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Streszczenie 

 

 Doświadczenie z uprawą roślin miechunki pomidorowej przeprowadzono w latach 

2015, 2017-2018, w ogrodzie Ośrodka Dydaktyczno-Doświadczalnego Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Oceniono wpływ osłaniania roślin i okrywania gleby 

na plon i jakość surowca roślin badanych odmian miechunki pomidorowej (Physalis ixocarpa 

Brot. ex Hormen.). Doświadczenie założono metodą losowych podbloków w trzech 

powtórzeniach. Pierwszy czynnik badań stanowiły rośliny trzech odmian miechunki 

pomidorowej: ‘Purple’, ‘Toma Verde’ i ‘Rio Grande Verde’. W obrębie drugiego czynnika 

przebadano wpływ następujących osłon roślin: z folii PE o 100 otworach na 1 m2 i włókniny 

PP o masie 17 g·m-2 oraz ściółkowania gleby czarną folią PE. A także kombinację 

powyższych czynników uprawiając rośliny z jednoczesnym wykorzystaniem osłon z folii PE 

o 100 otworach na 1 m2 i ściółkowania gleby czarną folią PE, a także osłon z włókniny PP  

o masie 17 g·m-2 i ściółkowania gleby czarną folią PE. Obiekt kontrolny stanowiły poletka 

pozbawione osłon roślin i okrywania gleby. Ściółkowanie istotnie ograniczało 

zachwaszczenie gleby, a stosowanie osłon na rośliny zwiększało liczbę chwastów.  

Z badanych odmian większą masę, średnicę owocu, a także plon ogółem i handlowy 

uzyskano z uprawy roślin odmiany ‘Rio Grande Verde’. Ściółkowanie gleby i osłanianie 

włókniną PP wpłynęło korzystnie na plonowanie roślin. Większy plon ogółem i handlowy 

owoców miechunki uzyskano z roślin osłanianych włókniną PP uprawianych jednocześnie na 

obiektach ściółkowanych. Średnio z lat badań większą suchą masą i ekstraktem oraz 

zawartością cukrów ogółem, kwasu L-askorbinowego i polifenoli charakteryzowały się 

owoce roślin odmiany ‘Purple’, a cukrów redukujących ‘Toma Verde’. Stosowanie osłon 

roślin i okrycia gleby istotnie wpłynęło na zawartość cukrów ogółem i kwasu  

L-askorbinowego w surowcu miechunki pomidorowej średnio z lat badań. Nie powodowało 

natomiast istotnych zmian w zawartości pozostałych badanych składników odżywczych. 

Więcej makroelementów oznaczono w owocach z roślin osłanianych folią PE. Owoce 

miechunki pomidorowej zawierały nieznaczne zawartość metali ciężkich. Stwierdzono, że 

miechunka pozyskana z roślin uprawianych na glebie ściółkowanej z jednoczesnym 

zastosowaniem osłon z folii PE i włókniny PP zawierała więcej azotanów (V). 

Słowa kluczowe: Physalis ixocarpa Brot. ex Hormen, osłanianie roślin, ściółkowanie, skład 

chemiczny 
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Abstract 

 An experiment with the cultivation of the Mexican husk tomato (Physalis ixocarpa 

Brot. Ex Hormen.) was carried out in 2015 and 2017-2018 in the garden of the Educational 

and Experimental Center of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. The effect of 

plant and soil covers on the yield and quality of fruits of the tested Mexican husk tomato 

cultivars was evaluated. The experiment had a randomized block design with three 

replications. The first experimental factor were three husk tomato cultivars: 'Purple', 'Tom 

Verde' and 'Rio Grande Verde'. The second factor was the effect of the following plant 

covers: PE film with 100 holes per 1 m2 and PP nonwovens with a mass of 17 g·m-2, as well 

as soil mulching with black PE film. A combination of the above factors was also analyzed, 

i.e. husk tomato plants were grown with the simultaneous use of PE foil covers with 100 holes 

per 1 m2 and soil mulching with black PE foil, as well as covers of PP nonwoven fabric 

weighing 17 g·m-2 and soil mulching with black PE foil. The control treatment consisted of 

plots without plant covers or soil mulching. Mulching significantly reduced weed infestation, 

whereas the use of plant covers increased the number of weeds. Among the analyzed 

cultivars, 'Rio Grande Verde' was characterized by higher fruit weight, a greater fruit 

diameter, and higher total and marketable fruit yields. Mulching and the use of PP nonwoven 

fabric had a positive effect on plant yields. Higher total and marketable fruit yields of husk 

tomatoes were achieved when plants were covered with PP nonwovens and grown in mulched 

soil. Throughout the experiment, the fruits of cv. 'Purple' had the highest average content of 

dry matter, extracts, total sugars, L-ascorbic acid and polyphenols, and the fruits of cv. 'Toma 

Verde' had the highest average content of reducing sugars. The use of plant and soil covers 

significantly affected the average content of total sugars and L-ascorbic acid in husk tomato 

fruits, but it did not cause significant changes in the content of other nutrients. Macronutrient 

concentrations were higher in the fruits harvested from plants covered with PE foil. Mexican 

husk tomato fruits contained small amounts of heavy metals. It was also found that husk 

tomatoes harvested from plants grown in mulched soil with the use of PE foil and PP 

nonwoven covers contained more nitrates (V).  

Keywords: Physalis ixocarpa Brot. ex Hormen, plant protection, mulching, chemical 

composition 
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1. Wstęp i cel pracy 

Miechunka pomidorowa (Physalis ixocarpa Brot. ex Hornem.) jest szeroko znana 

 w uprawie jak i konsumpcji wielu rejonów świata. W Polsce mało rozpowszechniona, mimo 

dużej wartości odżywczej, zawartości substancji biologicznie czynnych oraz coraz bardziej 

cenionych przez konsumentów walorów smakowych (Peña-Lomelí 2001, Díaz-Pérez i in. 

2005, Agata i in. 2010, Peña-Lomelí i in. 2018). Owoce miechunki mają działanie dietetyczne 

oraz regulują procesy trawienia w organizmie człowieka. Bioaktywne substancje zawarte  

w miąższu miechunki pomidorowej wpływają neutralizująco na wolne rodniki, spowalniając 

proces starzenia się komórek i ograniczają powstawanie zmian mutagennych.  

Istotnym problemem wprowadzenia miechunki pomidorowej do uprawy w Polsce są 

jej wymagania klimatyczne. Skutecznym zabiegiem agrotechnicznym, chroniącym warzywa 

ciepłolubne przed niekorzystnymi warunkami termicznymi w uprawie gruntowej jest 

stosowanie osłon z folii PE i włókniny PP oraz ściółkowanie gleby (Siwek i Libik 2005, 

Majkowska-Gadomska 2010). Reakcja poszczególnych gatunków warzyw na materiał 

okrywający jest zróżnicowana. Majkowska-Gadomska (2010), Kaniszewski i in. (2011) oraz 

Krzysztofik (2013) potwierdzają korzystny wpływ osłon na zwiększenie produktywności oraz 

jakości surowca uprawianych warzyw ciepłolubnych. Obydwa materiały umożliwiają 

sterowanie mikroklimatem wokół roślin powodując przyśpieszenie ich wzrostu i plonowania 

Zaletą osłaniania włókniną PP jest jej lepsze przyleganie do roślin oraz łatwość 

przepuszczania wody opadowej (Błażewicz-Woźniak 2006). Dodatkowo włóknina jest 

lżejsza, dzięki czemu nie powoduje deformacji i wydelikacenia roślin, przez co znoszą one  

korzystniej jej zdjęcie w porównaniu z folią PE (Siwek 2004). Z kolei ściółkowanie gleby 

stwarza fizyczną barierę dla parowania wody. Pozwala kontrolować zachwaszczenie oraz 

chroni rośliny przed glebowym zanieczyszczeniem. Zapewnia lepsze wykorzystanie 

składników odżywczych przez rośliny oraz utrzymanie dobrej struktury gleby (Domagała-

Świądkiewicz i Siwek 2015). 

