także analizy chemicznej zawartości makroelementów.  
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Gleba, na której uprawiano zrzezy wierzb była gliną lekką pylastą o składzie 

granulometrycznym: piasek - 27%, pył - 39%, ił - 34%. W pobranych przed wysadzeniem 

zrzezów próbkach gleby zbadano pH, które wahało się w zakresie: 7,1 – 7,3 w H2O. 

Zawartość makroelementów kształtowała się następująco: 5,84 g Mg /kg; 6,12 g Ca /kg; 

6,06 g Na /kg; 3,89 g K /kg. Wskaźnik SAR obliczony zgodnie z wzorem (4) wynosił 

14,21. Przy takiej wartości wskaźnika SAR ujawnia się szkodliwe oddziaływanie soli na 

procesy fizjologiczne roślin. 

 

Opis grup doświadczalnych: 

W doświadczeniu wydzielono po 3 grupy zrzezów z każdej odmiany: 

K - grupa nienaświetlona (kontrola) 

DZ - grupa naświetlona diodą emitującą światło o długości fali odpowiadającej barwie 

zielonej (naświetlone zostały całe zrzezy, 3 razy po 30 sekund) 

LM - grupa naświetlana aplikatorem laserowym emitującym światło o długości fali 

odpowiadającej barwie czerwonej (naświetlone zostały całe zrzezy, 3 razy po 

30 sekund) 

 

11.1.1 Zestawienie wyników 

 

Salix viminalis Turbo 
  po 1 roku po 2 roku 

Lp. K DZ LM K DZ LM 
1 55 53 63 220 116 121 
2 41 112 121 93 186 507 
3 33 51 67 75 133 178 
4 47 52 75 238 122 187 
5 34 55 190 79 128 596 
6 42 44 67 181 193 132 
7 51 63 130 125 173 217 
8 105 45 146 260 104 238 
9 56 70 113 188 179 421 
10 57 29 65 92 107 151 
11 53 55 41 104 162 115 
12 59 30 128 102 74 161 
13 26 40 111 91 82 557 
14 - 28 59 - 88 168 
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15 - 102 61 - 137 194 
16 - - 53 - - 342 
17 - - 98 - - 281 
18 - - 193 - - 512 
19 - - 65 - - 159 

Tabela 43. Przyrosty długości [cm] pędów Salix viminalis Turbo po pierwszym i drugim 
sezonie wegetacyjnym. 
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Rys.29. Procentowy udział w poszczególnych grupach zrzezów, z których wyrosły wierzby 

(Salix viminalis Turbo).  
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Rys.30. Średnia biomasa liści z jednej wierzby [g/szt] zebrana po pierwszym i drugim 
okresie wegetacyjnym wyrażona w suchej masie (Salix viminalis Turbo).  
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Salix viminalis Turbo 
 po 1 roku po 2 roku 

Lp. K DZ LM K DZ LM 
1 52 52 42 130 102 152 
2 49 76 46 113 190 164 
3 42 52 53 124 136 150 
4 49 51 54 160 128 186 
5 46 59 46 162 132 231 
6 55 51 59 103 196 201 
7 58 58 58 164 184 122 
8 84 46 63 210 109 181 
9 52 61 98 65 183 239 
10 66 27 51 190 108 105 
11 52 58 59 126 168 126 
12 37 72 69 175 77 153 
13 40 51 49 115 85 111 
14 33 28 32 110 91 81 
15  - -  55 -  -  128 
16  - -  43 -  -  91 
17  - -  34 -  -  86 
18  - -  61 -  -  152 

Tabela 44. Przyrosty długości [cm] pędów Salix viminalis Sprint po pierwszym i drugim 
sezonie wegetacyjnym. 
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Rys.31. Procentowy udział w poszczególnych grupach zrzezów, z których wyrosły wierzby 

(Salix viminalis Sprint).   
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Rys.32. Średnia biomasa liści z jednej wierzby [g/szt] zebrana po pierwszym i drugim 
okresie wegetacyjnym wyrażona w suchej masie (Salix viminalis Sprint).   

 

  
Rys.33. Salix viminalis Turbo 31 dni po 
posadzeniu. 
 

Rys.34. Salix viminalis Sprint 31 dni po 
posadzeniu. 
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Rys.35. Salix viminalis Turbo i Salix viminalis Sprint w pierwszym roku uprawy.  
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11.1.2 Opracowanie wyników 
 
a) Zestawienie podstawowych wartości statystycznych dla Salix viminalis Turbo: 
 

Salix viminalis Turbo 
 po 1 roku po 2 roku 

Lp. K DZ LM K DZ LM 
Średnia [x] 50,7 55,3 97,2 142,2 132,3 275,6 
Odchylenie 

standartowe [s] 19,4 24,3 45,1 65,9 38,8 161,6 

Błąd standard.[ss] 5,4 5,9 10,4 18,3 9,4 37,1 
Mediana [Me] 51,0 52,0 75,0 104,0 128,0 194,0 
Kwartyl dolny 41,0 42,0 64,0 92,0 105,5 160,0 
Kwartyl górny 56,0 59,0 124,5 188,0 167,5 381,5 

Tabela 45. Statystyki opisowe, przyrost długości pędów po pierwszym i drugim sezonie 
wegetacyjnym (Salix viminalis Turbo). 

 
TEST T 

 Średnia Od.std. n Różnica Od. std. 
różnic t df p 

K 50,6923 19,35366       
DZ 53,7692 21,00458 13 -3,0769 30,93127 -0,35867 12 0,726076 
K 50,6923 19,35366       

LM 101,3077 42,31506 13 -50,6154 44,18246 -4,13052 12 0,001394 

Tabela 46. Test T dla prób zależnych. Badanie zależności długości pędów zrzezów 
w grupach doświadczalnych (DZ, LM) oraz kontrolnej (K) po pierwszym roku 
uprawy (Salix viminalis Turbo)  

 

 Średnia Od.std. n Różnica Od. std. 
różnic t df p 

K 142,1538 65,9253       
DZ 135,3077 39,7186 13 6,846 76,0459 0,32460 12 0,751076 
K 142,1538 65,9253       

LM 275,4615 177,4179 13 -133,308 208,2768 -2,30774 12 0,039638 

Tabela 47. Test T dla prób zależnych (obliczenia wykonano w programie Statistika PL). 
Badanie zależności długości pędów zrzezów w grupach doświadczalnych (DZ, 
LM) oraz kontrolnej (K) po drugim roku uprawy (Salix viminalis Turbo)  

 
W porównaniu z grupą kontrolną różnica w przyrostach pędów w grupie doświadczalnej 

LM była statystycznie istotna zarówno po pierwszym jak i po drugim roku uprawy, 

natomiast wyniki przyrostu pędów uzyskane w grupie DZ nie są istotne statystycznie ani po 

pierwszym, ani po drugim roku.  
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Rys.36. Salix viminalis Turbo - wykres ramkowy dla przyrostów długości pędów [cm] 

w pierwszym i drugim sezonie wegetacyjnym [dni] dla grupy K (nienaświetlanej).  
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Rys.37. Salix viminalis Turbo - wykres ramkowy dla przyrostów długości  pędów [cm] 

w pierwszym i drugim sezonie wegetacyjnym [dni] dla grupy DZ naświetlanej 
diodą emitującą światło o długości fali λ=532nm. 
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Rys.38. Salix viminalis Turbo - wykres ramkowy dla przyrostów długości pędów [cm] 

w pierwszym i drugim sezonie wegetacyjnym [dni] dla grupy LM naświetlanej 
aplikatorem laserowym emitującym światło o długości fali λ=670nm. 
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Rys.39. Salix viminalis Turbo - średnie długości pędów [cm] z karpy w poszczególnych 

grupach dla dwóch okresów wegetacyjnych. 
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b) Zestawienie podstawowych wartości statystycznych dla Salix viminalis Sprint: 
 

Salix viminalis Turbo 
 po 1 roku po 2 roku 

Lp. K DZ LM K DZ LM 
Średnia [x] 51,1 53,0 54,0 139,1 134,9 147,7 
Odchylenie 

standartowe [s] 12,8 13,6 14,7 39,1 42,0 46,8 

Błąd standardowy 
[ss] 3,4 3,6 3,5 10,4 11,2 11,0 

Mediana [Me] 50,5 52,0 53,5 128,0 130,0 151,0 
Kwartyl dolny 43,0 51,0 46,0 113,5 103,5 113,8 
Kwartyl górny 54,3 58,8 59,0 163,5 179,3 176,8 

Tabela 48. Statystyki opisowe, przyrost długości pędów po pierwszym i drugim sezonie 
wegetacyjnym (Salix viminalis Sprint). 

TEST T 

 Średnia Od.std. n Różnica Od. std. 
różnic t df p 

K 51,07143 12,82104       
DZ 53,00000 13,59864 14 -1,92857 20,41668 -0,353439 13 0,729425 
K 51,07143 12,82104       

LM 55,64286 15,34529 14 -4,57143 17,35473 -0,985594 13 0,342322 

Tabela 49. Test T dla prób zależnych. Badanie zależności długości pędów zrzezów 
w grupach doświadczalnych (DZ, LM) oraz kontrolnej (K) po pierwszym roku 
uprawy (Salix viminalis Sprint)  

 

 Średnia Od.std. n Różnica Od. std. 
różnic t df p 

K 139,0714 39,09842       
DZ 134,9286 41,96421 14 4,1429 68,53843 0,22617 13 0,824588 
K 139,0714 39,09842       

LM 157,2857 46,79978 14 -18,2143 65,40075 -1,04206 13 0,316375 

Tabela 50. Test T dla prób zależnych. Badanie zależności długości pędów zrzezów 
w grupach doświadczalnych (DZ, LM) oraz kontrolnej (K) po drugim roku 
uprawy (Salix viminalis Sprint)  

 
W porównaniu z grupą kontrolną różnice w przyrostach pędów Salix viminalis Sprint 

w grupach doświadczalnych LM i DZ zarówno po pierwszym jak i po drugim roku uprawy 

nie była statystycznie istotna, jednak zaznaczył się korzystny wpływ w naświetlania grupie 

LM.  
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Rys.40. Salix viminalis Sprint - wykres ramkowy dla przyrostów długości pędów [cm] 

w pierwszym i drugim sezonie wegetacyjnym [dni] dla grupy K (nienaświetlanej).  
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Rys.41. Salix viminalis Sprint - wykres ramkowy dla przyrostów długości  pędów [cm] 

w pierwszym i drugim sezonie wegetacyjnym [dni] dla grupy DZ naświetlanej 
diodą emitującą światło o długości fali odpowiadającej barwie zielonej (λ=532nm) 
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Rys.42. Salix viminalis Sprint - wykres ramkowy dla przyrostów długości pędów [cm] 

w pierwszym i drugim sezonie wegetacyjnym [dni] dla grupy LM naświetlanej 
aplikatorem laserowym emitującym światło o długości fali odpowiadającej barwie 
czerwonej (λ=670nm) 
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Rys.43. Salix viminalis Sprint - średnie długości pędów [cm] z karpy w poszczególnych 

grupach dla dwóch okresów wegetacyjnych. 
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c) Analiza zawartości pierwiastków w biomasie: 
 

Salix viminalis Turbo 
 Mg Ca Na K  

K 1,53 30,99 1,52 17,93 
LM 2,42 31,01 2,06 18,23 

Tabela 51. Zawartości makroelementów [%] w popiele z biomasy drewna Salix viminalis 
Turbo zebranej po drugim okresie wegetacyjnym. 
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Rys. 44. Zawartości makroelementów [%] w popiele z biomasy drewna Salix viminalis 
Turbo zebranej po drugim okresie wegetacyjnym.  
 Salix viminalis Turbo Salix viminalis Sprint 

po 1 sezonie wegetacyjnym 
 Mg Ca Na K Mg Ca Na K 

K 1,34 9,11 1,57 14,74 1,67 17,93 0,67 11,51 
DZ 1,42 10,38 1,46 3,38 1,08 10,08 2,80 5,07 
LM 1,80 11,02 1,57 12,24 1,01 10,31 1,99 9,54 

po 2 sezonie wegetacyjnym 
 Mg Ca Na K Mg Ca Na K 

K 1,21 11,23 1,41 11,57 1,46 13,78 1,12 11,23 
DZ 1,32 10,14 1,38 5,98 1,12 11,21 2,19 8,65 
LM 1,75 12,16 1,48 11,30 1,06 10,94 2,06 9,12 

Tabela 52. Zawartość makroelementów [g/kg] w biomasie liści Salix viminalis Turbo 
i Salix viminalis Sprint.  
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Rys. 45. Zawartość Mg, Ca, Na i K [g/kg] w biomasie liści Salix viminalis Turbo i Salix 
viminalis Sprint.   
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W doświadczeniach prowadzonych w warunkach polowych na glebie 

o podwyższonym zasoleniu wykazano, że największe, statystycznie istotne zwiększenie 

przyrostów uzyskano u wierzb Salix viminalis Turbo w grupie, której zrzezy przed 

posadzeniem naświetlono trzykrotnie po trzydzieści sekund światłem o długości fali 

λ=670 nm emitowanym przez aplikator laserowy o mocy 20 mW. Doświadczenia terenowe 

potwierdziły wnioski z doświadczeń laboratoryjnych, iż wśród badanych algorytmów 

powyższy najkorzystniej wpływa na przyrost biomasy oraz zwiększenie odporności na 

zasolenie.  

W przypadku obu odmian wierzb przy zastosowaniu algorytmu z wykorzystaniem 

światła o długości fali λ=532 nm emitowanego przez diodę laserową o mocy 5 mW nie 

odnotowano zauważalnych, istotnych statystycznie różnic w przyroście w porównaniu  

z grupami kontrolnymi.  
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11.2 Doświadczenie II  

 

Cel doświadczenia:  

Ocena wpływu naświetlania na rozwój i wzrost zrzezów Salix viminalis Turbo 

i Salix viminalis Duotur uprawianych w warunkach polowych. Doświadczenie jest 

badaniem kontrolnym przeprowadzonym na gruntach niezasolonych będącym 

odniesieniem dla badań przeprowadzonych na gruntach zasolonych – opisanych 

w rozdziale 11.1. 

 

Metodyka: 

Doświadczenie terenowe polegało na wysadzeniu zrzezów poddanych naświetlaniu 

światłem laserowym oraz nienaświetlanych zrzezów z grup kontrolnych na poletku 

doświadczalnym.  

 

W badaniach wykorzystano zrzezy polskich odmian wierzb wyhodowanych 

w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie: Salix viminalis Turbo zgłoszona 

w 2003 roku do „Księgi ochrony wyłącznego prawa do odmiany” oraz nowo uzyskana 

odmiana Salix viminalis Duotur.  

W doświadczeniu, użyto opracowanego i sprawdzonego wcześniej algorytmu 

naświetlania z zastosowaniem aplikatora laserowego emitującego światło o długości fali 

λ=670 nm, jak również eksperymentalnie zastosowano podobne algorytmy naświetlania ale 

z wykorzystaniem nowej diody laserowej emitującej światło o długości fali λ=473 nm. Dla 

każdej odmiany przygotowano kontrolną grupę nienaświetloną oraz po 3 grupy 

doświadczalne, poddane stymulacji światłem laserowym o różnych parametrach 

naświetlania. W eksperymencie użyto sztobrów z rocznych pędów o długości 25 cm 

i średnicy 10 – 13 mm. Grupy Salix viminalis Turbo liczyły po 15 zrzezów, a Salix 

viminalis Duotur po 16.  

Zrzezy zostały wysadzone na poletku doświadczalnym na początku okresu 

wegetacyjnego (początek kwietnia), gdy gleba była jeszcze wilgotna. Przed posadzeniem 

grupy doświadczalne poddano stymulacji światłem spójnym. Algorytmy naświetlania 
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zrzezów zostały dobrane na podstawie wniosków z wcześniejszych doświadczeń. Ze 

względu na nieznaczny areał uprawy przewidziano ręczną pielęgnację, przez co gęstość 

sadzenia nie była uzależniona od rozstawu kół sprzętu rolniczego, jak ma to miejsce 

w uprawach wielkopowierzchniowych. Dodatkowo, ponieważ okres uprawy wierzby 

w założonych doświadczeniach terenowych przewidziany był na 2 sezony wegetacyjne, 

zrzezy wysadzono w rozstawie 0,50 x 0,33 m.  

Doświadczenie prowadzono przez 2 sezony wegetacyjne. Podczas wzrostu wierzb 

dokonywano regularnych pomiarów długości pędów oraz oceny ich kondycji. Na koniec 

każdego okresu wegetacyjnego zbierano biomasę liści z poszczególnych grup i dokonano 

wagowego pomiaru jej przyrostu, a także analizy chemicznej zawartości mikro 

i makroelementów. Po drugim okresie wegetacyjnym zebrano biomasę pędów 

wierzbowych w celu wykonania analizy wagowej zrzezów, zbadania wilgotności, 

kalorymetryczności, zawartości popiołu i analizy zawartości makro i mikroelementów.  

Gleba, na której wysadzono zrzezy wierzb była gliną średnią pylastą o składzie 

granulometrycznym: piasek – 21 %, pył – 41 %, ił – 38 % oraz pH wahającym się 4,85 – 

5,29.  Wskaźnik SAR obliczony zgodnie z wzorem (4) wynosił 2,93.  

 

Opis grup doświadczalnych: 

W doświadczeniu wydzielono po 4 grupy zrzezów obu odmian: 

 

LM - grupa naświetlana aplikatorem laserowym emitującym światło o długości fali 

λ=670 nm odpowiadającej barwie czerwonej (naświetlone zostały całe zrzezy, 3 razy 

po 30 sekund) 

DN - grupa naświetlona diodą emitującą światło o długości fali λ=473 nm odpowiadającej 

barwie niebieskiej (naświetlone zostały całe zrzezy, 3 razy po 30 sekund) 

LM/DN - grupa naświetlona najpierw aplikatorem laserowym emitującym światło 

o długości fali λ=670 nm (naświetlone zostały całe zrzezy, 3 razy po 15 sekund), a 

następnie zrzezy poddano stymulacji diodą emitującą światło o długości fali 

λ=473 nm (naświetlone zostały całe zrzezy, 3 razy po 15 sekund) 

K - grupa nienaświetlona (kontrola) 
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11.2.1 Zestawienie wyników 

 

a) Zestawienie pomiarów dla Salix viminalis Turbo: 

 
Salix viminalis Turbo  

 Po 1 roku Po 2 roku 
Grupa LM DN LM/DN K LM DN LM/DN K 

1 220 102 75 - 310 205 267 - 
2 140 130 115 150 200 205 190 275 
3 202 127 345 81 459 210 520 142 
4 137 177 160 320 347 370 265 465 
5 65 74 228 169 143 194 320 235 
6 257 150 240 85 335 265 445 185 
7 - 85 120 99 - 122 220 243 
8 120 126 216 87 270 245 275 190 
9 289 76 445 260 230 160 575 380 
10 230 145 165 145 550 268 319 255 
11 300 135 205 228 345 290 330 265 
12 76 158 188 115 280 142 395 210 
13 240 133 216 123 455 299 299 295 
14 475 80 99 278 811 240 275 383 
15 305 - 99,9 136 580 - 405 200 

Tabela 53. Salix viminalis Turbo - zestawienie długości głównych pędów w karpach [cm]. 
Pomiarów dokonano po pierwszym i drugim okresie wegetacyjnym. 

Salix viminalis Turbo 
 Po 1 roku Po 2 roku 

Grupa LM DN LM/DN K LM DN LM/DN K 
1 - 1 1 - 1 1 1 - 
2 1 - 1 1 1 1 1 1 
3 2 - 3 1 2 1 2 1 
4 2 2 2 2 2 1 1 2 
5 1 1 1 2 1 1 1 1 
6 1 1 2 1 1 1 2 1 
7 - 1 1 1 - 1 1 1 
8 1 1 2 1 1 1 1 1 
9 2 1 3 2 1 1 2 2 
10 2 1 1 1 2 1 1 1 
11 2 1 1 2 1 1 1 1 
12 1 2 2 1 1 1 2 1 
13 2 2 1 1 2 1 1 1 
14 3 1 1 3 3 1 1 2 
15 2 - 2 1 2 - 2 1 

Tabela 54. Salix viminalis Turbo - zestawienie liczby głównych pędów w karpach [szt]. 
Pomiarów dokonano po pierwszym i drugim okresie wegetacyjnym. 
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Salix viminalis Turbo  - po 2 roku 
Wysokość [cm] Waga [g] 

LM  DN  LM/DN K  LM  DN  LM/DN K  Lp. 
 14 wierzb 14 wierzb 15 wierzb 14 wierzb 14 wierzb 14 wierzb 15 wierzb 14 wierzb

1 310 205 267 275 352 98 352 249 
2 200 205 190 142 83 149 83 54 
3 248 210 340 210 91 163 91 271 
4 211 370 180 255 95 139 95 94 
5 187 194 265 235 99 49 99 127 
6 160 265 320 185 60 205 60 57 
7 143 122 170 243 330 37 330 215 
8 335 245 275 190 347 90 347 37 
9 270 160 220 140 128 43 128 279 

10 230 268 275 240 363 163 363 34 
11 239 290 355 255 290 150 292 273 
12 311 142 220 265 320 41 321 396 
13 345 299 319 210 380 76 380 64 
14 280 240 330 295 350 66 355 252 
15 150   170 273 220   222 91 
16 305   225 110 330   330 16 
17 230   299 200 157   157 94 
18 270   275   327   327   
19 311   140   138   138   
20 310   265   365   365   
21 270       160   160   

Tabela 55. Salix viminalis Turbo – długości [cm] oraz waga [g] pojedynczych głównych 
pędów po drugim okresie wegetacyjnym, kiedy mogą zostać zebrane 
z przeznaczeniem na biopaliwo.  

 
Salix viminalis Turbo - ∅ 40 

Po 1 roku  Po 2 roku  
LM DN LM/DN K  LM  DN  LM/DN K  Lp. 

 14 wierzb 14 wierzb 15 wierzb 14 wierzb 14 wierzb 14 wierzb 15 wierzb 14 wierzb
1 9,0 5,3 8,4 7,7 15,1 10,8 14,5 13,1 
2 6,3 5,2 7,4 3,8 9,1 11,2 9,3 7,2 
3 5,3 5,4 2,8 8,9 9,8 11,0 14,8 13,8 
4 5,5 3,3 4,9 6,7 8,2 10,5 13,6 9,3 
5 5,1 4,5 5,7 5,9 10,2 4,3 10,2 10,2 
6 3,4 6,1 7,4 4,9 7,0 13,0 13,9 7,9 
7 3,5 4,8 4,7 6,5 14,2 4,3 12,2 12,3 
8 10,0 3,4 8,6 4,4 16,2 9,6 13,3 5,6 
9 6,0 7,4 5,5 7,7 10,1 5,6 8,9 14,1 

10 3,8 6,8 7,0 5,4 15,6 11,4 10,8 5,7 
11 9,2 3,4 2,4 8,2 12,5 11,4 15,7 13,3 
12 6,9 5,0 9,5 9,6 14,7 5,7 11,9 16,1 
13 6,5 2,1 5,5 3,5 14,9 8,5 17,2 6,2 
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14 9,6 4,2 4,6 6,3 14,9 6,0 15,7 13,4 
15 4,7 4,8 9,9 7,4 13,2   10,4 8,4 
16 7,5   9,0 7,9 15,0   14,2 5,0 
17 6,8   5,3 3,6 12,3   13,4 8,8 
18 9,1   3,1 5,1 15,7   12,0   
19 8,5   8,0 6,4 12,3   13,1   
20 7,9   6,5   16,8   16,0   
21 8,5   6,7   12,0       
22 8,3   3,8           
23     6,4           
24     5,4           
25     5,7           

Tabela 56. Salix viminalis Turbo – średnice głównych pędów, o wysokości powyżej 40 cm 
mierzone na wysokości 40 cm od gruntu, wyrażone w [mm]. Pomiarów 
dokonano po pierwszym i drugim okresie wegetacyjnym. 

 

 Salix viminalis Turbo 
 Po 2 roku 
 LM DN LM/DN K 

Biomasa drewna 
[g/roślina] 356 105 333 186 

Tabela 57. Salix viminalis Turbo – biomasa drewna [g/roślina] zebrana po drugim okresie 
wegetacyjnym, wyrażona w postaci średniej przypadającej na pojedynczą 
roślinę.  
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Rys.46. Salix viminalis Turbo – biomasa drewna [g/roślina] zebrana po drugim okresie 

wegetacyjnym, wyrażona w postaci średniej przypadającej na pojedynczą roślinę.  
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 Salix viminalis Turbo 
 Po 1 roku Po 2 roku 
 LM DN LM/DN K LM DN LM/DN K 

Świeża 
masa 
[g/roślina] 

31,99 13,26 39,67 26,75 68,66 26,16 53,40 46,14 

Sucha 
masa 
[g/roślina] 

10,26 7,61 15,11 9,80 22,03 15,00 22,10 16,90 

Tabela 58. Salix viminalis Turbo – świeża i sucha biomasa liści zebrana pod koniec 
pierwszego i drugiego okresu wegetacyjnego, wyrażona w postaci średniej 
przypadającej na pojedynczą roślinę.  
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Rys.47. Salix viminalis Turbo - sucha biomasa liści zebrana pod koniec pierwszego 

i drugiego okresu wegetacyjnego, wyrażona w postaci średniej przypadającej na 
pojedynczą roślinę.  
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b) Zestawienie pomiarów dla Salix viminalis Duotur: 

 
 Salix viminalis Duotur 
 Po 1 roku Po 2 roku 

Grupa LM DN LM/DN K LM DN LM/DN K 
1 70 168 73 99 275 310 225 220 
2 366 303 264 - 665 325 305 - 
3 265 309 238 361 475 310 250 520 
4 152 251 90 - 355 330 120 - 
5 220 452 116 323 290 640 215 555 
6 392 152 129 161 545 255 290 265 
7 466 333 269 318 695 520 395 505 
8 246 424 350 - 292 560 500 - 
9 498 231 332 142 765 405 520 290 
10 441 301 311 263 435 415 340 480 
11 104 201 371 127 220 288 560 233 
12 231 268 209 144 280 450 440 173 
13 176 276 298 188 220 530 530 250 
14 304 314 128 272 530 470 260 610 
15 124 312 141 143 275 630 250 305 
16 267 249  297 460 525   

Tabela 59. Salix viminalis Duotur - zestawienie długości głównych pędów w karpach [cm]. 
Pomiarów dokonano po pierwszym i drugim okresie wegetacyjnym. 

 
 Salix viminalis Duotur  
 Po 1 roku Po 2 roku 

Grupa LM DN LM/DN K LM DN LM/DN K 
1 2 1 1 1 2 1 1 1 
2 3 2 2 - 2 1 1 - 
3 2 2 3 2 2 1 1 2 
4 2 2 1 - 2 1 1 - 
5 1 2 1 2 1 2 1 2 
6 2 1 2 1 2 1 1 1 
7 3 2 3 2 2 2 1 2 
8 1 2 3 - 1 2 2 - 
9 3 2 3 1 3 1 2 1 
10 2 2 1 2 1 2 1 2 
11 1 2 3 1 1 1 2 1 
12 2 2 2 1 1 1 2 1 
13 1 3 2 2 1 2 2 1 
14 3 2 1 3 1 2 1 3 
15 1 3 1 1 1 3 1 1 
16 2 2   2 2 2   2 

Tabela 60. Salix viminalis Duotur - zestawienie liczby głównych pędów w karpach [szt]. 
Pomiarów dokonano po pierwszym i drugim okresie wegetacyjnym. 
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Salix viminalis Duotur  - po 2 roku 
Wysokość [cm] Waga [g] 

LM  DN  LM/DN K  LM  DN  LM/DN K  Lp. 
 16 wierzb 16 wierzb 15 wierzb 13 wierzb 16 wierzb 16 wierzb 15 wierzb 13 wierzb

1 230 210 225 220 82 140 350 167 
2 245 325 305 290 89 380 440 177 
3 235 310 250 230 105 260 240 81 
4 320 330 120 280 290 240 56 213 
5 210 320 215 235 81 262 207 86 
6 265 320 190 265 135 290 140 105 
7 240 320 270 230 180 144 405 99 
8 215 320 220 275 71 360 150 160 
9 365 200 280 290 146 81 123 170 

10 200 230 270 180 76 320 162 38 
11 345 330 250 300 290 78 160 200 
12 290 275 340 233 204 155 371 57 
13 305 275 290 173 215 182 411 54 
14 292 230 270 250 330 300 396 117 
15 190 288 250 180 72 167 117 43 
16 245 350 190 190 74 289 55 35 
17 330 270 290 240 353 148 386 101 
18 320 160 240 305 337 60 211 254 
19 220 270 260 245 63 202 139 165 
20 280 200 250 205 165 81 185 106 
21 285 290     157 254     
22 290 190     148 68     
23 275 150     152 55     
24 220 255     105 268     
25 240 270     280 344     

Tabela 61. Salix viminalis Duotur – długości [cm] oraz wagi [g] pojedynczych głównych 
pędów po drugim okresie wegetacyjnym, kiedy mogą zostać zebrane z 
przeznaczeniem na biopaliwo.  

 
Salix viminalis Duotur -  ∅ 40 

Po 1 roku  Po 2 roku  
LM DN LM/DN K  LM  DN  LM/DN K  Lp. 

 16 wierzb 16 wierzb 15 wierzb 13 wierzb 16 wierzb 16 wierzb 15 wierzb 13 wierzb
1 6,4 4,4 2,9 3,4 8,6 11,3 17,5 12,0 
2 2,5 3,8 6,3 5,4 8,6 17,8 19,3 12,3 
3 5,4 7,6 5,0 5,7 10,2 15,3 14,7 9,1 
4 5,0 8,4 2,8 6,9 15,1 14,2 5,7 14,2 
5 5,5 8,0 2,9 6,3 8,5 14,9 13,5 9,4 
6 2,5 8,5 3,6 6,3 10,8 16,5 11,3 10,5 
7 3,6 7,3 4,6 5,4 13,0 11,3 17,9 9,6 
8 6,6 5,8 2,3 6,1 7,4 17,5 11,5 11,4 
9 5,5 8,5 6,0 5,9 11,6 7,8 14,2 12,0 

10 8,0 4,7 2,8 5,9 7,0 17,0 15,3 6,9 
11 3,7 6,1 2,7 4,2 15,2 8,5 12,0 13,1 
12 6,6 8,0 4,3 5,3 13,3 12,0 16,2 8,1 
13 6,7 6,3 2,7 3,9 13,4 13,0 17,6 8,2 
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14 8,0 4,6 6,9 2,8 16,0 16,7 17,8 10,7 
15 6,0 6,2 7,2 3,6 7,3 12,0 10,7 7,2 
16 6,9 5,1 5,0 3,8 8,5 15,2 8,0 6,2 
17 5,1 6,2 7,1 4,6 16,7 12,0 18,0 9,9 
18 5,8 3,3 6,0 6,3 15,7 6,2 13,6 14,1 
19 3,5 8,1 2,6 4,1 7,5 13,5 11,7 11,9 
20 3,2 4,2 6,0 4,7 12,6 9,6 13,7 9,8 
21 6,2 4,5 4,7 5,2 12,0 14,6     
22 3,0 5,0 4,6   12,1 8,0     
23 5,9 6,5 6,5   12,0 5,7     
24 3,7 6,6 5,3   9,8 15,4     
25 5,2 3,4 4,9   15,3 17,2     
26 6,3 4,1 5,6           
27 3,1 6,1             
28 6,3 6,3             

Tabela 62. Salix viminalis Duotur – średnice głównych pędów, o wysokości powyżej 40 cm 
mierzone na wysokości 40 cm od gruntu, wyrażone w [mm]. Pomiarów 
dokonano po pierwszym i drugim okresie wegetacyjnym. 