W związku z powyższym postawiono hipotezy badawcze, według których: 

- rośliny będą reagowały odmiennie na zastosowane osłanianie oraz ściółkowanie gleby;  

-..rośliny poszczególnych odmian miechunki pomidorowej uprawiane na obiekcie  

z jednoczesnym zastosowaniem ściółkowania gleby i osłon z folii PE będą charakteryzowały 

się większym plonem oraz lepszą jakością owoców w porównaniu z innymi wariantami 

doświadczenia; 

- jednoczesne zastosowanie osłon z włókniny PP i ściółkowanie gleby pozwoli uzyskać 

większy plon owoców miechunki pomidorowej o najlepszej jakości w porównaniu z innymi 

wariantami doświadczenia. 
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 Celem eksperymentu polowego będącego podstawą niniejszej pracy 

przeprowadzonego w północno-wschodniej Polsce była ocena cech fitometrycznych, 

plonowania i wartości biologicznej owoców trzech odmian miechunki pomidorowej, 

uprawianych na obiektach z zastosowaniem osłon z foli PE i włókniny PP oraz ściółkowania 

gleby czarną folią PE.  
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2. Przegląd literatury 

2.1 Wprowadzenie 

 Engels i in. (2006), Robledo-Torres i in. (2011) oraz Ramírez-Godina i in. (2013), 

Ramos-López i in. (2017) oraz Ramos-López i in. (2018) podają, iż Physalis ixocarpa Brot. 

ex Hornem. znana w Meksyku pod nazwą tomatillo pochodzi z terenów Mezoameryki, gdzie 

wykorzystywana była przez rdzennych mieszkańców przed przybyciem Europejczyków. 

Agata i in. (2010) informują, iż nazwa Physalis pochodzi z języka greckiego i oznacza 

„pęcherz”, „miech” lub „bańkę”. Nazwa tomatillo pochodzi z języka nahuatl i oznacza 

„kroplę tłuszczu” (tomohuac – tłuszcz, atl – woda), (www.wikiwandcom/es/Physalis 

_ixocarpa). Vanghan i Geissler (2001) wykazali, iż warzywo to było uprawiane znacznie 

wcześniej niż pomidor, zwykle jako roślina jednoroczna. Znaleziska archeologiczne z doliny 

Tehuacán wskazują, iż stanowiła ona składnik diety w czasach prekolumbijskich. Z czasem 

po europejskiej kolonizacji rozprzestrzeniła się na cały świat (Broda i Mowszowicz 2001). 

Jankiewicz i Borkowski (1990) podają, iż miechunka pomidorowa została sprowadzona do 

Polski w 1983 roku i rozpowszechniona jest jedynie w uprawie amatorskiej. Powszechnie 

uprawiana jest w klimacie podrównikowym, zwrotnikowym i podzwrotnikowym oraz  

w ciepłych rejonach klimatu umiarkowanego (Agata i in. 2010). Według Montes Hernández  

i Aguirre Rivera (1994), Díaz-Pérez i in. (2005), López–López i in. (2009), Small (2011) oraz 

Ramírez-Godina i in. (2013), Ramos-López i in. (2017) i Peña-Lomelí i in. (2018) 

największymi producentami miechunki pomidorowej są Meksyk i Gwatemala oraz na 

mniejszą skalę inne kraje latynoamerykańskie, Indie oraz tropikalne rejony Afryki. 

Powierzchnia jej upraw wzrasta również w Stanach Zjednoczonych i ciepłych rejonach 

Europy i Azji (Quiros 1984, Moriconi i in. 1990, Mulato-Brito i Peña-Lomeli 2007). Według 

danych Pandey (1957) dzikie rośliny miechunki pomidorowej występują na stanowisku 

naturalnym w uprawach z innymi roślinami, z rodziny psiankowatych i dyniowatych oraz 

kukurydzą. 

2.2. Systematyka Physalis ixocarpa Brot. ex Hornem. 

Według Agata i in. (2010) do rodziny psiankowatych (Solananceae Juss.) zaliczanych 

jest blisko 120 gatunków, które występują naturalnie na terenie Ameryki Południowej  

i Środkowej. Jak podaje Zamora-Tavares i in. (2015) obecnie około 90 gatunków należących 

do Physalis L., uprawianych jest ze względu na jadalne owoce lub jako roślina ozdobna.  

70 gatunków autorzy wymieniają jako endemiczne, uprawiane powszechnie na terenie 

Meksyku, z czego kilka gatunków występuje na terenie Ameryki jako autochtoniczne chwasty 

(Moriconi i in. 1990). Rodzaj Physalis L. ceniony jest ze względu na różnorodne formy, 

http://www.wikiwand/
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łatwym krzyżowaniem się (Ramírez-Godina i in. 2013). Złożoność rodzaju wynika  

z szerokiego zakresu zmienności genetycznej. Jak podaje Robledo-Torres i in. (2011) oraz 

Ramírez-Godina i in. (2013) Physalis ixocarpa jest diploidem, x=12 (2n=2x=24). Według 

danych podawanych przez Hudson (1986) i Moriconi i in. (1990) miechunka pomidorowa 

znana jest przez botaników od około 400 lat. Została opisana przez Félix de Avelar Brotero ex 

Jens Wilken Hornemann w Hortus Regius Botanicus Hafniensis w 1918 roku 

(www.wikiwand.com/es/Physalis_ixocarpa). Według Moriconi i in. (1990) oraz Hudson i in. 

(1986) Menzel zastąpił nazwę Physalis philadelphia Lam. synonimem Physalis ixocarpa 

Brot. Jednakże w swoich badaniach Fernandes (1974) stwierdził, iż rośliny te stanowią 

odrębne gatunki, różniące się między sobą długością szypułki i wielkością owoców. Pomimo 

wielu badań nad składem genetycznym wciąż nie wyjaśniono różnic w taksonomii pomiędzy 

Physalis philadelphia Lam. i Physalis ixocarpa Brot. ex Hornem. (Sobrino Vesperinas i Sanz 

Elorza 2007). 

2.3. Biologia Physalis ixocarpa Brot. ex Hornem. 

Morton (1987), Moriconi i in. (1990), Nowak i Schulz (2002) oraz Robledo-Torres  

i in. (2011) szczegółowo opisywali morfologię miechunki pomidorowej, która zaliczana jest 

do roślin jednorocznych i zgodnie z systematyką należy do rodziny psiankowatych. A jej 

wygląd morfologiczny oraz uprawa jest charakterystyczna dla tej rodziny (Gapiński 1993). 