 

 Salix viminalis Duotur 
 Po 2 roku 
 LM DN LM/DN K 

Biomasa drewna 
[g/roślina] 263 321 314 187 

Tabela 63. Salix viminalis Duotur – biomasa drewna [g/roślina] zebrana po drugim okresie 
wegetacyjnym, wyrażona w postaci średniej przypadającej na pojedynczą 
roślinę.  
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Rys.54. Salix viminalis Duotur – biomasa drewna [g/roślina] zebrana po drugim okresie 

wegetacyjnym, wyrażona w postaci średniej przypadającej na pojedynczą roślinę.  
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 Salix viminalis Duotur 
 Po 1 roku Po 2 roku 
 LM DN LM/DN K LM DN LM/DN K 
Świeża 
masa 

[g/roślina] 
33,13 49,13 32,25 27,87 72,73 105,39 70,75 55,83 

Sucha 
masa 

[g/roślina] 
10,43 15,26 6,99 9,29 22,90 32,74 22,84 19,72 

Tabela 64. Salix viminalis Duotur – świeża i sucha biomasa liści zebrana pod koniec 
pierwszego i drugiego okresu wegetacyjnego, wyrażona w postaci średniej 
przypadającej na pojedynczą roślinę.  
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Rys.55. Salix viminalis Duotur – sucha biomasa liści zebrana pod koniec pierwszego 

i drugiego okresu wegetacyjnego, wyrażona w postaci średniej przypadającej na 

pojedynczą roślinę. 
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Rys.48. Salix viminalis Turbo i Salix viminalis Duotur 65 dni po posadzeniu. 

Rys.49. Salix viminalis Turbo 65 dni po 

posadzeniu. 

Rys.50. Salix viminalis Duotur 65 dni po 

posadzeniu. 
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Rys.51. Salix viminalis Turbo - 192 dni po posadzeniu, koniec pierwszego okresu 

wegetacyjnego. 

 

Rys.52. Salix viminalis Duotur - 192 dni po posadzeniu, koniec pierwszego okresu 
wegetacyjnego. 
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Rys.53. Salix viminalis Turbo i Salix viminalis Duotur - 454 dni po posadzeniu, połowa 
drugiego okresu wegetacyjnego. 
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11.1.2 Opracowanie wyników 
 
a) Zestawienie podstawowych wartości statystycznych dla Salix viminalis Turbo:  

 
Salix viminalis Turbo 

Po 1 roku Po 2 roku 
  LM DN LM/DN K  LM  DN  LM/DN K  
Średnia [x] 218,29 121,29 194,46 162,57 379,64 229,64 340,00 265,93
Odchylenie 

standartowe [s] 108,70 32,79 98,54 78,13 177,36 66,91 108,50 89,45 

Błąd 
standard.[ss] 30,15 8,20 25,44 21,67 44,34 16,73 28,02 24,81 

Mediana [Me] 225,00 128,50 188,00 140,50 340,00 225,00 319,00 249,00
Kwartyl dolny 137,75 89,25 117,50 103,00 272,50 196,75 271,00 202,50
Kwartyl górny 281,00 142,50 222,00 213,25 458,00 267,25 400,00 290,00

Tabela 65. Salix viminalis Turbo - statystyki opisowe dla długości głównych pędów 
w karpach [cm]. Pomiarów dokonano po pierwszym i drugim okresie 
wegetacyjnym. 
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Rys.57. Salix viminalis Turbo - wykres ramkowy dla długości głównych pędów [cm] po 

pierwszym i drugim sezonie wegetacyjnym. 
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Salix viminalis Turbo 
Wysokość [cm] Waga [g] 

  LM DN LM/DN K  LM  DN  LM/DN K  
Średnia [x] 253,10 229,64 255,00 219,00 237,38 104,93 237,86 153,12
Odchylenie 

standartowe [s] 60,94 66,91 63,05 52,67 117,42 55,60 117,73 114,81

Błąd standard. 
[ss] 12,44 13,38 14,10 11,78 23,97 11,12 26,33 25,67 

Mediana [Me] 270,00 225,00 266,00 235,00 290,00 94,00 292,00 94,00 
Kwartyl dolny 211,00 196,75 212,50 190,00 128,00 53,25 128,00 57,00 
Kwartyl górny 310,00 267,25 304,00 255,00 347,00 149,75 347,00 252,00

Tabela 66. Salix viminalis Turbo - statystyki opisowe dla długości [cm] oraz wagi [g] 
pojedynczych pędów po drugim okresie wegetacyjnym, kiedy mogą zostać 
zebrane z przeznaczeniem na biopaliwo. 
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Rys.58. Salix viminalis Turbo - wykres ramkowy dla długości [cm] pojedynczych pędów  

po drugim okresie wegetacyjnym. 
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TEST T 

 Średnia Od.std. n Różnica Od. std. 
różnic t df p 

LM 244,3529 64,13749       
K 219,0000 52,66640 17 25,35294 87,63271 1,192852 16 0,250317 

DN 229,6429 66,91396       
K 224,2857 47,09308 14 5,35714 76,42151 0,262290 13 0,797208 

LM/DN 260,0000 61,93545       
K 219,0000 52,66640 17 41,00000 76,80576 2,200972 16 0,042766 

Tabela 67. Test T dla prób zależnych. Badanie zależności długości pędów zrzezów 
w grupach doświadczalnych (LM, DN, LM/DN) oraz kontrolnej (K) po drugim 
roku uprawy (Salix viminalis Turbo).  

 
W porównaniu z grupą kontrolną różnice długości pędów w grupie doświadczalnej LM/DN 

są statystycznie istotne, natomiast w grupach LM i DN nie są istotne statystycznie. 

 
 

 Średnia Od.std. n Różnica Od. std. 
różnic t df p 

LM 235,5882 121,7051       
K 153,1176 114,8139 17 82,4706 159,2098 2,13577 16 0,048502 

DN 104,9286 55,5953       
K 171,5714 117,6675 14 -66,6429 150,3967 -1,65798 13 0,121242 

LM/DN 242,5294 102,1434       
K 153,1176 114,8139 17 89,4118 148,7473 2,47839 16 0,024725 

Tabela 68. Test T dla prób zależnych. Badanie zależności masy pędów zrzezów w grupach 
doświadczalnych (LM, DN, LM/DN) oraz kontrolnej (K) po drugim roku 
uprawy (Salix viminalis Turbo).  

 
W porównaniu z grupą kontrolną różnice masy pędów w grupach doświadczalnych LM 

i LM/DN są statystycznie istotne, natomiast w grupie DN nie są istotne statystycznie. 
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Salix viminalis Turbo -  ∅ 40 
  Po 1 roku Po 2 roku 

 LM DN LM/DN K  LM  DN  LM/DN K  
Średnia [x] 6,88 4,78 6,17 6,31 12,85 8,81 13,06 10,02 
Odchylenie 

standartowe [s] 2,04 1,39 2,05 1,80 2,84 3,00 2,32 3,53 

Błąd 
standard.[ss] 0,39 0,26 0,40 0,39 0,57 0,60 0,52 0,79 

Mediana [Me] 6,85 4,80 5,70 6,40 13,20 10,05 13,35 9,30 
Kwartyl dolny 5,35 3,80 4,90 5,00 10,20 5,78 11,63 7,20 
Kwartyl górny 8,50 5,35 7,40 7,70 15,00 11,15 14,58 13,30 

Tabela 69. Salix viminalis Turbo – Statystyki opisowe średnic głównych pędów, 
o wysokości powyżej 40 cm mierzone na wysokości 40 cm od gruntu, wyrażone 
w [mm]. Pomiarów dokonano po pierwszym i drugim okresie wegetacyjnym. 
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Rys.59. Salix viminalis Turbo - wykres ramkowy dla przyrostów średnic głównych pędów 

[mm] mierzonych na wysokości 40 cm od gruntu po pierwszym i drugim sezonie 
wegetacyjnym. 
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TEST T 

 Średnia Od.std. n Różnica Od. std. 
różnic t df p 

K 12,52941 2,901673       
LM 10,02353 3,534390 17 2,50588 4,774211 2,16413 16 0,045924 
K 8,80929 3,004838       

DN 10,58571 3,574236 14 -1,77643 5,569568 -1,19341 13 0,254033 
K 12,94118 2,401838       

LM/DN 10,02353 3,534390 17 2,91765 4,249888 2,83061 16 0,012055 

Tabela 70. Test T dla prób zależnych. Badanie zależności średnic pędów zrzezów 
w grupach doświadczalnych (LM, DN, LM/DN) oraz kontrolnej (K) po drugim 
roku uprawy (Salix viminalis Turbo)  

 
W porównaniu z grupą kontrolną różnice średnic pędów w grupach doświadczalnych LM 

i LM/DN są statystycznie istotne, natomiast w grupie DN nie są istotne statystycznie. 

 
 

Salix viminalis Turbo 
dni LM DN LM/DN K 

0 0 0 0 0 
31 12 11 20 13 
65 67,5 51 71 58 
99 126,5 87 138 85 

131 200 106 177 136,5 
192 225 128,5 188 140,5 
351 186,5 97 153 120 
384 204,5 109,5 169 132,5 
416 251 152 241 190 
454 300 192 280 230 
484 331 221 308 245 
540 340 225 319 249 

Tabela 71. Salix viminalis Turbo - zestawienie median przyrostów pędów [cm] w karpach 
wierzb w okresie 540 dni uprawy 
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Rys.60. Mediany przyrostów pędów [cm] w karpach wierzb w grupach Salix viminalis 
Turbo w okresie 540 dni uprawy 

 
 
b) Zestawienie podstawowych wartości statystycznych dla Salix viminalis Duotur:  

 

Salix viminalis Duotur 
Po 1 roku Po 2 roku 

  LM DN LM/DN K  LM  DN  LM/DN K  
Średnia [x] 270,1 284,0 221,3 218,3 423,6 435,2 346,7 367,2 
Odchylenie 

standartowe [s] 131,9 80,2 101,3 89,5 176,3 124,1 135,9 153,9 

Błąd standard. 
[ss] 36,6 20,0 25,3 23,1 48,9 31,0 34,0 39,7 

Mediana [Me] 255,5 288,5 238,0 188,0 395,0 432,5 305,0 297,5 
Kwartyl dolny 170,0 244,5 128,5 143,0 278,8 321,3 250,0 245,8 
Kwartyl górny 372,5 312,5 304,5 297,0 533,8 526,3 470,0 508,8 

Tabela 72. Salix viminalis Duotur - Statystyki opisowe dla długości głównych pędów 
w karpach [cm]. Pomiarów dokonano po pierwszym i drugim okresie 
wegetacyjnym. 

 



Zastosowanie stymulacji laserowej wybranych gatunków roślin w celu zwiększenia ich przydatności dla 
rekultywacji terenów zasolonych 
_________________________________________________________________________ 
 

 183

 Mediana 
 25%-75% 
 Zakres nieodstających 
 Odstające
 Ekstremalne1-LM

1-DN
1-LM/DN

1-K
2-LM

2-DN
2-LM/DN

2-K

0

100

200

300

400

500

600

700

800

 
Rys.61. Salix viminalis Duotur - Wykres ramkowy dla długości głównych pędów [cm] po 

pierwszym i drugim sezonie wegetacyjnym. 
 
 

Salix viminalis Duotur 
Wysokość [cm] Waga [g] 

  LM DN LM/DN K  LM  DN  LM/DN K  
Średnia [x] 266,08 267,52 248,75 240,80 168,00 205,12 235,20 121,40
Odchylenie 

standartowe [s] 47,68 57,22 47,82 41,34 94,31 101,90 128,46 63,52 

Błąd standard. 
[ss] 9,73 11,44 10,69 9,24 19,25 20,38 28,73 14,20 

Mediana [Me] 265,00 275,00 250,00 237,50 148,00 202,00 196,00 105,50
Kwartyl dolny 230,00 230,00 223,75 216,25 82,00 140,00 139,75 75,00 
Kwartyl górny 292,00 320,00 272,50 276,25 215,00 289,00 374,75 167,75

Tabela 73. Salix viminalis Duotur - Statystyki opisowe dla długości [cm] oraz wagi [g] 
pojedynczych pędów  po drugim okresie wegetacyjnym, kiedy mogą zostać 
zebrane z przeznaczeniem na biopaliwo. 
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Rys.62. Wykres ramkowy dla długości [cm] pojedynczych pędów  po drugim okresie 

wegetacyjnym. 
 
 
TEST T 

 Średnia Od.std. n Różnica Od. std. 
różnic t df p 

LM 267,1000 51,66481       
K 240,8000 41,34273 20 26,30000 47,25530 2,488973 19 0,022251 

DN 276,6500 54,49025       
K 240,8000 41,34273 20 35,85000 68,36533 2,345137 19 0,030032 

LM/DN 248,7500 47,81750       
K 240,8000 41,34273 20 7,95000 67,17963 0,529230 19 0,602775 

Tabela 74. Test T dla prób zależnych. Badanie zależności długości pędów zrzezów 
w grupach doświadczalnych (LM, DN, LM/DN) oraz kontrolnej (K) po drugim 
roku uprawy.  

 

W porównaniu z grupą kontrolną różnice długości pędów w grupach doświadczalnych DN 

oraz LM są statystycznie istotne, natomiast w grupie LM/DN nie są istotne statystycznie. 
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 Średnia Od.std. n Różnica Od. std. 
różnic t df p 

K 121,4000 63,5199       
LM 167,9000 101,6065 20 -46,500 98,2197 -2,11724 19 0,047657 
K 121,4000 63,5199       

DN 206,9500 97,9224 20 -85,550 129,5935 -2,95224 19 0,008181 
K 121,4000 63,5199       

LM/DN 235,2000 128,4640 20 -113,800 149,0530 -3,41442 19 0,002908 

Tabela 75. Test T dla prób zależnych. Badanie zależności masy pędów zrzezów w grupach 
doświadczalnych (LM, DN, LM/DN) oraz kontrolnej (K) po drugim roku 
uprawy.  

 

W porównaniu z grupą kontrolną różnice masy pędów w grupach doświadczalnych DN, 

LM oraz LM/DN są statystycznie istotne. 

 
 

Salix viminalis Duotur - ∅ 40 
  Po 1 roku Po 2 roku 

 LM DN LM/DN K  LM  DN  LM/DN K  
Średnia [x] 5,22 5,99 4,67 5,04 11,53 12,93 14,01 10,33 
Odchylenie 

standartowe [s] 1,60 1,63 1,58 1,14 3,08 3,64 3,59 2,31 

Błąd standard. 
[ss] 0,30 0,31 0,31 0,25 0,62 0,73 0,80 0,52 

Mediana [Me] 5,50 6,15 4,80 5,30 12,00 13,50 13,95 10,20 
Kwartyl dolny 3,68 4,58 2,90 4,10 8,60 11,30 11,65 8,88 
Kwartyl górny 6,33 7,38 6,00 5,90 13,40 15,40 17,53 12,00 

Tabela 76. Salix viminalis Duotur – Statystyki opisowe średnic głównych pędów, 
o wysokości powyżej 40 cm mierzone na wysokości 40 cm od gruntu, wyrażone 
w [mm]. Pomiarów dokonano po pierwszym i drugim okresie wegetacyjnym. 
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Rys.63. Salix viminalis Duotur - wykres ramkowy dla przyrostów średnic głównych pędów 

[mm] mierzonych na wysokości 40 cm od gruntu po pierwszym i drugim sezonie 
wegetacyjnym. 

 
 
TEST T 

 Średnia Od.std. n Różnica Od. std. 
różnic t df p 

LM 11,35000 3,317815       
K 10,33000 2,312461 20 1,020000 3,268446 1,395642 19 0,178920 

DN 13,11500 3,358144       
K 10,33000 2,312461 20 2,785000 4,639224 2,684695 19 0,014665 

LM/DN 14,01000 3,591789       
K 10,33000 2,312461 20 3,680000 4,448252 3,699759 19 0,001521 

Tabela 77. Test T dla prób zależnych. Badanie zależności średnicy pędów zrzezów 
w grupach doświadczalnych (LM, DN, LM/DN) oraz kontrolnej (K) po drugim 
roku uprawy (Salix viminalis Duotur).  

 
W porównaniu z grupą kontrolną różnice średnic pędów w grupach doświadczalnych DN 

i LM/DN są statystycznie istotne, natomiast w grupie LM nie są istotne statystycznie. 
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Salix viminalis Duotur 
dni LM DN LM/DN K 

0 0 0 0 0 
31 7 7 7 7 
65 55,5 50 46 37 
99 105,5 110,5 102 76 

131 227,5 244,5 203 158 
192 255,5 288,5 238 188 
351 195,5 233,5 160 161 
384 223,5 242,5 153 168 
416 298,5 357,5 230 245 
454 370 412,5 290 290 
484 390 432,5 300 305 
540 395 435 305 305 

Tabela 78. Salix viminalis Duotur - zestawienie median przyrostów pędów [cm] w karpach 
wierzb w okresie 540 dni uprawy. 
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Rys.64. Mediany przyrostów pędów [cm] w karpach wierzb w grupach Salix viminalis 
Duotur w okresie 540 dni uprawy 
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c) Zestawienie wyników analiz wilgotności,  kaloryczności i zawartości popiołu: 
 
 
Po zakończeniu drugiego sezonu wegetacyjnego zebrano biomasę pędów. Próbki drewna z 

poszczególnych grup, przed przeprowadzeniem pomiaru kalorymetryczności, zostały 

poddane suszeniu w temperaturze pokojowej. W przypadku próbek odmiany Salix 

viminalis Turbo w 7 dniu suszenia przyspieszono proces poprzez podniesienie temperatury 

powietrza do 80 °C. Dokonywano regularnych pomiarów spadku wagi zebranych próbek 

oraz procentowego wzrostu wilgotności przemijającej, czyli wilgotności, która może być 

usunięta poprzez suszenie na powietrzu do chwili osiągnięcia stanu równowagi powietrzno-

suchej [Walendziewski, Kułażyński, Surma 2007].  

 

Salix viminalis Turbo 
Grupa LM Grupa DN Grupa LM/DN Grupa K 

  
  

Masa Wilgot. 
Przem. 

Masa Wilgot. 
Przem. 

Masa Wilgot. 
Przem.

Masa Wilgot. 
Przem. 

Dni [g] [%] [g] [%] [g] [%] [g] [%] 
0 1927,4 0,0 961,0 0,0 1550,6 0,0 1306,0 0,0 
1 1726,4 10,4 863,6 10,1 1397,0 9,9 1167,0 10,6 
2 1596,0 17,2 783,4 18,5 1288,8 16,9 1060,4 18,8 
4 1432,2 25,7 694,2 27,8 1154,8 25,5 938,2 28,2 
5 1370,8 28,9 665,6 30,7 1107,6 28,6 900,2 31,1 
6 1323,0 31,4 645,8 32,8 843,4 45,6 699,6 46,4 
7 1005,6 47,8 495,6 48,4 837,4 46,0 695,6 46,7 
8 998,6 48,2 495,8 48,4 763,4 50,8 642,8 50,8 
11 979,8 49,2 494,8 48,5 775,4 50,0 654,8 49,9 
12 977,0 49,3 495,2 48,5 779,0 49,8 658,4 49,6 
13 973,8 49,5 495,6 48,4 782,2 49,6 661,4 49,4 
14 967,2 49,8 493,4 48,7 782,6 49,5 661,2 49,4 
15 963,6 50,0 493,0 48,7 783,8 49,5 662,4 49,3 
16 960,4 50,2     663,4 49,2 

Tabela 79. Przebieg suszenia próbek biomasy drewna Salix viminalis Turbo 
przeznaczonych do badania kalorymetryczności. Masa [g] i wilgotność 
przemijająca [%]. 

 
 
 
 
 



Zastosowanie stymulacji laserowej wybranych gatunków roślin w celu zwiększenia ich przydatności dla 
rekultywacji terenów zasolonych 
_________________________________________________________________________ 
 

 189

 
Salix viminalis Turbo - grupa LM
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Salix viminalis Turbo - grupa DN
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Salix viminalis Turbo - grupa LM/DN
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Salix viminalis Turbo - grupa K
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Rys.65. Przebieg suszenia próbek biomasy drewna Salix viminalis Turbo przeznaczonych 

do badania kalorymetryczności - wilgotność przemijająca [%]. 
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Salix viminalis Duotur 
Grupa LM Grupa DN Grupa LM/DN Grupa K 

  
  

Masa Wilgot. 
Przem. 

Masa Wilgot. 
Przem. 

Masa Wilgot. 
Przem.

Masa Wilgot. 
Przem. 

Dni [g] [%] [g] [%] [g] [%] [g] [%] 
0 1092,0 0,0 1057,8 0,0 1238,2 0,0 1278,4 0,0 
1 979,2 10,3 938,0 11,3 1107,6 10,5 1140,0 10,8 
2 908,6 16,8 868,8 17,9 1034,0 16,5 1056,2 17,4 
3 831,6 23,8 795,8 24,8 954,8 22,9 966,6 24,4 
4 789,0 27,7 754,0 28,7 909,8 26,5 917,6 28,2 
5 758,8 30,5 725,0 31,5 878,6 29,0 883,8 30,9 
6 726,6 33,5 694,4 34,4 844,2 31,8 846,2 33,8 
7 699,8 35,9 653,6 38,2 810,6 34,5 814,8 36,3 
8 675,8 38,1 632,2 40,2 786,0 36,5 788,0 38,4 

10 641,8 41,2 602,6 43,0 751,6 39,3 749,0 41,4 
11 630,6 42,3 592,6 44,0 739,8 40,3 736,4 42,4 
12 621,0 43,1 584,4 44,8 730,2 41,0 725,6 43,2 
13 610,2 44,1 575,2 45,6 719,2 41,9 713,8 44,2 
14 601,6 44,9 568,8 46,2 710,6 42,6 705,2 44,8 
17 582,4 46,7 553,4 47,7 692,2 44,1 686,4 46,3 
18 579,4 46,9 551,4 47,9 689,0 44,4 683,4 46,5 
19 576,2 47,2 548,6 48,1 685,8 44,6 680,6 46,8 
20 569,6 47,8 542,8 48,7 678,4 45,2 673,4 47,3 
21 566,2 48,2 539,8 49,0 673,8 45,6 669,8 47,6 
22 563,0 48,4 537,4 49,2 670,8 45,8 667,4 47,8 

Tabela 80. Przebieg suszenia próbek biomasy drewna Salix viminalis Duotur 
przeznaczonych do badania kalorymetryczności. Masa [g] i wilgotność 
przemijająca [%]. 
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Salix viminalis Duotur - grupa DN
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Salix viminalis Duotur - grupa LM/DN
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Salix viminalis Duotur - grupa K
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Rys.66. Przebieg suszenia próbek biomasy drewna Salix viminalis Duotur przeznaczonych 

do badania kalorymetryczności - wilgotność przemijająca [%]. 
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Analiza kalorymetryczności została przeprowadzona na biomasie wierzb w stanie 

analitycznym (a), czyli po wysuszeniu do stałej masy na powietrzu.  

Uzyskane wielkości pomiarowe przeliczono również na: 

- stan roboczy paliwa (r) - stan drewna po dokonaniu zbioru z poletka doświadczalnego,  

- stan suchy (d) - paliwo całkowicie pozbawione wilgoci - wysuszone w temperaturze 105 

°C - zawiera tylko substancję organiczną i substancję mineralną (popiół)  

- stan suchy i bezpopiołowy (daf) - charakteryzuje właściwości substancji organicznej 

paliwa. Jest to stan teoretyczny nieosiągalny w warunkach rzeczywistych, służący do oceny 

i porównania paliw stałych.  

Wielkości pomiarowe zaznaczono w tabelach kolorem zielonym:  

 
Salix viminalis Turbo - grupa LM 

Analiza techniczna  r a d daf 
Wilgoć przemijająca (Wex) [%] 50,2    
Wilgoć (W) [%] 53,7 7,0   
Popiół (A) [%] 0,6 1,3 1,4  
Części lotne (V) [%] 37,12 74,53 80,14 81,28 

Kalorymetryczność      
Ciepło spalania Qs (pomiar) [kJ/kg]  18387   
Ciepło spalania Qs (korekcja - S) [kJ/kg] 9142 18357 19738 20018 
Wartość opałowa Qi [kJ/kg] 7175 16869 18323 18583 

Salix viminalis Turbo - grupa DN 
Analiza techniczna  r a d daf 

Wilgoć przemijająca (Wex) [%] 48,7    
Wilgoć (W) [%] 51,8 6,0   
Popiół (A) [%] 0,7 1,4 1,5  
Części lotne (V) [%] 38,21 74,49 79,24 80,44 

Kalorymetryczność      
Ciepło spalania Qs (pomiar) [kJ/kg]  18419   
Ciepło spalania Qs (korekcja - S) [kJ/kg] 9435 18393 19567 19862 
Wartość opałowa Qi [kJ/kg] 7503 16945 18182 18457 

Salix viminalis Turbo - grupa LM/DN 
Analiza techniczna  r a d daf 

Wilgoć przemijająca (Wex) [%] 49,5    
Wilgoć (W) [%] 52,0 4,9   
Popiół (A) [%] 0,7 1,4 1,5  
Części lotne (V) [%] 37,62 74,50 78,34 79,51 

Kalorymetryczność      
Ciepło spalania Qs (pomiar) [kJ/kg]  18900   
Ciepło spalania Qs (korekcja - S) [kJ/kg] 9535 18881 19854 20151 
Wartość opałowa Qi [kJ/kg] 7624 17491 18518 18795 
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Salix viminalis Turbo - grupa K 
Analiza techniczna  r a d daf 

Wilgoć przemijająca (Wex) [%] 49,2    
Wilgoć (W) [%] 51,6 4,8   
Popiół (A) [%] 0,7 1,4 1,5  
Części lotne (V) [%] 37,99 74,78 78,55 79,72 

Kalorymetryczność      
Ciepło spalania Qs (pomiar) [kJ/kg]  18871   
Ciepło spalania Qs (korekcja - S) [kJ/kg] 9575 18848 19799 20094 
Wartość opałowa Qi [kJ/kg] 7651 17426 18427 18702 

Tabela 81. Wyniki analizy technicznej oraz kalorymetryczności drewna Salix viminalis 
Turbo. 
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Rys. 67. Pomiar ciepła spalania Qs [kJ/kg] dla próbek biomasy drewna Salix viminalis Turbo. 
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Rys.68. Zawartość popiołu [%] w biomasie Salix viminalis Turbo w stanie analitycznym. 
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Salix viminalis Duotur - grupa LM 
Analiza techniczna  r a d daf 

Wilgoć przemijająca (Wex) [%] 48,4    
Wilgoć (W) [%] 52,5 7,9   
Popiół (A) [%] 0,7 1,4 1,5  
Części lotne (V) [%] 38,65 74,90 81,32 82,58 

Kalorymetryczność      
Ciepło spalania Qs (pomiar) [kJ/kg]  18048   
Ciepło spalania Qs (korekcja - S) [kJ/kg] 9302 18027 19573 19876 
Wartość opałowa Qi [kJ/kg] 7406 16643 18280 18562 

Salix viminalis Duotur - grupa DN 
Analiza techniczna  r a d daf 

Wilgoć przemijająca (Wex) [%] 49,2    
Wilgoć (W) [%] 53,5 8,4   
Popiół (A) [%] 1,0 2,0 2,2  
Części lotne (V) [%] 37,72 74,26 81,07 82,88 

Kalorymetryczność      
Ciepło spalania Qs (pomiar) [kJ/kg]  18292   
Ciepło spalania Qs (korekcja - S) [kJ/kg] 9280 18268 19944 20389 
Wartość opałowa Qi [kJ/kg] 7374 16881 18653 19069 

Salix viminalis Duotur - grupa LM/DN 
Analiza techniczna  r a d daf 

Wilgoć przemijająca (Wex) [%] 45,8    
Wilgoć (W) [%] 50,2 8,1   
Popiół (A) [%] 1,0 1,9 2,1  
Części lotne (V) [%] 40,18 74,13 80,66 82,37 

Kalorymetryczność      
Ciepło spalania Qs (pomiar) [kJ/kg]  17590   
Ciepło spalania Qs (korekcja - S) [kJ/kg] 9519 17563 19111 19514 
Wartość opałowa Qi [kJ/kg] 7663 16202 17845 18222 

Salix viminalis Duotur - grupa K 
Analiza techniczna  r a d daf 

Wilgoć przemijająca (Wex) [%] 47,8    
Wilgoć (W) [%] 51,8 7,6   
Popiół (A) [%] 0,7 1,4 1,5  
Części lotne (V) [%] 38,84 74,40 80,52 81,76 

Kalorymetryczność      
Ciepło spalania Qs (pomiar) [kJ/kg]  18228   
Ciepło spalania Qs (korekcja - S) [kJ/kg] 9505 18209 19707 20010 
Wartość opałowa Qi [kJ/kg] 7623 16839 18425 18708 

Tabela 82. Wyniki analizy technicznej oraz kalorymetryczności drewna Salix viminalis 
Duotur. 
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Rys.69. Pomiar ciepła spalania Qs [kJ/kg] dla próbek biomasy drewna Salix viminalis Duotur. 
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Rys.70. Zawartość popiołu [%] w biomasie Salix viminalis Duotur w stanie analitycznym. 
 

 
d) Zestawienie wyników analiz chemicznych biomasy i gleby: 
 

Podczas badania kaloryczności biomasy wierzb przeprowadzono również analizę 

zawartości węgla, wodoru i siarki w drewnie w stanie analitycznym (a), czyli po 

wysuszeniu do stałej masy na powietrzu. W popiele z biomasy dokonano również 

oznaczenia zawartości wapnia, magnezu, sodu, potasu, fosforu, żelaza, cynku i manganu. 
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Salix viminalis Turbo - grupa LM 
  r a d daf 

Węgiel (C) [%] 24,2 48,5 52,2 52,9 
Wodór (H) [%] 2,98 5,99 6,44 6,53 
Siarka (S) [%] 0,16 0,32 0,34 0,35 

Salix viminalis Turbo - grupa DN 
Węgiel (C) [%] 24,7 48,1 51,2 51,9 
Wodór (H) [%] 3,04 5,92 6,30 6,39 
Siarka (S) [%] 0,14 0,28 0,30 0,30 

Salix viminalis Turbo - grupa LM/DN 
Węgiel (C) [%] 23,6 46,8 49,2 49,9 
Wodór (H) [%] 2,92 5,78 6,08 6,17 
Siarka (S) [%] 0,10 0,20 0,21 0,21 

Salix viminalis Turbo - grupa K 
Węgiel (C) [%] 23,7 46,7 49,1 49,8 
Wodór (H) [%] 3,02 5,94 6,24 6,33 
Siarka (S) [%] 0,12 0,24 0,25 0,26 

Tabela 83. Zawartość [%] wodoru, węgla i siarki w drewnie Salix viminalis Turbo. 
 