Nowak i Schulz (2002) podali, iż silnie rozgałęziona, drewniejąca u podstawy łodyga 

miechunki pomidorowej, dorasta do 1,5 m wysokości (Robledo-Torres i in. 2011). Liście są 

owalne, spiczaste i falistobrzegie, o asymetrycznej klinowatej nasadzie, długości 6 cm  

i szerokości 3 cm. Rośliny miechunki pomidorowej posiadają pęd główny składający się od 3 

do 5 międzywęźli powyżej liścieni. Ostatnie międzywęźla są zakończone kwiatem  

i dwoma odgałęzieniami bocznymi (fot. 1). Liczne pędy boczne roślin pokładają się pod 

wpływem ciężaru owoców (Morton 1987, Moriconi i in. 1990). Żółte, zapylane przez owady, 

krótkoszypułkowe kwiaty o średnicy 8-15 mm wyrastają pojedynczo w rozgałęzieniach 

pędów i w kątach liści, ukazując się od czerwca do października (Nowak i Schulz 2002). 

Każdy z pięciu płatków okwiatu posiada u nasady fioletową plamkę. W trakcie wzrostu 

kielich kwiatowy powiększa się i ostatecznie staje się papierowy (fot. 2). Częścią jadalną 

miechunki pomidorowej jest soczysta jagoda. Charakteryzująca się dużą zmiennością 

morfologiczną posiada różną barwę (zieloną, pomarańczową lub fioletową) oraz masę (20-60 

g), w zależności od odmiany. Wewnątrz owocu znajduje się gąbczasty miąższ o specyficznym 

słodko-kwaśnym smaku (Morton 1987). Nowak i Schulz (2002) dodają, iż szklista, 

aromatyczna przypominająca agrest miazga owocu posiada barwę od blado żółtej do 
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zielonkawej. Jagoda jest gładka i błyszcząca, pokryta 2 mm warstwą kleistej okrywy (Nowak 

i Schulz 2002). Podczas dojrzewania rozrośnięty kielich zmienia barwę z zielonej na brązową, 

rozrasta się i otwiera (Singh i in. 2013). W pełni dojrzałe jagody opadają na ziemię (Gapiński 

1993). W ciągu sezonu wegetacyjnego roślina wydaje od 64 do 200 jagód. Według Rupp 

(2010) owoce są jadalne tylko po osiągnięciu dojrzałości. Cantwell i in. (1992) podaję, iż 

surowiec miechunki pomidorowej zbierany jest na różnym etapie dojrzałości w zależności od 

przeznaczenia. Do obrotu zaleca się zbieranie dobrze wykształconych, zielonych owoców 

wypełniających kielich. Zbyt zielone lub przejrzałe i żółknące owoce powinny być odrzucane 

ze względu na złą jakość. W miazdze owocu miechunki pomidorowej znajdują się liczne, 

płaskie, eliptyczne i niewielkie nasiona o słomkowej barwie i średnicy do 3 mm (Nowak  

i Schulz 2002). Według badań Pichardo-González i in. (2014) zdolność kiełkowania nasion 

zmniejsza się z upływem czasu. Autorzy wykazali, iż po 7 latach zdolność kiełkowania 

nasiona przechowywanych w temperaturze 18,2 ± 5oC, przy wilgotności 41 ± 10,0 % spada  

o 99,0 %.  

 

Fot. 1. Miechunka pomidorowa (Physalis ixocarpa Brot. ex Hornem.) odm. ‘Toma Verde’ 

(fot. E. Mikulewicz) 

 

Fot. 2. A – kwiat; B – rozrośnięty kielich kwiatowy Physalis ixocarpa Brot. ex Hornem.  

(fot. E. Mikulewicz) 
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2.4. Wymagania agrotechniczne  

Rośliny miechunki pomidorowej uprawiane są na wysokości od 0 do 3200 m. n. p. m. 

(Singh i in. 2013). W zależności od położenia geograficznego sadzenie roślin odbywa się od 

lutego do kwietnia. Zbiory trwają od czerwca, lipca do pierwszych jesiennych przymrozków. 

Miechunka rozmnażana jest z nasion, których okres kiełkowania wynosi 7-10 dni (Moriconi 

i in. 1990). Dojrzewanie owoców rozpoczyna się po 3-4 miesiącach od wysiewu nasion i trwa 

wiele tygodni (Nowak i Schulz 2002, Robledo-Torres i in. 2011). Największe owoce uzyskuje 

się z pierwszych kwiatów rosnących na głównych pędach (Moriconi i in. 1990). Miechunka 

pomidorowa należy do grupy warzyw ciepłolubnych o dużych wymaganiach klimatycznych  

i niewielkich wymaganiach glebowych. Jedynym ograniczeniem wzrostu roślin jest niska 

temperatura lub ich starzenie się (Reyes 2002, Robledo-Torres i in. 2011, Singh i in. 2013).  

Duże wymagania co do temperatury gleby są związane z fazą wzrostu roślin. 

Optymalna temperatura kiełkowania nasion miechunki wynosi 26,6oC 

(www.digitalcommons.usu.edu). W okresie produkcji rozsady Moriconi in. (1990) zalecają 

utrzymywanie temperatury na poziomie 18,3-21,1oC, a jej spadki do 16,0-18,0oC ograniczają 

wzrost roślin. Wysokie temperatury w okresie kwitnienia mogą z kolei prowadzić do 

pogorszenia plonowania lub deformacji owoców, zaś większe jej wahania powodują 

zrzucanie kwiatów. Singh i in. (2013) podają, iż rośliny są zdolne do wytwarzania owoców  

w temperaturze powyżej 5oC. Wielkość owoców zależy od warunków termicznych, im 

cieplejsze jest lato tym większe są owoce. Moriconi i in. (1990) podają, iż rośliny uprawiane 

w Luizjanie podczas gorącego okresu produkowały owoce o średnicy około 7 cm. Z kolei 

Dos Santos Barroso i in. (2017) uzyskali owoce o średnicy od 2,58 do 4,42 cm. 

Owoce miechunki zawiązuję się na roślinach po 11 tygodniach od ich wschodów. 

Jednakże ze względu na dużą liczbę zawiązków na jednej roślinie większość z nich jest 

zrzucana (Cartujano-Escobar i in. 1985b, Nowak i Schulz 2002). Gapiński (1993) podaje, iż 

owoce zbierane są po opadnięciu na glebę. Skórzasta osłonka zabezpiecza je przed 

zabrudzeniem, gniciem oraz zapewnia wydłużenie przechowywania do 4 tygodni. Starzenie 

roślin następuje po 14-15 tygodniach od wchodów (Moriconi i in. 1990). Jankiewicz  

i Borkowski (1990) informują, iż okres uprawy Physalis ixocarpa Brot. ex Hornem. trwa  

w Polsce 20-23 tygodnie i jest dłuższy niż w Meksyku (15 tygodni). Według autorów  

6 tygodni zajmuje produkcja rozsady roślin miechunki pomidorowej. Jak podaje Magdaleno-

Villar (2006) aby uzyskać wysokiej jakości rośliny oraz zmniejszyć długość cyklu produkcji 

owoców zaleca się wcześniejszą produkcję rozsady, która według Jankiewicza  

i Borkowskiego (1990) trwa w Polsce 6 tygodni. 
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Według Everhart i in. (2003) do uprawy miechunki pomidorowej najodpowiedniejsze 

są gleby piaszczyste o pH 6,0-6,8, niezachwaszczone, przewiewne, szybko nagrzewające się 

wiosną. Z kolei Smith i in. (1999) zalecają do uprawy gleby cięższe, pod warunkiem ich 

dobrego osuszenia oraz stanowiska słoneczne, osłonięte od wiatru, szczególnie  

w początkowym okresie wegetacji (Reyes 2002).  