 

Salix viminalis Duotur - grupa LM 
  r a d daf 

Węgiel (C) [%] 24,8 48,1 52,2 53,0 
Wodór (H) [%] 2,80 5,42 5,88 5,98 
Siarka (S) [%] 0,11 0,22 0,24 0,24 

Salix viminalis Duotur - grupa DN 
Węgiel (C) [%] 23,5 46,3 50,5 51,7 
Wodór (H) [%] 2,73 5,38 5,87 6,00 
Siarka (S) [%] 0,13 0,25 0,27 0,28 

Salix viminalis Duotur - grupa LM/DN 
Węgiel (C) [%] 25,5 47,1 51,3 52,3 
Wodór (H) [%] 2,87 5,29 5,76 5,88 
Siarka (S) [%] 0,16 0,29 0,32 0,32 

Salix viminalis Duotur - grupa K 
Węgiel (C) [%] 24,5 47 50,9 51,6 
Wodór (H) [%] 2,81 5,39 5,83 5,92 
Siarka (S) [%] 0,10 0,20 0,22 0,22 

Tabela 84. Zawartość [%] wodoru, węgla i siarki w drewnie Salix viminalis Duotur. 
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Salix viminalis Turbo 
 Ca [%]  Mg [%]  Na [%] K [%] P [%] Fe [%] Zn [%] Mn [%] 

LM 38,02 8,54 0,56 27,04 4,48 0,15 0,21 0,08 
DN 45,22 9,90 0,35 22,28 4,09 0,18 0,66 0,17 

LM/DN 36,40 8,84 0,79 26,38 5,12 0,17 0,59 0,19 
K 40,63 8,49 0,32 24,28 4,17 0,20 0,46 0,16 

Tabela 85. Zawartość [%] pierwiastków w popiele z drewna Salix viminalis Turbo. 
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Rys.71. Zawartość Ca, Mg, Na i K [%] w popiele z drewna Salix viminalis Turbo. 
 
 

Salix viminalis Duotur 
 Ca [%]  Mg [%]  Na [%] K [%] P [%] Fe [%] Zn [%] Mn [%] 

LM 48,50 13,12 0,49 23,11 4,24 0,12 0,23 0,12 
DN 39,60 10,48 0,38 23,77 3,71 0,12 0,24 0,13 

LM/DN 41,51 7,87 0,28 22,42 3,52 0,11 0,21 0,11 
K 44,53 13,66 0,65 25,29 4,69 0,11 0,15 0,13 

Tabela 86. Zawartość [%] pierwiastków w popiele z drewna Salix viminalis Duotur. 
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Rys. 72. Zawartość Ca, Mg, Na i K [%] w popiele z drewna Salix viminalis Duotur. 
 

Pod koniec każdego okresu wegetacyjnego zbierano biomasę liści we wszystkich 

grupach wierzb i dokonywano analiz zawartości makro i mikroelementów, których wyniki 

przedstawiono w poniższych tabelach. 

Salix viminalis Turbo 

Grupa 
Mg  

[g/kg] 
Ca  

[g/kg] 
Na  

[g/kg] 
K    

[g/kg] 
P    

[g/kg] 
Cl  

[g/kg] 
Po 1 sezonie wegetacyjnym 

LM 4,05 16,06 0,12 9,58 1,92 - 
DN 4,36 17,83 0,13 10,05 1,83 - 

LM/DN 3,78 15,38 0,14 9,80 1,79 - 
K 3,58 14,29 0,12 9,46 1,68 - 

Po 2 sezonie wegetacyjnym 
LM 4,83 23,88 0,17 21,45 1,64 0,02 
DN 4,95 25,00 0,16 20,25 1,51 0,03 

LM/DN 5,13 25,75 0,20 25,00 1,69 0,04 
K 5,10 24,85 0,21 27,00 1,60 0,02 

Tabela 87. Salix viminalis Turbo - analiza zawartości makroelementów w biomasie liści 
wyrażona w [g/kg]. 
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Salix viminalis Turbo 

Grupa Cr 
[mg/kg]

Zn 
[mg/kg] 

Pb 
[mg/kg] 

Cu 
[mg/kg] 

Cd 
[mg/kg] 

Ni  
[mg/kg] 

Fe 
[mg/kg] 

Mn 
[mg/kg] 

Po 1 sezonie wegetacyjnym 
LM 0,79 485 2,12 6,57 7,84 3,37 397 103 
DN 0,81 572 2,26 6,45 9,55 4,11 363 131 

LM/DN 0,81 413 2,30 6,55 6,93 3,75 462 94 
K 0,57 675 2,37 5,92 10,60 3,52 354 118 

Po 2 sezonie wegetacyjnym 
LM 0,37 540 4,62 6,51 7,27 4,18 261 176 
DN 0,41 597 4,95 6,88 9,94 4,67 307 211 

LM/DN 0,39 542 4,71 6,61 7,26 4,56 266 185 
K 0,37 612 4,21 5,70 8,45 4,05 258 187 

Tabela 88. Salix viminalis Turbo - analiza zawartości mikroelementów w biomasie liści 
wyrażona w [mg/kg].  

Salix viminalis Duotur 

Grupa Mg  
[g/kg] 

Ca  
[g/kg] 

Na  
[g/kg] 

K    
[g/kg] 

P    
[g/kg] 

Po 1 sezonie wegetacyjnym 
LM 5,30 18,70 0,17 8,99 1,27 
DN 5,33 17,24 0,13 8,40 1,28 

LM/DN 4,89 17,23 0,15 8,56 1,45 
K 6,61 20,28 0,18 6,43 1,10 

Po 2 sezonie wegetacyjnym 
LM 8,18 29,50 0,10 18,53 0,95 
DN 8,18 28,75 0,10 17,43 1,03 

LM/DN 7,80 27,50 0,16 18,43 1,19 
K 8,93 30,00 0,12 15,45 0,99 

Tabela 89. Salix viminalis Duotur - analiza zawartości makroelementów w biomasie liści 
wyrażona w [g/kg].  

Salix viminalis Duotur 

Grupa Cr 
[mg/kg]

Zn 
[mg/kg] 

Pb 
[mg/kg] 

Cu 
[mg/kg] 

Cd 
[mg/kg] 

Ni  
[mg/kg] 

Fe 
[mg/kg] 

Mn 
[mg/kg] 

Po 1 sezonie wegetacyjnym 
LM 0,49 425 1,39 5,38 8,52 1,56 221 128 
DN 0,42 336 1,48 5,15 5,94 2,29 177 77 

LM/DN 0,65 378 1,78 6,03 7,95 2,23 403 101 
K 0,55 382 1,61 5,23 8,52 1,90 301 121 

Po 2 sezonie wegetacyjnym 
LM 0,18 352 2,49 3,23 6,01 2,02 107 124 
DN 0,19 350 2,92 3,79 5,29 2,45 119 112 

LM/DN 0,18 386 3,04 5,69 5,56 2,86 113 101 
K 0,16 291 2,28 3,66 5,19 2,01 105 98 

Tabela 90. Salix viminalis Duotur - analiza zawartości mikroelementów w biomasie liści wyrażona 
w [mg/kg].  
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Z poletka doświadczalnego, na którym posadzono wierzby pobrano cztery próbki 

gleby – dwie przed rozpoczęciem uprawy oraz kolejne dwie po zakończeniu drugiego 

sezonu wegetacyjnego. We wszystkich próbkach dokonano analiz chemicznych zawartości 

makro i mikroelementów, których wyniki przedstawiono w poniższych tabelach.  

 

nr próbki 
Mg  

[g/kg] 
Ca  

[g/kg] 
Na  

[g/kg] 
K    

[g/kg] 
P    

[g/kg] 
 Przed rozpoczęciem uprawy 
1 7,66 6,11 1,33 3,61 0,41 
2 6,48 7,36 1,34 3,30 0,51 
 Po 2 sezonach wegetacyjnych uprawy 
3 7,23 5,79 1,25 3,53 0,43 
4 8,27 5,38 1,24 3,42 0,55 

Tabela 91. Zawartość makroelementów w próbkach gleby pobranych z terenu 
doświadczalnego przed założeniem doświadczenia oraz po jego zakończeniu. 

 

nr próbki 
Cr 

[mg/kg] 
Zn 

[mg/kg] 
Pb 

[mg/kg] 
Cu 

[mg/kg] 
Cd 

[mg/kg] 
Ni  

[mg/kg] 
Fe 

[mg/kg] 
Mn 

[mg/kg] 
  Przed rozpoczęciem uprawy 
1 37,25 88,91 24,26 18,55 0,33 25,51 16,95 336,44 
2 35,85 98,31 21,98 20,35 0,40 24,64 16,20 316,73 
  Po 2 sezonach wegetacyjnych uprawy 
3 37,65 90,83 25,84 23,30 0,25 25,30 16,20 317,51 
4 30,05 65,44 19,04 16,67 0,11 21,67 13,30 325,00 

Tabela 92. Zawartość mikroelementów w próbkach gleby pobranych z terenu 
doświadczalnego przed założeniem doświadczenia oraz po jego zakończeniu. 

 

nr próbki pH SAR 
 Przed rozpoczęciem uprawy 
1 4,85 2,95 
2 5,29 2,90 
 Po 2 sezonach wegetacyjnych uprawy 
3 4,44 2,86 
4 4,81 2,80 

Tabela 93. Właściwości gleby w próbkach pobranych z terenu doświadczalnego przed 
założeniem doświadczenia oraz po jego zakończeniu. 

 
Największe, statystycznie istotne przyrosty biomasy z wierzb uprawianych na 

glebie kontrolnej uzyskano dla odmiany Salix viminalis Turbo w grupie LM, której zrzezy 

przed posadzeniem poddano ekspozycji na światło długości fali λ=670 nm emitowane 
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przez aplikator laserowy o mocy 20 mW. Również statystycznie istotne zwiększenie 

przyrostu biomasy w porównaniu z kontrolą uzyskano w grupie Salix viminalis Turbo 

LM/DN, której zrzezy poddano naświetlaniu zarówno światłem o długości fali λ=670 nm 

jak i λ=473 nm. W wypadku wierzby Salix viminalis Duotur największe, statystycznie 

istotne w porównaniu z kontrolą, przyrosty uzyskano w grupach: DN - poddanej ekspozycji 

na światło o długości fali λ=473 nm emitowane przez diodę laserową o mocy 20 mW oraz 

w grupie LM/DN naświetlanej zarówno aplikatorem laserowym jak i powyższą diodą.  

Parametry istotne z punktu widzenia wykorzystania energetycznego biomasy 

wierzb takie jak: kaloryczność, zawartość popiołu czy wilgotność, we wszystkich badanych 

grupach Salix viminalis Turbo i Salix viminalis Duotur były zbliżone. 

Stwierdzono wyższą zawartość pierwiastków śladowych w biomasie liści i drewna 

wszystkich grup odmiany Salix viminalis Turbo w porównaniu z zawartością biomasy liści 

odmiany Salix viminalis Duotur. 
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11.3. Wnioski z doświadczeń terenowych  

 
1. Największy, statystycznie istotny, przyrost wierzby uprawianej na glebie 

o podwyższonym zasoleniu uzyskano dla odmiany Salix viminalis Turbo w grupie 

poddanej ekspozycji na światło o długości fali λ=670 nm (barwa czerwona) emitowane 

przez aplikator laserowy o mocy 20 mW. 

 

2. Dla wierzb Salix viminalis Sprint uprawianych na glebie o podwyższonym zasoleniu 

nie uzyskano istotnych statystycznie różnic w przyroście pomiędzy grupami 

doświadczalnymi a grupą kontrolną.  

 

3. Zawartość wapnia i potasu w drewnie i biomasie liści Salix viminalis Turbo z grupy 

poddanej ekspozycji na światło aplikatora laserowego o mocy 20 mW i długości fali 

λ =670 nm uprawianej na terenie zasolonym była zbliżona do koncentracji w biomasie 

nienaświetlanej grupy kontrolnej.  

 

4. Zawartości sodu i magnezu w biomasie Salix viminalis Turbo z grupy poddanej 

ekspozycji na światło aplikatora laserowego o mocy 20 mW i długości fali λ =670 nm 

 uprawianej na terenie zasolonym była zwiększona w grupie doświadczalnej. 

W drewnie akumulacja sodu była o 35 % większa, a magnezu o 59 %. Również 

zaobserwowano zwiększoną akumulację magnezu w liściach: o 34 % i 45 % 

odpowiednio w pierwszym i drugim sezonie wegetacyjnym.  

 

5. Zawartość wapnia i potasu w biomasie wszystkich grup Salix viminalis Turbo i Salix 

viminalis Duotur uprawianych na glebie kontrolnej była na zbliżonym poziomie. 

 

6. Zawartości sodu w biomasie wierzb Salix viminalis Turbo uprawianych na glebie 

o podwyższonym zasoleniu była wyższa niż w biomasie roślin z uprawy kontrolnej na 

glebie niezasolonej.  
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7. Zawartości magnezu w biomasie wierzb Salix viminalis Turbo uprawianych na glebie 

o podwyższonym zasoleniu była niższa niż w biomasie roślin z uprawy kontrolnej na 

glebie niezasolonej.  

 

8. Największą kaloryczność uzyskano w grupie Salix viminalis Turbo poddanej ekspozycji 

zarówno na światło o długości fali λ=473 nm (barwa niebieska) emitowane przez diodę 

laserową o mocy 20 mW, jak też na światło o długości fali λ =670 nm emitowane przez 

aplikator laserowy o mocy 20 mW. Kaloryczności biomasy we wszystkich grupach 

były dość zbliżone.  

 

9. Najniższą zawartość popiołu uzyskano w biomasie odmiany Salix viminalis Turbo 

w grupie poddanej ekspozycji na światło aplikatora laserowego o mocy 20 mW 

i długości fali λ=670 nm. 
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12. DYSKUSJA - MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA BIOTECHNOLOGII 

LASEROWEJ W BIOLOGICZNEJ REKULTYWACJI  

 
Wyniki uzyskane z szeregu przeprowadzonych kilkuletnich doświadczeń tak 

laboratoryjnych jak i terenowych wskazały, że zastosowanie fotostymulacji zrzezów wierzb 

światłem monochromatycznym, spolaryzowanym i spójnym o odpowiednio dobranych 

algorytmach przed ich posadzeniem wpływa na tempo wzrostu roślin i przyrost ich 

biomasy.  

 

Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń stwierdzono, że algorytmy 

naświetlania, na które składają się długość fali światła, gęstość energii, czas naświetlania 

oraz sposób ekspozycji, powinny być dobrane indywidualnie dla każdej odmiany wierzby 

energetycznej. Najkorzystniejsze efekty przyrostu biomasy uzyskano przy zastosowaniu 

stymulacji aplikatorem laserowym emitującym światło o długości fali odpowiadającej 

barwie czerwonej (λ=670 nm) i mocy 20 mW (gęstości energii 6 W/m2). W grupach 

odmiany Salix viminalis Turbo stymulowanych tym źródłem światła otrzymano przyrosty 

biomasy większe w porównaniu z grupami kontrolnymi odpowiednio o 57 % w przypadku 

upraw na terenie zasolonym oraz o 90 % w przypadku uprawy na gruncie kontrolnym. 

Również w przypadku uprawy hydroponicznej w roztworze NaCl zrzezów tej odmiany, 

które eksponowano na światło medycznego aplikatora laserowego, uzyskano zwiększony 

o 83 % przyrost biomasy w porównaniu z grupą nienaświetlonych, analogicznych roślin.  

Szczególnie ważnym efektem zastosowania fotostymulacji jest możliwość 

przyspieszenia wzrostu i rozwoju korzeni. Stymulacja rizogenezy, którą zaobserwowano 

podczas badań z wykorzystaniem uprawy hydroponicznej, jest szczególnie ważna na 

glebach o podwyższonym zasoleniu, gdzie posadzone rośliny narażone są na deficyt wody. 

Szybkie ukorzenianie się sadzonek zwiększa możliwość poboru wody z gleby, przez co 

jednocześnie wpływa na zmniejszenie liczby uschniętych roślin.  

Wnioski z pomiarów i obserwacji przeprowadzonych w doświadczeniach 

laboratoryjnych i polowych wskazują, że fotostymulacja wpływa również pozytywnie na 

kondycję pędów i liści. Zaobserwowano, że w grupach, w których zrzezy przed 

rozpoczęciem uprawy poddano stymulacji światłem laserowym, pędy były dłuższe oraz 
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miały mniej liści uschniętych, pożółkłych lub poskręcanych w porównaniu z grupami 

kontrolnymi uprawianymi w takich samych warunkach 

 

 W roku założenia plantacji plon biomasy świeżej oraz suchej był najczęściej 

znacząco niższy niż w latach następnych. Niska produktywność biomasy wynika z faktu, iż 

roślina w pierwszym roku wzrostu przeznacza większą część swojego potencjału 

produkcyjnego na budowę systemu korzeniowego. Dlatego przy założeniu jednorocznego 

cyklu zbiorów biomasy, pierwszego pokosu dokonuje się dopiero po drugim sezonie 

wegetacyjnym [Wróbel 2005].  

Istotnym dla energetycznego wykorzystania biomasy wierzb, których zrzezy 

poddano stymulacji światłem spójnym jest fakt, że wraz ze zwiększaniem przyrostów masy 

prętów wierzbowych nie odnotowano spadku jakości uzyskanego drewna jako surowca 

energetycznego. Średnie wartości kaloryczności suchej masy otrzymanego drewna wahały 

się w granicach 18 – 19 MJ/kg, co jest wartością  charakterystyczną dla prętów zbieranych 

w cyklach corocznych  [Szczukowski, Budny 2003; Tworkowski 2001; Stolarski i in. 2008] 

Cechą charakterystyczną drewna wierzbowego jest jego bardzo niska popielność 

wynosząca pomiędzy 1 a 2 % w zależności od tego, czy pędy zbierane są w cyklach 

rocznych czy dwu lub trzyletnich. Przy czym starsze pręty mają niższą zawartość popiołu 

[Szczukowski, Budny 2003]. W przypadku wyników przeprowadzonych analiz biomasy 

pędów jednorocznych (zebranych po drugim roku doświadczeń terenowych) zawartość 

popiołu wahała się w granicach 1,3 – 1,4 % dla grup Salix viminalis Turbo oraz od 1,4 do 

2,0 % dla grup Salix viminalis Duotur. Wyniki te nie odbiegają od danych literaturowych, 

a w przypadku odmiany Turbo są nawet nieco niższe [Szczukowski, Budny 2003; Stolarski 

i in. 2008; Komorowicz i in. 2009]. Kolejnym, ważnym parametrem biomasy 

wykorzystywanej na cele energetyczne jest wilgotność. W badanym materiale kształtowała 

się między 50,2 % a 53,7 %, przy czym dla pędów zbieranych w cyklach jednorocznych 

charakterystyczna jest wilgotność wynosząca 53 % [Szczukowski, Budny 2003; Stolarski 

i in. 2008].  

 

Na podstawie szeregu przeprowadzonych badań nad cechami wierzb 

energetycznych wnioskuje się, iż wysoka produktywność form mieszańcowych Salix 
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viminalis związana jest z dużym indeksem plonowania oraz poszerzonym spektrum 

czynników, które istotnie wpływają na produkcję biomasy. Najczęściej wymieniane zalety 

klonów wierzby wiciowej to  intensywny wzrost, długi okres wegetacji połączony z długim 

okresem aktywności fotosyntetycznej liści, duża sumaryczna powierzchnia asymilacyjna, 

a także szerokie zdolności aklimatyzacyjne do różnych warunków siedliskowych oraz duża 

efektywność wykorzystania wody, szczególnie w warunkach stresu wodnego [Wróbel 

2005]. Mieszańce wierzb wiciowych dobrze aklimatyzującą się do zmieniających się 

warunków środowiskowych. Poza silnym wzrostem biomasy nadziemnej zaznaczyć należy 

także bardzo istotny, szczególnie w niekorzystnych warunkach glebowych, rozrost systemu 

korzeniowego, który sięga nawet 8-10 m. Korzenie penetrują nie tylko warstwę gleby, ale 

także złoża gruntów położone znacznie głębiej, przez co mają większy dostęp zarówno do 

składników pokarmowych jak i wody [Dubas 2005]. Dzięki powyższym właściwościom 

wierzby znalazły zastosowanie jako swoisty filtr wegetacyjny dla zanieczyszczonych gleb, 

wód oraz osadów ściekowych. Szeroko prowadzone doświadczenia wskazują na możliwość 

wykorzystania właściwości wierzb do rewitalizacji i zagospodarowania biologicznego 

zdegradowanych chemicznie i biologicznie użytków gruntowych, takich jak składowiska 

odpadów lub popiołów [Perttu, Kowalik 1997; Dubas 2005]. Przeprowadzone w ramach 

niniejszej pracy doświadczenia dowodzą, że dodatkowe zastosowanie stymulacji laserowej 

zrzezów przed ich posadzeniem może poprawić odporność na substancje toksyczne zawarte 

w glebie. Ponadto, zaobserwowano również zwiększenie akumulacji niektórych 

pierwiastków toksycznych w biomasie naświetlanych wierzb, co przyczynia się do 

przyspieszenia rekultywacji terenów zanieczyszczonych. W drewnie odmiany Salix 

viminalis Turbo w grupie poddanej ekspozycji zarówno na światło o długości fali λ=473 

nm emitowane przez diodę laserową o mocy 20 mW jak też na światło o długości fali 

λ=670 nm, którego źródłem był aplikator laserowy o mocy 20 mW odnotowano 

zwiększenie nagromadzenia o 41 % sodu oraz 28 % cynku w porównaniu z kontrolą. 

Zawartość sodu w grupach Salix viminalis Turbo uprawianych na terenie zasolonym była 

większa w drewnie grupy doświadczalnej o 35 % w porównaniu z grupą kontrolną. Na 

uwagę zasługuje również fakt, iż zawartość magnezu w drewnie i biomasie liści wierzb 

Salix viminalis Turbo z grupy poddanej ekspozycji na światło aplikatora laserowego 
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długości fali λ=670 nm i mocy 20 mW uprawianych na terenie zasolonym była wyższa 

w drewnie o 59 %, a w liściach: o odpowiednio 34 % i 45 % w pierwszym i drugim sezonie 

wegetacyjnym niż w biomasie nienaświetlanej grupy kontrolnej. Magnez, jako składnik 

pierścienia porfirynowego absorbującego promieniowanie w cząsteczkach chlorofilu, jest 

pierwiastkiem determinującym ilość chlorofilu, przez co wpływa również na intensywność 

zachodzenia procesu fotosyntezy w roślinie. Większa ilość chlorofilu powoduje 

zwiększenie konwersji światła słonecznego przez roślinę co poprawia asymilację CO2 oraz 

wpływa na przyrost biomasy. 

 

Wyniki wykonanej analizy zawartości pierwiastków śladowych w biomasie liści 

wierzb Salix viminalis DuoTur i Salix viminalis Turbo wskazują na podwyższoną  

zawartość kadmu, wynoszącą między 5,94 a 10,60 mg/kg s.m. Zawartość tego pierwiastka 

w częściach naziemnych roślin może być bardzo zróżnicowana, jednak koncentracje 

określane jako fitotoksyczne dla roślin wrażliwych kształtują się na poziomie 5-10 mg/kg 

oraz dla odpornych na poziomie 10-30 mg/kg [Kabata-Pendias, Pendias 1999]. Stosunkowo 

wysoka zawartość kadmu w liściach mogła być spowodowana obecnością w glebie chloru, 

który stymuluje pobieranie kadmu przez rośliny. Przyczyną braku widocznych objawów 

podwyższonej zawartości kadmu w liściach wierzb mogła być wysoka zawartość cynku, 

który jako ważny pierwiastek antagonistyczny dla kadmu, przy podwyższonej zawartości 

ma istotny wpływ na ograniczenie jego toksyczności. [Kabata-Pendias, Pendias 1999].  

Średnia zawartość cynku w nadziemnych częściach roślin uprawianych na glebach 

niezanieczyszczonych wynosi pomiędzy 10 a 70 mg/kg [Kabata-Pendias, Pendias 1999], 

jednak analizy przeprowadzone na wierzbach wiciowych wykazały, że rośliny te mają 

znacznie większe stężenie cynku w swoich tkankach, przy czym stężenie to nie powoduje 

efektu fitotoksyczności. Spośród pierwiastków śladowych najwięcej w biomasie wierzb 

energetycznych jest właśnie cynku, przy czym jego kumulacja w tkankach wierzby jest 

znacznie wyższa niż u innych roślin energetycznych [Kalembasa 2006]. W analizowanych 

grupach Salix viminalis DuoTur zaznacza się mniejsza zawartość cynku w biomasie drewna 

i liści niż w grupach Salix viminalis Turbo.   

Zawartość miedzi w roślinach jest bardzo zróżnicowana w zależności od części 

rośliny, stadium rozwojowego, odmiany, gatunku oraz stężenia w glebie. Średnia zawartość 
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miedzi w nadziemnych częściach roślin waha się od 5 do 20 mg/kg. Jest to pierwiastek 

niezbędny dla normalnego rozwoju i wzrostu roślin, jednak nie tylko jego niedobór, ale 

również nadmiar, powoduje zaburzenia różnych procesów [Kabata-Pendias, Pendias 1999]. 

Zawartość miedzi w analizowanej biomasie liści wierzb mieści się w średniej dla roślin 

uprawianych na glebach niezanieczyszczonych. W biomasie naświetlanych grup wierzb 

odmiany Salix viminalis Turbo nie odnotowano znaczących różnic w kumulacji Cu. 

Wcześniejsze doświadczenia prowadzone na innych odmianach wierzby wiciowej 

wykazały, że przy zastosowaniu odpowiedniej stymulacji światłem lasera argonowego 

można uzyskać prawie dwukrotne zwiększenie kumulacji miedzi [Zielińska-Loek, 

Różanowski, Dobrowolski 2002]. 

 

Stwierdzony wpływ stymulacji laserowej na stopień kumulacji sodu w biomasie 

roślin daje podstawy do stwierdzenia, iż zastosowano optymalny algorytm, pod kątem 

wzrostu fitoakumulacji. Wykorzystanie biostymulacji laserowej umożliwia 

zoptymalizowanie procesów zachodzących naturalnie w przyrodzie (np. metabolizm 

komórkowy, fotosynteza, fitoakumulacja) i wykorzystanie ich w biotechnologii 

środowiskowej, bez ingerencji w genotyp organizmów. Wyniki omówionych doświadczeń 
otwierają możliwości wykorzystania metody do przygotowania materiału roślinnego do 

obsadzania terenów zanieczyszczonych chemicznie. W celu dobrania najbardziej 

odpowiedniego rodzaju energetycznych wierzby, prace prowadzono na różnych odmianach 

wierzb o odmiennych właściwościach fitoremediacyjnych i różnej odporności na czynniki 

stresowe.  

Statystyczna istotność otrzymanych wyników i powtarzalna tendencja wzrostowa 

w stosunku do grup kontrolnych zrzezów Salix viminalis Turbo naświetlanych światłem 

aplikatora laserowego o długości fali λ=670 nm uprawianych zarówno w hodowli 

hydroponicznej, jak i w doświadczeniach terenowych na gruncie zasolonym oraz 

kontrolnym pozwalają sformułować stwierdzenie, iż parametry naświetlania (moc, gęstość, 

czas i rodzaj ekspozycji) zostały dobrane właściwie.  

 

Zwiększenie odporności wierzb na nadmierną mineralizację roztworu glebowego 

jest szansą na lepszą rekultywację i renaturalizację terenów związanych z działalnością 
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kopalń głębinowych, górnictwem i przetwórstwem soli, obszarów wzdłuż tras 

komunikacyjnych, jak również może przyczynić się do ułatwienia zagospodarowania 

biologicznego innych terenów zanieczyszczonych solami w wyniku działalności 

antropogenicznej. 

 

Praca łączy w sobie wiedzę ekologiczną z zagadnieniami inżynierskimi, a jej 

interdyscyplinarny charakter jest zgodny z obecnym kierunkiem rozwoju inżynierii 

ekologicznej, jak również z trendami polityki Unii Europejskiej oraz ONZ. Kontynuacja 

zapoczątkowanych w niniejszej pracy badań powinna doprowadzić do wypracowania 

metody ułatwiającej zabezpieczenie glebowych zasobów w celu ich trwałego użytkowania. 

Zaproponowane w pracy zastosowanie metody biostymulacji laserowej materiału 

roślinnego dla poprawy jakości środowiska przyrodniczego jest zgodne zarówno 

z aktualnymi trendami w inżynierii środowiska, jak i zaleceniami Rady Europejskiej 

odzwierciedlonymi w 7 Programie Ramowym. Podjęte w pracy zastosowanie 

biotechnologii laserowej wpisuje się w wytyczne tematów 2 i 6 programu szczegółowego 

„Współpraca”. Temat 2 „Żywność, Rolnictwo, Rybołówstwo i Biotechnologie” podnosi 

między innymi kwestie ulepszania roślin uprawnych, produkcji biomasy na potrzeby 

energetyczne, nowatorskich systemów upraw oraz koncepcje bioprocesów i bioremediacji 

środowiska. Natomiast cele wymienione w temacie 6 „Środowisko” to opracowanie 

nowych technologii środowiskowych mających za zadanie między innymi zapobieganie 

zagrożeniom oraz poprawę stanu środowiska. Praca jest również zgodna z wytycznymi 

ONZ przedstawionych w dokumencie Agenda 21, a w szczególności z ujętym w sekcji II,  

podrozdziale 16 „Environmentally Sound Management of Biotechnology” rozwojem 

technologii zwiększających odporność roślin na czynniki stresowe w celu wykorzystania 

ich w rekultywacji i zagospodarowaniu gleb. 
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13. WNIOSKI 

 
Biostymulacja laserowa została z powodzeniem zastosowana w różnych kierunkach 

działań zmierzających do poprawy stanu środowiska przyrodniczego. W szczególności do 

poprawy skuteczności hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków, do formowania pasów 

roślinności ograniczającej rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń komunikacyjnych, jak 

również do rekultywacji terenów zdegradowanych działalnością człowieka związaną 

z przemysłem metalurgicznym, cementowym, a także z depozycją osadów ściekowych.  