Miechunka pomidorowa może być uprawiana na podwyższonych zagonach, co sprzyja 

szybszemu nagrzewaniu się gleby. López–López i in. (2009) oraz López-López i in. (2014)  

podają, iż ważnym czynnikiem ograniczającym produkcję miechunki pomidorowej jest 

dostępność i efektywne wykorzystanie zasobów wodnych. Duże wymagania wodne 

miechunki pomidorowej zależą od fazy rozwojowej roślin. Szczególnie w okresie produkcji 

rozsady oraz w okresie przyrostu owoców istotnie wzrasta ich zapotrzebowanie na wodę, 

natomiast w fazie dojrzewania owoców zaleca się zmniejszenie wilgotność gleby, co wywiera 

korzystny wpływ na zdrowotność całych roślin i owoców. Zarówno Smith i in. (1999) jak  

i Reyes (2002) zalecają systematyczne nawadnianie miechunki, szczególnie w okresach 

krytycznych niedoborów wilgoci. Autorzy podkreślają, iż można ograniczyć straty wody 

poprzez stosowanie ściółek lub zapewnienie fertygacji. Zaleca się stosowanie różnych 

systemów nawadniania na przykład: zraszanie, kropelkowe oraz nawadnianie bruzdowe 

(Reyes 2002). Autorzy podkreślają, iż dominującym systemem nawadniania o dużej 

skuteczności jest nawadnianie kropelkowe. Deszczowanie roślin może powodować gnicie 

owoców, zwłaszcza w drugiej części sezonu, gdy pod wpływem swojej masy owoce 

przyginają pędy miechunki i dotykają podłoża. Pogarsza to ich jakość z powodu zabrudzenia 

podczas dojrzewania (Smith i in. 1999).  

Ze względu na szybki przyrost masy nadziemnej roślin, miechunka pomidorowa 

posiada umiarkowane wymagania pokarmowe (Smith i in. 1999). Przeciętne dawki 

składników mineralnych w polowej uprawie tego warzywa to: 112-168 kg ha-1 N; 89,6 kg ha-1 

P2O5; 56-168 kg ha-1 K2O, w zależności od rodzaju gleby. Jak podaje González-Mendoza i in. 

(2011), aby efektywnie wykorzystać nawozy należy przeprowadzić analizę chemiczną gleby. 

To podkreśla również w swoich badaniach Reyes (2002), który w przypadku braku wyników 

analizy chemicznej gleby zaleca stosowanie pod uprawę miechunki nawożenia N-P-K  

w ilości 150-50-50 podzielonej na dwie dawki. Z kolei stosowanie nawożenia N-P-K  

w dawce 180-90-30 na glebie gliniastej zaleca Peña-Lomelí (1994). W badaniach Pérez 

Moreno i Granados Aviles (2001) wykazali, iż największy wpływ na wielkość plonu 

miechunki pomidorowej miała zastosowana dawka azotu, im więcej danego pierwiastka tym 

większy uzyskiwano plon. Przy braku nawożenia N plon owoców miechunki wynosił 
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4 559,39 kg/ha, zastosowanie 100 kg/ha azotu zwiększało plon do 6 367,69 kg/ha, a do 250 

kg/ha N do 9 046, kg/ha.  

Według informacji podawanych przez Morton (1987) rośliny miechunki pomidorowej 

mogą rosnąć bez podpór. Jednakże ze względu na znaczną masę dużej liczby owoców 

podczas dojrzewania dochodzi do wyłamywania pędów bocznych. Dlatego Reyes (2002) 

zaleca uprawę miechunki przy podporach, które jednocześnie zapewniają dobrą cyrkulację 

powietrza w przyziemnej części roślin.  

2.5. Właściwości biochemiczne i zastosowanie owoców miechunki pomidorowej 

 Physalis ixocarpa Brot. ex Hornem. jest bogatym źródłem wielu składników 

odżywczych i biologicznie czynnych. Surowcem miechunki pomidorowej jest jadalna jagoda 

(Fructus Physalis) wykazująca działanie przeciwalergiczne, dietetyczne i regulujące procesy 

trawienia (Lewkowicz-Mosiej 2003). Owoce zawierają około 90% wody. O wartości 

odżywczej i smaku owoców decyduje głównie zawartość cukrów, która wynosi średnio 3,0-

4,0 g·100g-1 św.m. (Ostrzycka i in. 1988, www.ndb.nal.usda.gov/ndb/foods). Niski udział 

substancji energetycznych powoduje, iż warzywo to jest produktem niskokalorycznym, 

bogatym w minerały i makroelementy oraz błonnik. Spożycie 100 g świeżej masy jagody 

dostarcza organizmowi 31 kcal. Ostrzycka i in. (1988) podają, iż Physalis ixocarpa Brot. ex 

Hornem. zawiera średnio 0,57% białka, 0,68% tłuszczu, 7,80% popiołu i 1,33% błonnika 

całkowitego. Kwasowość owoców wynosi średnio 0,54% (Singh i in. 2014). Jak twierdzi 

Ostrzycka i in. (1988) owoce miechunki pomidorowej stanowią  bogate źródło związków 

mineralnych takich jak: wapń (258 mg 100g-1 s.m.), fosfor (3025 mg 100g-1 s.m.) i żelazo 

(297,4 mg 100g-1 s.m.). Owoce miechunki pomidorowej stanowią również źródło witamin  

z grupy B oraz polifenoli (Singh i in. 2013). 

 Robledo-Torres  i in. (2011) oraz Naumova i in. (2019) wskazali, iż doceniana jest 

nie tylko wartość odżywcza i smakowa owoców miechunki pomidorowej, ale jej 

prozdrowotne właściwości. Jest to cenna roślina lecznicza, przez co powinna być 

uwzględniana jako dodatek żywieniowy w codziennej diecie. Lewkowicz-Mosiej (2003)  

i Agata i in. (2010) podają, iż owoce rodzaju Physalis L. stanowią bogate źródło metabolitów 

wtórnych, które od wieków były wykorzystywane w krajach tropikalnych jako naturalny 

środek na choroby układu moczowego, malarię, rzeżączkę, reumatoidalne zapalenie stawów 

oraz choroby nowotworowe. Dodatkowo Lewkowicz-Mosiej (2003) podkreśla, iż surowiec 

leczniczy miechunki pomidorowej (Fructus Physalis) posiada znaczną zawartość kwasów 

organicznych, garbników oraz karotenoidów. Nowiński (1983) twierdzi, iż we wszystkich 
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organach rośliny miechunki pomidorowej znajduje się związek goryczowy – karotenoid, 

fyzelina. 

             Ponadto surowiec miechunki stanowi źródło aktywnych substancji jakimi są 

flawonole – związki z grupy flawonoidów, które wykazują silne działanie antyoksydacyjne. 

Wychwytują i wymywają wolne rodniki tlenowe oraz ich reaktywne formy (RTF). Działają 

przeciwzapalnie, przeciwalergicznie oraz antynowotworowo, poprzez obniżanie zdolności 

mutagennych prokarcerogenów, wzmacniają odporność organizmu (Majewska i Czeczot 

2009). Jak podaje González-Mendoza i in. (2010) owoce miechunki pomidorowej  

o fioletowym zabarwieniu są źródłem antocyjanów - metabolitów wtórnych uczestniczących 

w odporności roślin na promieniowanie UV. Kowalczyk i in. (2004) podają, iż antocyjany 

można wykorzystać w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Autorzy podają, iż działają one 

przeciwrodnikowo i korzystnie na układ sercowo-naczyniowy. Majewska i Czeczot (2009) 

podkreślają, iż stosowanie diety bogatej w antocyjany wpływa pozytywnie na profil lipidowy 

osocza oraz gospodarkę węglowodanową poprzez obniżenie stężenia glukozy we krwi. Khan  

i Bakht (2015) wskazują, iż wyciągi z miechunki pomidorowej są stosowane w przypadku 

zaburzeń żołądka i leczeniu bólu gardła. Ze względu na znaczną zawartość kwercetyny 

warzywo to zalecane jest do spożycia przez alergików. Kobylińska i Janas (2015) oraz 

Tammu i Venkata Ramana (2015) informują, iż kwercetyna zapobiega chorobom serca  

i nowotworom, działa przeciwzapalnie i obniża poziom złego cholesterolu we krwi. Ze 

względu na wszechstronne zastosowanie, miechunka pomidorowa, zaliczana jest zarówno do 

roślin przyprawowych, leczniczych jak i ozdobnych. Stanowiła cenny element diety Majów  

i Azteków (Castillo 1990, Small 2011). Obecnie wykorzystywana jest na wiele sposobów  

w kuchni meksykańskiej. Według Moriconi i in. (1990) konsumpcja miechunki pomidorowej 

w środkowym Meksyku wynosi około 10% całkowitej konsumpcji warzyw psiankowatych. 

Spożywana jest na surowo lub po ugotowaniu, dodawana do sosów, sałatek, tacos i kanapek 

oraz wykorzystywana do produkcji tradycyjnego latynoamerykańskiego sosu salsa. 

Stosowana w sosach chili, do złagodzenia ich smaku (Dyki i in. 1997). Napar z rozrośniętych 

działek kielicha dodawany jest do ciast aby zwiększyć ich pulchność, jak również do 

nadawania smaku białemu ryżowi i czerwonemu mięsu (Montes Hernández i Aguirre Rivera 

1994). Ze względu na wzrost popularności meksykańskiej żywności miechunka staje się coraz 

bardziej popularna w Kalifornii i innych rejonach świata (Quiros 1984, González-Mendoza  

i in. 2011). Otwartość Polaków na inne kultury oraz zmiana gustów smakowych w kierunku 

dań lekkich, świeżych i egzotycznych sprzyja uprawą i spożyciem tego cennego warzywa.  
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2.6. Ochrona roślin  

 Jak podkreśla Morton (1987), aby uzyskać odpowiedniej wielkości i jakości plon 

należy chronić plantacje roślin przed agrofagami. W Polsce obecnie nie ma zarejestrowanych 

środków ochrony roślin stosowanych w uprawie miechunki. Rośliny miechunki pomidorowej 

są odporne na większość chorób i szkodników (www.digitalcommons.usu.edu). W momencie 

wystąpienia objawów chorobowych lub uszkodzeń przez szkodniki autorzy zalecają jak 

najszybszą reakcję w celu złagodzenia objawów. Większość strat powodowanych przez 

owady dotyczy liści, ponieważ owoce są chronione w naturalny sposób przez papierową 

osłonkę (www.digitalcommons.usu.edu). Smith i in. (1999) wskazują, iż występującymi 

szkodnikami miechunki pomidorowej są: 

- mszyca ziemniaczana (Macrosiphum euphorbiae Thomas); 

- mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana (Myzus persicae (Sulzer)); 

- skrzypionka (Lema trilineata); 

- wciornastek zachodni (Frankliniella occidantalis Pergande.); 

- mączlik szklarniowy (Trialeurodes vaporariorum West.); 

- mączniakowiec (Podosphaera fusca (Fr.) U. Braun & Shishkoff ). 

 González-Mendoza (2010) podaje, iż do najgroźniejszych chorób miechunki 

pomidorowej należy szara pleśń (Cladosporium fulvum) oraz fuzariozy. Autor podkreśla, iż 

rozprzestrzenianiu chorób grzybowych sprzyja zwiększona wilgotność powietrza. Z kolei 

Smith i in. (1999) podają, iż najgroźniejsze w uprawie miechunki pomidorowej na terenie 

Meksyku i Kalifornii są choroby wirusowe, prowadzące do karłowacenia oraz deformacji 

roślin, a tym samym zmniejszenia wielkości i jakości plonu. Najgroźniejsze choroby to: CMV 

(wirus mozaiki ogórka), wirus ziemniaka Y (CMY) oraz wirus mozaiki tytoniu (CMT). 

Moriconi i in. (1990) podają, iż wirusy roślinne mogą zmniejszyć plon owoców miechunki 

pomidorowej o 30-40%.  

2.7. Zabiegi pielęgnacyjne  

 Region Polski północno-wschodniej znajduje się pod wpływem klimatu 

umiarkowanego. Według Stopa-Boryczka i in. (2013) w półroczu kwiecień-wrzesień dobowa 

temperatura powietrza jest zbliżona do średniej wieloletniej dla całego obszaru Polski, opad 

atmosferyczny zaś jest mniejszy o 80 mm. Czarnecka i Nidzgorska-Lencewicz (2012) podają, 

iż opady charakteryzują się dużą zmiennością czasową, przestrzenną oraz obserwuje się 

zmniejszenie ich sum w miesiącach letnich. Jak twierdzi Olejnik (2009) i Ziernicka-

Wojtaszek (2009) wraz ze wzrostem temperatury w rejonie Europy północnej następuje 

przesunięcie zasięgu uprawy warzyw ciepłolubnych, co powiązane jest głównie  
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z wydłużaniem okresu wegetacyjnego. Ocieplenie klimatu pozwala na wcześniejsze 

rozpoczęcie uprawy wielu gatunków warzyw ciepłolubnych. Jednak zbyt wczesne sadzenie 

rozsady na polu może przyczynić się do strat spowodowanych niesprzyjającymi warunkami 

termicznymi. Jak podkreśla Adamczewska-Sowińska i Kołota (2001) oraz Buczkowska  

i Bednarek (2005) wyznacznikiem rozpoczęcia polowej uprawy warzyw ciepłolubnych  

w Polsce jest data wystąpienia ostatnich przymrozków wiosennych, która w zależności od 

rejonu przypada w drugiej lub trzeciej dekadzie maja. Gatunki pochodzące z ciepłych stref 

klimatycznych są wrażliwe na spadki temperatury poniżej 10oC, które mogą powodować 

zaburzenia fizjologiczne. Takie warunki termiczne panują na terenie Polski w początkowym 

okresie wegetacyjnym (Panasz 2014). Zalecany jest więc późny termin sadzenia rozsady 

roślin ciepłolubnych, którego celem jest zmniejszenie szkód powodowanych przez niską 

temperaturę gleby i powietrza (Buczkowska i Bednarek 2005). Z kolei Kosterna i in. (2010) 

oraz Majkowska-Gadomska (2010) zalecają uprawę melona z zastosowaniem bezpośrednich 

osłon roślin i ściółkowaniem gleby. 