Na podstawie dostępnej literatury krajowej i zagranicznej można stwierdzić, iż 

niniejsza praca doktorska stanowi pierwsze zastosowanie stymulacji laserowej do 

zwiększenia przydatności wybranych gatunków roślin w rekultywacji terenów zasolonych. 

W wyniku przeprowadzonych kilkuletnich prac doświadczalnych z pozytywnym 

skutkiem zweryfikowano hipotezę roboczą pracy: 

 Możliwa jest doświadczalna optymalizacja algorytmów fotostymulacji laserowej 

wybranych gatunków roślin w celu zwiększenia ich odporności na zasolenie oraz 

polepszenia właściwości fitoremediacyjnych. 

 
Przeprowadzone kilkuletnie doświadczenia laboratoryjne jak i terenowe nad 

wpływem stymulacji laserowej na przyrost biomasy wybranych odmian wierzb 

energetycznych (Salix sp.), na zwiększenie ich odporności na niekorzystne warunki 

środowiskowe oraz na zmianę zawartości niektórych pierwiastków w biomasie roślin, 

potwierdzają założenie, iż odpowiedni dobór parametrów naświetlania (takich jak długość 
fali, czas i sposób naświetlania oraz moc źródła światła spójnego), pozwala na poprawienie 

przydatności materiału roślinnego do bardziej efektywnego biologicznego 

zagospodarowania terenów o podwyższonym zasoleniu oraz na wykorzystanie uzyskanej 

biomasy dla celów energetycznych.  

Świadczą o tym następujące przesłanki naukowe z uzyskanych w badaniach 

wyników: 

 

1. Dobrane na drodze doświadczalnej parametry biostymulacji zrzezów wierzby wiciowej 

Salix viminalis Turbo aplikatorem laserowym emitującym światło o długości fali λ=670 
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nm (odpowiadającej barwie czerwonej) i mocy 20 mW przy zastosowaniu trzykrotnego 

trzydziestosekundowego naświetlania spowodowało statystycznie większy niż w grupie 

roślin nienaświetlanych średni przyrost biomasy roślin, a także wzrost odporności na 

podwyższone zasolenie. 

 

2. Dobrany na drodze eksperymentalnej algorytm fotostymulacji badanego materiału 

roślinnego zwiększa ich zdolności adaptacji do niekorzystnego stanu środowiska 

glebowego. Przy zastosowaniu powyższych algorytmów naświetlania, spowodowano 

zwiększenie zawartości sodu i magnezu w biomasie Salix viminalis Turbo uprawianych 

na glebie zasolonej. Akumulacja sodu w drewnie wzrosła o 35 %, a magnezu o 59 % 

w stosunku do roślin kontrolnych.  

 

3. Doświadczania potwierdziły możliwość przyspieszenia wzrostu obudowy biologicznej 

terenów o podwyższonym zasoleniu, przy wykorzystaniu biostymulacji laserowej oraz 

wpływ tej nieinwazyjnej metody biotechnologicznej na zmianę zdolności 

bioremediacyjnych wybranych gatunków roślin. Efekty te, poprzez zintensyfikowanie 

rozwoju życia biologicznego, zwiększenie tempa tworzenia się warstwy organicznej 

gleby oraz zapobieganie erozji wodnej i wietrznej, wpływają na przyspieszenie 

procesów renaturalizacji na terenach zdegradowanych.  Zaproponowany w pracy 

kierunek rekultywacji może również stanowić dodatkowe źródło biomasy, na którą 

rośnie zapotrzebowanie w sektorze energetycznym w związku z zaleceniami Unii 

Europejskiej. 

 

4. Zweryfikowana na drodze doświadczalnej metoda biostymulacji laserowej materiału 

roślinnego, zastosowana do wspomagania rekultywacji terenów o podwyższonej 

mineralizacji roztworu glebowego, jest zgodna z aktualnymi trendami w inżynierii 

środowiska. Dostarcza nowych przesłanek dla poprawy stanu środowiska 

przyrodniczego. W szczególności, kierunek ten wiąże się z zainicjowaną w Polsce 

przez prof. Siutę inżynierią ekologiczną (ekoinżynierią), gdyż opiera się na 

zastosowaniu biotechnologii środowiskowej z wykorzystaniem technologii laserowej 
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dla zwiększenia adaptacji fenotypowej roślin do niekorzystnego stanu środowiska bez 

ingerencji w genotyp. 

 

5. Zgodnie z zasadą wdrażania najlepszych dostępnych technologii (BAT) prace 

badawcze zmierzające do wdrożenia biostymulacji laserowej materiału roślinnego 

w inżynierii środowiska winny być kontynuowane, gdyż metoda ta opiera się 

o niskokosztową technologię, która może być zautomatyzowana i w łatwy sposób 

stosowana w praktyce.  
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STRESZCZENIE 

 
Zastosowanie stymulacji laserowej wybranych gatunków roślin w celu zwiększenia ich 

przydatności dla rekultywacji terenów zasolonych 

 
Celem podjętych w pracy badań była próba opracowania algorytmów naświetlania 

wybranych gatunków roślin pozwalających na zwiększenie odporności roślin na zasolenie 

gleby oraz zwiększenie ich właściwości fitoremediacyjnych. Jako materiału 

doświadczalnego użyto szybkorosnących gatunków wierzb (Salix sp.), których biomasa 

wykorzystywana jest dla celów energetycznych.  

Prace doświadczalne przeprowadzono w dwóch etapach, jako wstępne 

doświadczenia laboratoryjne oraz jako uprawy polowe na gruncie zasolonym, a także 

kontrolne na glebie niezasolonej. Badania laboratoryjne, przeprowadzone jako uprawa 

hydroponiczna w roztworach NaCl, posłużyły optymalizacji algorytmów naświetlania 

zrzezów wierzb. Parametry stymulacji (rodzaj diody laserowej, czas, moc i sposób 

naśwyetlania), które dały najlepsze wyniki podczas doświadczeń wstępnych, zostały 

następnie zastosowane do naświetlania grup doświadczalnych w badaniach terenowych. 

Dla porównania wyników w każdym doświadczeniu wyodrębniano również grupę 

kontrolną nienaświetlonych roślin. 

Na podstawie prowadzonych podczas upraw pomiarów i obserwacji wzrostu 

stwierdzono, że odpowiedznio dobrane parametry stymulacji światłem spójnym mogą 

zwiększyć przyrost biomasy oraz przyspieszyć rozwój i wzrost korzeni. Rośliny w grupach 

doświadczalnych wykazywały większą odporność na działanie soli, nie schły i nie zółkły 

tak, jak rośliny w grupie kontrolnej. Największe, statystycznie istotne, przyrosty wierzby 

uzyskano dla odmiany Salix viminalis Turbo przy zastosowaniu algorytmu naświetlania 

z trzykrotną trzydziestosekundową ekspozycją na światło o długości fali λ=670 nm 

emitowane przez aplikator laserowy o mocy 20 mW. 
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The application of laser biostimulation to increase salty soil reclamation capabilities of  

selected plants species.  
 

The aim of the experiments described in the dissertation was an attempt to choose 

algorithms of photostimulation to increase the tolerance for salinity and reclamation 

efficiency of selected plants species. The material for laser photostimulation consisted of 

various species of energetic willow (Salix sp.) cuttings. High increase of biomass, which 

may be used for energy purposes, is characteristic for these species. 

Research on photostimulation impact on willows included both, laboratory and field 

studies. In the preparatory laboratory experiments, various species of energetic willows 

were cultivated in hydroponic salt solutions. In the field experiments, willow cuttings were 

planted on the the soil with raised salt contamination as well as on the control soil. 

Algorithms of laser light stimulation were based on following parameters: wavelength, 

energy density, the time and mode of exposure. Parameters were selected on the basis of 

preparatory experiment results. In every experiment, the control group of unirradiated 

seedlings was also prepared. 

Observations allowed to conclude that properly selected parameters of coherent 

light stimulation may increase salty soil reclamation capabilities of energetic willow and 

also have a positive effect on plants adaptation to unfavorable environmental conditions. It 

would effect in faster biomas growth and development of roots. Furthermore, irradiated 

plants leafs were in much better condition then those in control groups, where more shoots 

had small, wither, yellowing and twisted leafs. It was also visible in regard to condition of 

roots, where irradiated seedlings had longer and denser roots. The highest, statistically 

significant, biomass increase was found in groups of Salix viminalis Turbo cuttings 

irradiated by impulse medical laser (power 20 mW) which emits light of wavelength 

corresponding to red color λ=670 nm. The total exposure time was 90 seconds (3 sequences 

of 30 seconds).  
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emitującym światło o długości fali λ=670 nm, uprawa hydroponiczna w 5 % 
roztworze NaCl. 
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o długości fali  λ=532 nm, uprawa hydroponiczna w 2,5 % roztworze NaCl. 
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hydroponiczna w 5 % roztworze NaCl. 
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laserowym, uprawa hydroponiczna w 0 % roztworze NaCl. 
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laserowym, uprawa hydroponiczna w 2,5 % roztworze NaCl. 

Tabela 34. Statystyki opisowe dla przyrostu masy w grupie G6 naświetlonej aplikatorem 
laserowym, uprawa hydroponiczna w 5 % roztworze NaCl. 

Tabela 35. Statystyki opisowe dla przyrostu masy w grupie G7 naświetlonej diodą 
emitującą laserowa, uprawa hydroponiczna w 0 % roztworze NaCl. 
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Tabela 36. Statystyki opisowe dla przyrostu masy w grupie G8 naświetlonej diodą 
laserową, uprawa hydroponiczna w 2,5 % roztworze NaCl. 
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laserową, uprawa hydroponiczna w 5 % roztworze NaCl. 

Tabela 38. Test T dla prób zależnych. Badanie zależności masy początkowej i końcowej 
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w programie Statistika PL). 
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w grupach doświadczalnych (G4 i G7) oraz kontrolnej (G1) uprawianych 
w roztworze 0 % NaCl. 

Tabela 41. Test T dla prób zależnych. Badanie zależności przyrostu pędów zrzezów 
w grupach doświadczalnych (G5 i G8) oraz kontrolnej (G2) uprawianych 
w roztworze 2,5 % NaCl. 

Tabela 42. Test T dla prób zależnych. Badanie zależności przyrostu pędów zrzezów 
w grupach doświadczalnych (G6 i G9) oraz kontrolnej (G3) uprawianych 
w roztworze 5 % NaCl. 

Tabela 43. Przyrosty długości [cm] pędów Salix viminalis Turbo po pierwszym i drugim 
sezonie wegetacyjnym. 

Tabela 44. Przyrosty długości [cm] pędów Salix viminalis Sprint po pierwszym i drugim 
sezonie wegetacyjnym. 
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wegetacyjnym (Salix viminalis Turbo). 
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uprawy (Salix viminalis Turbo)  
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w grupach doświadczalnych (DZ, LM) oraz kontrolnej (K) po drugim roku 
uprawy (Salix viminalis Turbo)  

Tabela 48. Statystyki opisowe, przyrost długości pędów po pierwszym i drugim sezonie 
wegetacyjnym (Salix viminalis Sprint). 

Tabela 49. Test T dla prób zależnych. Badanie zależności długości pędów zrzezów 
w grupach doświadczalnych (DZ, LM) oraz kontrolnej (K) po pierwszym roku 
uprawy (Salix viminalis Sprint)  

Tabela 50. Test T dla prób zależnych. Badanie zależności długości pędów zrzezów 
w grupach doświadczalnych (DZ, LM) oraz kontrolnej (K) po drugim roku 
uprawy (Salix viminalis Sprint)  
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Tabela 51. Zawartości makroelementów [%]  w popiele z biomasy drewna Salix viminalis 
Turbo zebranej po drugim okresie wegetacyjnego. 
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pędów po drugim okresie wegetacyjnym, kiedy mogą zostać zebrane 
z przeznaczeniem na biopaliwo.  
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dokonano po pierwszym i drugim okresie wegetacyjnym. 
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roślinę.  
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Tabela 61. Salix viminalis Duotur – długości [cm] oraz waga [g] pojedynczych głównych 
pędów po drugim okresie wegetacyjnym, kiedy mogą zostać zebrane 
z przeznaczeniem na biopaliwo.  

Tabela 62. Salix viminalis Duotur – średnice głównych pędów, o wysokości powyżej 40 cm 
mierzone na wysokości 40 cm od gruntu, wyrażone w [mm]. Pomiarów 
dokonano po pierwszym i drugim okresie wegetacyjnym. 

Tabela 63. Salix viminalis Duotur – biomasa drewna [g/roślina] zebrana po drugim okresie 
wegetacyjnym, wyrażona w postaci średniej przypadającej na pojedynczą 
roślinę.  

Tabela 64. Salix viminalis Duotur – świeża i sucha biomasa liści zebrana pod koniec 
pierwszego i drugiego okresu wegetacyjnego, wyrażona w postaci średniej 
przypadającej na pojedynczą roślinę.  

Tabela 65. Salix viminalis Turbo - statystyki opisowe dla długości głównych pędów 
w karpach [cm]. Pomiarów dokonano po pierwszym i drugim okresie 
wegetacyjnym. 
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Tabela 66. Salix viminalis Turbo - statystyki opisowe dla długości [cm] oraz wagi [g] 
pojedynczych pędów  po drugim okresie wegetacyjnym, kiedy mogą zostać 
zebrane z przeznaczeniem na biopaliwo. 

Tabela 67. Test T dla prób zależnych. Badanie zależności długości pędów zrzezów 
w grupach doświadczalnych (LM, DN, LM/DN) oraz kontrolnej (K) po drugim 
roku uprawy (Salix viminalis Turbo).  

Tabela 68. Test T dla prób zależnych. Badanie zależności masy pędów zrzezów w grupach 
doświadczalnych (LM, DN, LM/DN) oraz kontrolnej (K) po drugim roku 
uprawy (Salix viminalis Turbo).  

Tabela 69. Salix viminalis Turbo – Statystyki opisowe średnic głównych pędów, 
o wysokości powyżej 40 cm mierzone na wysokości 40 cm od gruntu, wyrażone 
w [mm]. Pomiarów dokonano po pierwszym i drugim okresie wegetacyjnym. 

Tabela 70. Test T dla prób zależnych. Badanie zależności średnicy pędów zrzezów 
w grupach doświadczalnych (LM, DN, LM/DN) oraz kontrolnej (K) po drugim 
roku uprawy (Salix viminalis Turbo)  

Tabela 71. Salix viminalis Turbo - zestawienie median przyrostów pędów [cm] w karpach 
wierzb w okresie 540 dni uprawy 

Tabela 72. Salix viminalis Duotur - Statystyki opisowe dla długości głównych pędów 
w karpach [cm]. Pomiarów dokonano po pierwszym i drugim okresie 
wegetacyjnym. 

Tabela 73. Salix viminalis Duotur - Statystyki opisowe dla długości [cm] oraz wagi [g] 
pojedynczych pędów  po drugim okresie wegetacyjnym, kiedy mogą zostać 
zebrane z przeznaczeniem na biopaliwo. 

Tabela 74. Test T dla prób zależnych. Badanie zależności długości pędów zrzezów 
w grupach doświadczalnych (LM, DN, LM/DN) oraz kontrolnej (K) po drugim 
roku uprawy.  

Tabela 75. Test T dla prób zależnych. Badanie zależności masy pędów zrzezów w grupach 
doświadczalnych (LM, DN, LM/DN) oraz kontrolnej (K) po drugim roku 
uprawy.  

Tabela 76. Salix viminalis Duotur – Statystyki opisowe średnic głównych pędów, 
o wysokości powyżej 40 cm mierzone na wysokości 40 cm od gruntu, wyrażone 
w [mm]. Pomiarów dokonano po pierwszym i drugim okresie wegetacyjnym. 

Tabela 77. Test T dla prób zależnych. Badanie zależności średnicy pędów zrzezów 
w grupach doświadczalnych (LM, DN, LM/DN) oraz kontrolnej (K) po drugim 
roku uprawy (Salix viminalis Duotur).  

Tabela 78. Salix viminalis Duotur - zestawienie median przyrostów pędów [cm] w karpach 
wierzb w okresie 540 dni uprawy. 

Tabela 79. Przebieg suszenia próbek biomasy drewna Salix viminalis Turbo 
przeznaczonych do badania kalorymetryczności. Masa [g] i wilgotność 
przemijająca [%]. 
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Tabela 80. Przebieg suszenia próbek biomasy drewna Salix viminalis Duotur 
przeznaczonych do badania kalorymetryczności. Masa [g] i wilgotność 
przemijająca [%]. 

Tabela 81. Wyniki analizy technicznej oraz kalorymetryczności drewna Salix viminalis 
Turbo. 

Tabela 82. Wyniki analizy technicznej oraz kalorymetryczności drewna Salix viminalis 
Duotur. 

Tabela 83. Zawartość [%] wodoru, węgla i siarki w drewnie Salix viminalis Turbo. 

Tabela 84. Zawartość [%] wodoru, węgla i siarki w drewnie Salix viminalis Duotur. 

Tabela 85. Zawartość [%] pierwiastków w popiele z drewna Salix viminalis Turbo. 

Tabela 86. Zawartość [%] pierwiastków w popiele z drewna Salix viminalis Duotur. 

Tabela 87. Salix viminalis Turbo - analiza zawartości makroelementów w biomasie liści 
wyrażona w [g/kg].  

Tabela 88. Salix viminalis Turbo - analiza zawartości mikroelementów w biomasie liści 
wyrażona w [mg/kg].  

Tabela 89. Salix viminalis Duotur - analiza zawartości makroelementów w biomasie liści 
wyrażona w [g/kg].  

Tabela 90. Salix viminalis Duotur - analiza zawartości mikroelementów w biomasie liści wyrażona 
w [mg/kg].  

Tabela 91. Zawartość makroelementów w próbkach gleby pobranych z terenu 
doświadczalnego przed założeniem doświadczenia oraz po jego zakończeniu. 

Tabela 92. Zawartość mikroelementów w próbkach gleby pobranych z terenu 
doświadczalnego przed założeniem doświadczenia oraz po jego zakończeniu. 

Tabela 93. Właściwości gleby w próbkach pobranych z terenu doświadczalnego przed 
założeniem doświadczenia oraz po jego zakończeniu. 
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SPIS RYSUNKÓW: 
 
Rys.1. Schemat fotosyntezy.  

Rys.2. Widmo absorpcyjne chlorofilu a i chlorofilu b [za Salomon, Berg, Martin 2007]  

Rys.3. Widmo czynne fotosyntezy obrazuje efektywność promieniowania o różnej długości 
fali [za Salomon, Berg, Martin 2007] 

Rys.4. Przebieg cyklu Calvina [za Salomon, Berg, Martin 2007]  

Rys.5. Schemat lasera 

Rys.6. Zjawiska emisji fotonów przez atomy wykorzystywane w diodach laserowych 
i laserach  

Rys.7. Schemat efektu biostymulacji [za Śliwka 2007]. 

Rys.8. Zrzezy wierzby migdałowej (Salix amygdalina) po 14 dniach uprawy w roztworze 
NaCl o stężeniu 0,5 %. Egzemplarze reprezentatywne dla grupy kontrolnej A.1.1. 
oraz grup doświadczalnych A.1.2. i A.1.3. 

Rys.9. Korzenie zrzezów wierzby migdałowej (Salix amygdalina) z rysunku 
8 w powiększeniu.  

Rys.10. Zrzezy wierzby migdałowej (Salix amygdalina) po 14 dniach hodowli w roztworze 
NaCl o stężeniu 1,5 %. Egzemplarze reprezentatywne dla grupy kontrolnej A.2.1. 
oraz grup doświadczalnych A.2.2 i A.2.3. 

Rys.11. Korzenie zrzezów wierzby migdałowej (Salix amygdalina) z rysunku 
10 w powiększeniu. 

Rys.12. Wykres ramkowy dla przyrostów długości korzeni w grupach A.1.1, A.2.1. 
oraz A.3.1.  

Rys.13. Wykres średnich długości korzeni zrzezów wierzby migdałowej (Salix 
amygdalina) po 14 dniach uprawy w roztworze NaCl o stężeniu 0,5 %.  

Rys.14. Wykres ramkowy dla przyrostów długości korzeni w grupach A.1.2, A.2.2. 
oraz A.3.2.  

Rys.15. Wykres średnich długość korzeni zrzezów wierzby migdałowej (Salix amygdalina) 
po 14 dniach uprawy w roztworze NaCl o stężeniu 1,5 %.  

Rys.16. Wykres ramkowy dla przyrostów długości pędów w grupach Salix viminalis 1154. 

Rys.17. Wykres średnich długość pędów zrzezów Salix viminalis 1154 po 30 dniach 
uprawy w roztworze NaCl o stężeniu 2 %.  

Rys.18. Zrzezy Salix viminalis Turbo – grupa kontrolna. 

Rys.19. Zrzezy Salix viminalis Turbo – grupa naświetlona aplikatorem laserowym. 

Rys.20. Wykres ramkowy dla przyrostów biomasy zrzezów Salix viminalis Turbo w grupie 
kontrolnej – T1 oraz doświadczalnej - T2 wyrażony w % w stosunku do wyjściowej 
masy zrzezów. 
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Rys.21. Wykres średnich przyrostów biomasy pędów zrzezów Salix viminalis Turbo 
w grupie kontrolnej – T1 oraz doświadczalnej - T2 wyrażony w % w stosunku do 
wyjściowej masy zrzezów. 

Rys.22. Wykres średnich przyrostów biomasy korzeni zrzezów Salix viminalis Turbo 
w grupie kontrolnej – T1 oraz doświadczalnej - T2 po 25 dniach uprawy 
hydroponicznej w roztworze NaCl o stężeniu 2 %.  

Rys.23. Wykres ramkowy dla długość pędów zrzezów Salix viminalis Turbo po 25 dniach 
uprawy w roztworze NaCl o stężeniu 2 %. 

Rys.24. Wykres średnich długość pędów zrzezów Salix viminalis Turbo po 25 dniach 
uprawy w roztworze NaCl o stężeniu 2 %.  

Rys.25. Wykres ramkowy dla przyrostów biomasy zrzezów w grupach Salix viminalis var. 
gigantea wyrażonych w % w stosunku do wyjściowej masy zrzezów. 

Rys.26. Wykres średnich przyrostów biomasy zrzezów w grupach Salix viminalis var. 
gigantea wyrażonych w % w stosunku do wyjściowej masy zrzezów. 

Rys.27. Wykres średnich przyrostów biomasy pędów zrzezów w grupach Salix viminalis 
var. gigantea wyrażonych w % w stosunku do wyjściowej masy zrzezów. 

Rys.28. Wykres średnich przyrostów biomasy korzeni zrzezów w grupach Salix viminalis 
var. gigantea wyrażonych w % w stosunku do wyjściowej masy zrzezów. 

Rys.29. Procentowy udział w poszczególnych grupach zrzezów, z których wyrosły wierzby 
(Salix viminalis Turbo).   

Rys.30. Średnia biomasa liści z jednej wierzby [g/szt] zebrana po pierwszym i drugim 
okresie wegetacyjnym wyrażona w suchej masie (Salix viminalis Turbo).   

Rys.31. Procentowy udział w poszczególnych grupach zrzezów, z których wyrosły wierzby 
(Salix viminalis Sprint).   

Rys.32. Średnia biomasa liści z jednej wierzby [g/szt] zebrana po pierwszym i drugim 
okresie wegetacyjnym wyrażona w suchej masie (Salix viminalis Sprint).   

Rys.33. Salix viminalis Turbo 31 dni po posadzeniu. 

Rys.34. Salix viminalis Sprint 31 dni po posadzeniu. 

Rys.35. Salix viminalis Turbo i Salix viminalis Sprint w pierwszym roku uprawy. 

Rys.36. Salix viminalis Turbo - wykres ramkowy dla przyrostów długości pędów [cm] 
w pierwszym i drugim sezonie wegetacyjnym [dni] dla grupy K (nienaświetlanej).  

Rys.37. Salix viminalis Turbo - wykres ramkowy dla przyrostów długości  pędów [cm] 
w pierwszym i drugim sezonie wegetacyjnym [dni] dla grupy DZ naświetlanej 
diodą emitującą światło o długości fali odpowiadającej barwie zielonej (λ=532nm) 

Rys.38. Salix viminalis Turbo - wykres ramkowy dla przyrostów długości pędów [cm] 
w pierwszym i drugim sezonie wegetacyjnym [dni] dla grupy LM naświetlanej 
aplikatorem laserowym emitującym światło o długości fali odpowiadającej barwie 
czerwonej (λ=670nm) 
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Rys.39. Salix viminalis Turbo - średnie długości pędów [cm] z karpy w poszczególnych 
grupach dla dwóch okresów wegetacyjnych. 

Rys.40. Salix viminalis Sprint - wykres ramkowy dla przyrostów długości pędów [cm] 
w pierwszym i drugim sezonie wegetacyjnym [dni] dla grupy K (nienaświetlanej).  

Rys.41. Salix viminalis Sprint - wykres ramkowy dla przyrostów długości  pędów [cm] 
w pierwszym i drugim sezonie wegetacyjnym [dni] dla grupy DZ naświetlanej 
diodą emitującą światło o długości fali odpowiadającej barwie zielonej (λ=532nm) 

Rys.42. Salix viminalis Sprint - wykres ramkowy dla przyrostów długości pędów [cm] 
w pierwszym i drugim sezonie wegetacyjnym [dni] dla grupy LM naświetlanej 
aplikatorem laserowym emitującym światło o długości fali odpowiadającej barwie 
czerwonej (λ=670nm) 

Rys.43. Salix viminalis Sprint - średnie długości pędów [cm] z karpy w poszczególnych 
grupach dla dwóch okresów wegetacyjnych. 

Rys.44. Zawartości makroelementów [%] w popiele z biomasy drewna Salix viminalis 
Turbo zebranej po drugim okresie wegetacyjnego.  

Rys.45. Zawartość Mg, Ca, Na i K [g/kg] w biomasie liści Salix viminalis Turbo i Salix 
viminalis Sprint. 

Rys.46. Salix viminalis Turbo – biomasa drewna [g/roślina] zebrana po drugim okresie 
wegetacyjnym, wyrażona w postaci średniej przypadającej na pojedynczą roślinę.  

Rys.47. Salix viminalis Turbo - sucha biomasa liści zebrana pod koniec pierwszego 
i drugiego okresu wegetacyjnego, wyrażona w postaci średniej przypadającej na 
pojedynczą roślinę.  

Rys.48. Salix viminalis Turbo i Salix viminalis Duotur 65 dni po posadzeniu. 

R ys.49. Salix viminalis Turbo 65 dni po posadzeniu. 

Rys.50. Salix viminalis Duotur 65 dni po posadzeniu. 

Rys.51. Salix viminalis Turbo - 192 dni po posadzeniu, koniec pierwszego okresu 
wegetacyjnego. 

Rys.52. Salix viminalis Duotur - 192 dni po posadzeniu, koniec pierwszego okresu 
wegetacyjnego. 

Rys.53. Salix viminalis Turbo i Salix viminalis Duotur - 454 dni po posadzeniu, połowa 
drugiego okresu wegetacyjnego. 

Rys.54. Salix viminalis Duotur – biomasa drewna [g/roślina] zebrana po drugim okresie 
wegetacyjnym, wyrażona w postaci średniej przypadającej na pojedynczą roślinę.  

Rys.55. Salix viminalis Duotur – sucha biomasa liści zebrana pod koniec pierwszego 
i drugiego okresu wegetacyjnego, wyrażona w postaci średniej przypadającej na 
pojedynczą roślinę.  

Rys.57. Salix viminalis Turbo - wykres ramkowy dla długości głównych pędów [cm] po 
pierwszym i drugim sezonie wegetacyjnym. 
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Rys.58. Salix viminalis Turbo - wykres ramkowy dla długości [cm] pojedynczych pędów  
po drugim okresie wegetacyjnym. 

Rys.59. Salix viminalis Turbo - wykres ramkowy dla przyrostów średnic głównych pędów 
[mm] mierzonych na wysokości 40 cm od gruntu po pierwszym i drugim sezonie 
wegetacyjnym. 

Rys.60. Mediany przyrostów pędów [cm] w karpach wierzb w grupach Salix viminalis 
Turbo w okresie 540 dni uprawy 

Rys.61. Salix viminalis Duotur - Wykres ramkowy dla długości głównych pędów [cm] po 
pierwszym i drugim sezonie wegetacyjnym. 

Rys.62. Wykres ramkowy dla długości [cm] pojedynczych pędów  po drugim okresie 
wegetacyjnym. 

Rys.63. Salix viminalis Duotur - wykres ramkowy dla przyrostów średnic głównych pędów 
[mm] mierzonych na wysokości 40 cm od gruntu po pierwszym i drugim sezonie 
wegetacyjnym. 

Rys.64. Mediany przyrostów pędów [cm] w karpach wierzb w grupach Salix viminalis 
Duotur w okresie 540 dni uprawy 

Rys.65. Przebieg suszenia próbek biomasy drewna Salix viminalis Turbo przeznaczonych 
do badania kalorymetryczności - wilgotność przemijająca [%]. 

Rys.66. Przebieg suszenia próbek biomasy drewna Salix viminalis Duotur przeznaczonych 
do badania kalorymetryczności - wilgotność przemijająca [%]. 

Rys.67. Pomiar ciepła spalania Qs [kJ/kg] dla próbek biomasy drewna Salix viminalis Turbo. 

Rys.68. Zawartość popiołu [%] w biomasie Salix viminalis Turbo w stanie analitycznym. 

Rys.69. Pomiar ciepła spalania Qs [kJ/kg] dla próbek biomasy drewna Salix viminalis Duotur. 

Rys.70. Zawartość popiołu [%] w biomasie Salix viminalis Duotur w stanie analitycznym. 

Rys.71. Zawartość Ca, Mg, Na i K [%] w popiele z drewna Salix viminalis Turbo. 

Rys.72. Zawartość Ca, Mg, Na i K [%] w popiele z drewna Salix viminalis Duotur. 
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