 Kalisz i Kostrzewa (2012) zaobserwowali, iż termin siewu nasion kapusty chińskiej 

na rozsadę ma znaczący wpływ na jej jakość przed wysadzeniem jej do gruntu. W badaniach 

Buczkowskiej i Sawickiego (2013) termin sadzania rozsady wpłynął na wczesność i wielkość 

plonu oraz wartość odżywczą pozyskanych owoców papryki. Autorki badały wpływ terminu 

sadzenia papryki słodkiej do gruntu, wykazując iż większy plon handlowy uzyskano  

z najwcześniejszego terminu sadzenia. Opóźnienie sadzenia powodowało istotny spadek 

plonu papryki. Podobne wyniki uzyskali Kołota i Biesiada (1995) badając wpływ terminu 

sadzenia rozsady na wielkość plonu handlowego roślin pomidora. 

 Istotnym problemem w polowej uprawie miechunki pomidorowej w północno-

wschodnim rejonie Polski jest późny termin sadzenia rozsady na miejsce stałe, spowodowany 

jej dużą wrażliwością na niskie temperatury powietrza i gleby w okresie wegetacji (Smith i in. 

1999). Według Panasz (2014) rośliny sadzone po okresie ryzyka wystąpienia przymrozków 

wchodzą w okres owocowania znacznie później. Jesienne przymrozki kończą wegetację 

miechunki pomidorowej przez co znaczna część owoców nie osiąga dojrzałości 

fizjologicznej, co wpływa z kolei na małą opłacalność uprawy gruntowej badanego gatunku. 

Zabieg ściółkowania gleby i osłaniania roślin stanowi pewną ochronę przed uszkodzeniami 

roślin powodowanymi przez przymrozki (Kosterna i in. 2010, Majkowska-Gadomska 2010). 

Pozwala uzyskać w uprawie lepsze warunki termiczne i wilgotnościowe, szczególnie  

w pierwszych dniach po posadzeniu rozsady w pole (Siwek 2004, Kaniszewski i in. 2011). 

Pozytywny wpływ stosowania osłon lub ściółkowania gleby w uprawie roślin 

ciepłolubnych potwierdzali Rumpel i Grudzień (1994), Kołota i Adamczewska-Sowińska 
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(2003), Gajc-Wolska i in. (2005), Orłowski i in. (2005), Siwek i Libik (2005), Majkowska-

Gadomska (2010), Ashrafuzzaman i in. (2011), Kaniszewski i in. (2011), Helaly i in. (2017). 

Siwek i in. (2007) podaję, iż okrywanie zaliczane jest do głównych metod sterowania 

mikroklimatem w polowej uprawie roślin warzywnych. Dodatkowo stanowi formę ochrony 

biologicznej przed agrofagami, co pozwala na ograniczenie stosowania chemicznych środków 

ochrony roślin (Rumpel i Grudzień 1998). Stosowanie do okrywania roślin folii PE oraz 

włókniny PP pozwala wyeliminować koszty związane z budową niskich tuneli. Siwek 

(1999c), Adamczewska-Sowinska i Kołota (2010) i Kosterna i in. (2010) twierdzą, iż zabieg 

ten zapewnia utrzymanie dobrej struktury gleby oraz lepsze wykorzystanie składników 

mineralnych przez rośliny. 

Badania prowadzone przez Kołotę i Biesiadę (1998) oraz Anyszkę i in. (2000) 

potwierdzają pozytywny wpływ stosowania płaskich osłon na przyśpieszenie plonowania 

roślin. Siwek i Lipowiecka (2003) stwierdzili, iż przykrywanie ogórków włókniną PP 

przyśpieszyło zbiory o 12 dni i zwiększyło plon w porównaniu do upraw nieosłanianych. 

Tendaj i Mysiak (2007) także uzyskali przyśpieszone zbiory cebuli siedmiolatki o 10-15 dni 

w porównaniu do uprawy bez osłon. Siwek i Libik (2005), Rekowska (2007) i Majkowska-

Gadomska (2010), Helaly i in. (2017) zaobserwowali, iż modyfikacja mikroklimatu wokół 

roślin przyśpiesza wegetatywny wzrost roślin oraz zwiększa plon warzyw. Gimenez i in. 

(2002) oraz Helaly  i in. (2017) twierdzą, iż stosowanie osłon wpływa na wzrost powierzchni 

asymilacyjnej liścia. Jednak jak podaję Siwek i Libik (1994), Dyduch i Najda (2000), Siwek 

(2002) w zależności od zastosowanych materiałów można uzyskać różne zmiany 

mikroklimatu. Słodkowski (2000) oraz Siwek i Libik (2005) zalecają stosowanie folii PE  

o grubości 0,03-0,06 i 50-100 otworach na 1m2. Natomiast Wadas i in. (2004) zalecają 

stosowanie białej włókniny PP. Autorzy Ci do zalet włókniny PP dodają jej przewiewność 

oraz przepuszczalność, co zabezpiecza przed znacznymi skokami temperatury i wilgotności. 

Siwek (2002) i Błażewicz-Woźniak (2006) twierdzą, iż włóknina PP zapewnia łatwy dostęp 

wody opadowej do roślin co wpływa pozytywnie na warunki wodne uprawy. Siwek (2004) 

uważa, iż okres okrywania roślin z użyciem włókniny może być dłuższy aniżeli przy 

okrywaniu roślin folią PE. Według Siwka (1999a) stosowanie włókniny PE chroni rośliny 

przed przymrozkami do -3oC. Osłanianie roślin włókniną PP o masie 17g m-2 w badaniach 

Siwka (2004) spowodowało wzrost temperatury gleby oraz powietrza wokół roślin o 1,4oC  

o godzinie 8oo oraz o 0,7oC i 2,7oC o godzinie 14oo, w porównaniu do obiektu kontrolnego. 

Winiarska (2006) udowodniła, iż zastosowanie osłon z włókniny PE ograniczało parowanie 

oraz stymulowało wzrost temperatury powietrza, średnio o 1-2oC, co z kolei wpływało na 

wzrost temperatury gleby wokół roślin. Dodatkowo Lutomirska (1995) wskazała, iż włóknina 
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PP bardziej przylega do osłanianych przez nią roślin, przez co jest trudniej zwiewana przez 

wiatr aniżeli folia PE. Jednocześnie jest lżejsza, dzięki czemu nie powoduje deformacji roślin 

pod nią uprawianych (Rumpel i Grudzień 1994). Stosowanie osłon o różnej barwie różnicuje 

istotnie produktywność roślin, co potwierdza Siwek (2002) w badaniach nad okrywaniem 

roślin ogórka włókniną PP. 

Siwek i Libik (1994) oraz Siwek (2004) podkreślają, iż bezpośrednie osłanianie roślin 

pozwala nie tylko na intensyfikację produkcji, ale i wprowadzenie do uprawy nowych 

gatunków oraz sterowanie terminami rozpoczęcia lub kończenia upraw. Krzysztofik (2013) 

twierdzi, iż temperatura gleby pod włókniną na głębokości 5 cm jest o 1-2oC, a na głębokości 

10 cm o 2-3oC większa niż gleby nieokrywanej. Dodatkowo stosowanie osłon chroni rośliny 

przed porażeniem przez szkodniki (Błażewicz-Woźniak 2010). Poza tym Siwek (2004) 

twierdzi, iż rośliny osłaniane włókniną są mniej wydelikacone i lepiej znoszą zdejmowanie 

osłon. Badania wielu autorów wykazały różną reakcję gatunków warzyw uprawianych przy 

użyciu bezpośredniego osłaniania (Majkowska-Gadomska 2010, Kołota i Adamczewska-

Sowińska 2003, Siwek 2002). 

 Pszczółkowski (2003) w swoich badaniach przedstawia, iż stosowanie okryw  

z włókniny PP wpływa na wzrost zachwaszczenia w porównaniu z obiektami bez okrycia, co 

potwierdza Anyszka i in. (2000) podając, iż zachwaszczenie w przeprowadzonych przez nich 

badaniach było o 90% większe przy zastosowaniu płaskich bezkonstrukcyjnych osłon aniżeli 

w kontroli. 

 Aktualnie głównym celem uprawy warzyw jest osiągnięcie dobrych jakościowo 

plonów o odpowiedniej wartości odżywczej (Kosterna i in. 2009). Badania wielu autorów 

potwierdzają, iż osłanianie warzyw podczas wegetacji wpływa pozytywnie na akumulacje 

prozdrowotnych składników odżywczych (Siwek i Libik 1994, Shewfelt i Henderson 2003). 

Biesiada (2008) i Majkowska-Gadomska (2010) potwierdziły spadek zawartości suchej masy 

oraz cukrów redukujących w części jadalnej kalarepy oraz melona osłanianych włókniną PP, 

w porównaniu do części jadalnych pozyskanych z roślin nieosłanianych. Z kolei Michalik 

(2010) uzyskała znacznie większą koncentracje suchej masy w owocach papryki osłanianej 

włókniną PP aniżeli z uprawy bez osłon. Również Siwek i Libik (2005) zaobserwowali 

zwiększoną zawartość badanego składnika w ogonkach liściowych selera naciowego 

uprawianego z zastosowaniem włókniny PP. W badaniach przeprowadzonych przez Michalik 

(2010) owoce papryki pozyskane z uprawy z zastosowaniem osłon charakteryzowały się 

większą masą aniżeli bez nich. Podobne wyniki w badaniach nad uprawą brokułu uzyskała 

Rekowska (2005) oraz Rekowska i Skupień (2007) badające wpływ stosowania płaskich 

osłon na czosnek jary. 
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Kolejnym polecanym przez  Smith i in. (1999), Díaz-Pérez i in. (2005), López–López 

i in. (2009), Vetrano i in. (2009), Ashrafuzzaman i in. (2011), Kaniszewskiego i Kowalskiego 

(2013) i Helaly i in. (2017) zabiegiem agrotechnicznym w uprawie roślin jest ściółkowanie 

gleby. Jak podaje Adamczewska-Sowińska i Kołota (2010) ściółkowanie gleby należy do 

zabiegów pielęgnacyjnych stosowanych na dużą skalę w uprawie warzyw ciepłolubnych i jak 

podkreśla Majkowska-Gadomska (2010) jest szczególnie polecane w rejonach o mniej 

korzystnych warunkach klimatycznych. Ściółkowanie polega na okrywaniu zagonów po 

wschodach lub przed posadzeniem roślin na polu materiałami organicznymi lub 

syntetycznymi (Majkowska-Gadomska 2010). Kęsik i Maskalaniec (2004) stwierdzili, iż 

efekt ściółkowania zależy w głównej mierze od materiału użytego w tym celu, co 

potwierdziły badania prowadzone przez Ashrafuzzaman i in. (2011) oraz Helaly i in. (2017). 

Autorzy dodają, iż tradycyjne ściółki niedostatecznie chronią plantacje przed chwastami, 

dlatego też coraz częściej stosuje się syntetyczne okrycia. Siwek i in. (2007) również podają, 

iż aktualnie najczęściej stosowanym materiałem wykorzystywanym przy ściółkowaniu gleby 

jest czarna folia PE i czarna włóknina PP. Badacze wskazują, iż wykorzystanie tworzyw 

sztucznych w ściółkowaniu gleby wpływa na mikroklimat wokół roślin poprzez modyfikację 

glebowego bilansu energii oraz ograniczenie parowania wody z gleby (Díaz-Pérez i Batal 

2002, Najda 2004, Siwek i Libik 2005, Ashrafuzzaman i in. 2011, Helaly i in. 2017). Według 

Siwek i Libik (2005) zastosowanie do okrywania gleby czarnej folii PE lub włókniny PP 

wpływa na zwiększenie temperatury gleby odpowiednio o 3-4oC i 1-2oC w ciągu dnia, co jest 

szczególnie istotne dla upraw prowadzonych w rejonie Polski północno-wschodniej, który 

charakteryzuje się surowszymi warunkami klimatycznymi w porównaniu z resztą kraju 

(Grabowski i in. 2007). Dodatkowo Najda (2004) podaje, iż wilgotność gleby ściółkowanej  

czarną folią na głębokości 0-10 cm wynosi średnio 22,5 %, zaś gleby nieściółkowanej 12,7 %. 

Ashrafuzzaman i in. (2011) także wykazali wzrost wilgotności gleby przy zastosowaniu 

ściółkowania folią  PE – średnio o 4,6-6,5 % w porównaniu z obiektem nieosłanianym.  

W swoich badaniach Díaz-Pérez i in. (2005) na dwóch odmianach miechunki pomidorowej 

(‘Toma Verde’ i ‘Verde Puebla’) z wykorzystaniem syntetycznych ściółek do okrywania 

gleby potwierdzili, iż mają one dodatni wpływ na wielkość i jakość pozyskanego plonu. 

Badacze do zalet stosowania ściółki zaliczają wzrost plonu, wcześniejsze zbiory, 

efektywniejsze zmniejszenie zachwaszczenia, lepsze wykorzystanie wody i nawozów 

(Majkowska-Gadomska i in. 2014, Majkowska-Gadomska 2010, Vetrano i in. 2009). López–

López i in. (2009) podają, iż zastosowanie ściółkowania przy jednoczesnym nawadnianiu 

roślin podnosi plon miechunki pomidorowej średnio o 56,6 % w porównaniu z obiektem 

kontrolnym. Wielu autorów wykazało także korzystny wpływ ściółkowania na ograniczenie 
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liczby chwastów (Kasperbauer 2000, Ochmian i in. 2007). Ściółkowanie podwyższa 

temperaturę oraz sprzyja lepszemu uwilgotnieniu gleby, co jest szczególnie korzystne  

w przypadku roślin o wysokich wymaganiach temperaturowych. Dodatkowo pod względem 

ekologicznym ściółkowanie utrzymuje dobrą strukturę gleby, ogranicza ataki patogenów 

glebowych i zmniejsza ilość stosowanych środków chemicznych, pomaga w utrzymaniu 

czystości pozyskanych części jadalnych roślin, co potwierdza Adamczewska-Sowińska  

i Kołota (2010), Kaniszewski i in. (2011) oraz Majkowska-Gadomska i in. (2014).  

Badacze podkreślają, iż temperatura w strefie wzrostu korzeni (RZT) wpływa 

bezpośrednio na wzrost i rozwój morfologiczny roślin poprzez stymulację procesów 

fizjologicznych. Gatunki klimatu ciepłego, do których należy miechunka pomidorowa, do 

odpowiedniego wzrostu i rozwoju fizjologicznego wymagają minimalnej temperatury 

powyżej 10oC (Majkowska-Gadomska i in. 2014). Sakamoto i Suzuki (2015) także 

potwierdzają, iż zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura w strefie wzrostu korzeni roślin 

prowadzi do spadku pobierania wody i składników odżywczych z gleby.  

Ze względu na wiele pozytywnych efektów korzystnym zabiegiem będzie połączenie 

osłaniania roślin oraz ściółkowania gleby w uprawie warzyw ciepłolubnych co potwierdzają 

wcześniejsze badania Kołoty i Adamczewskaiej-Sowińskiej (2003), Siwka i Libika (2005) 

oraz Majkowskiej-Gadomskiej (2010). 

Według Smith i in. (1999) w uprawie miechunki pomidorowej ważnym zabiegiem 

pielęgnacyjnym jest odchwaszczanie. Smith i in. (1999) zaleca stosowanie chemicznego 

odchwaszczania szczególnie w początkowym okresie wegetacji roślin. Autorzy zalecają 

również stosowanie ściółkowania gleby, które jednocześnie poprawi wzrost i rozwój 

uprawianych roślin. W Polsce brak jest zarejestrowanych herbicydów stosowanych w uprawie 

tego warzywa.  

2.8. Plon i przechowywanie owoców  

Miechunka pomidorowa uprawiana powszechnie w Meksyku i Ameryce Środkowej, 

zaliczana jest do warzyw o dużym znaczeniu gospodarczym i zajmuje czwarte miejsce pod 

względem powierzchni upraw (około 49 177 ha), (Peña-Lomelí i in. 2018, 

www.infosiap.siap.gob.mx). W 2017 roku zebrano 711,2 tysięcy ton tego warzywa, o 10,5 % 

więcej aniżeli w roku poprzedzającym (www.gob.mx). Według Peña-Lomelí i in. (2018) 

średnia konsumpcja w Meksyku wynosiła 4,5 kg owoców na mieszkańca. Wielu autorów 

badało uprawę Physalis ixocarpa Brot. ex Hornem. w różnych warunkach klimatycznych. 

Moriconi i in. (1990) uprawiający warzywo w Louisianie uzyskali plon na poziomie 1,35 

kg·m-2. Uprawiający miechunkę pomidorową Abak i in. (1994) w rejonie Turcji osiągnęli 
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plon 2,05 kg·m-2. Według danych Mulato-Brito i Peña-Lomelí (2007) produktywność roślin 

miechunki pomidorowej jest zależna od warunków uprawy. Autorzy podają, iż uzyskali plon 

równy 4,00 kg·m-2 z roślin uprawianych w Meksyku (Chapingo) i 3,00 kg·m-2 z roślin 

uprawianych na terenie Ontario w Kanadzie. SIAP podaje, że średnia produktywność na 

terenie Meksyku wynosiła 19,14 t·ha-1 (www.infosiap.siap.gob.mx). Zbliżone dane 

przedstawia Peña-Lomelí i in. (2018) – 16,10 t·ha-1. López-López i in. (2009) podają, iż tak 

niska wydajność powiązana jest z nieefektywnym zarządzaniem zasobami wodnymi. Z kolei 

Rodríguez-Burgos i in. (2011) podają, iż niską wydajność roślin Physalis ixocarpa Brot. ex 

Hornem. determinuje uprawa, niewielki potencjał produkcyjny oraz słaba produkcja i obrót 

materiałem siewnym oraz niska skuteczność w zwalczaniu chorób i szkodników. Peña-

Lomelí (2001) stwierdził, iż potencjał produkcyjny rośliny miechunki pomidorowej jest 

znacznie większy i wynosi 40,00 t·ha-1. Według Castro-Brindis i in. (2000) stosowanie 

fertygacji może spowodować zwiększenie plonu do 80,00 t·ha-1. Jednak jak twierdzi wielu 

autorów potencjał produkcyjny miechunki pomidorowej jest znacznie większy i wynosi 40,00 

t·ha-1. 

Owoce miechunki pomidorowej należą do grupy warzyw nietrwałych  

w przechowywaniu. Według danych pozyskanych przez Smith i in. (1999) części jadalne 

miechunki pomidorowej szybko tracą walory smakowe, turgor, a uszkodzone gniją, przez co 

nie są odpowiednie do długotrwałego przechowywania. Najważniejsze w przechowywaniu 

jest zachowanie świeżości osłonki, w tym celu surowiec powinien być schłodzony tuż po 

zbiorze. Surowiec miechunki pomidorowej może być przechowywany w zmiennych 

warunkach należy pamiętać jednak, iż owoce są wrażliwe na etylen. W temperaturze 

pokojowej, osłonki są suche, ale owoce pozostają w dobrym stanie do 1 tygodnia.  

W przypadku dłuższego składowania autorka zaleca temperaturę równą 10°C  

z umiarkowanym stopniem wilgotności względnej (80-90 %), w celu ochrony świeżych 

owoców i skórki. W temperaturze 5°C uszkodzenia pojawiają się po około 3 tygodniach.  

Z kolei Smith i in. (1999) zalecają magazynowanie w temperaturze od 5oC do 7,2oC. Autorzy 

podają, iż po 2 tygodniach na owocach przechowywanych w powyższej temperaturze 

powstają uszkodzenia chłodnicze (Smith i in. 1999). Typowe warunki transportu owoców 

miechunki pomidorowej wynoszą 7,2oC-12,8oC przy względnej wilgotności powietrza równej 

90-95 %. Przy powyższych warunkach przechowywania owoce zachowują trwałość przez 2-3 

tygodnie (Smith i in. 1999). Uszkodzenia chłodnicze prowadzą do wystąpienia pleśni 

(Alternaria alternata (Fr.) Keissl.). Chcąc ograniczyć rozwój agrofaga zaleca się 

przemywanie owoców chlorowaną wodą. Podczas zabiegu może dojść do zmoczenia łuski 

okrywającej owoc, którą następnie trudno wysuszyć (www.ucanr.edu…). 
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3. Materiały i metody badań 

 Dwuczynnikowe doświadczenie polowe z uprawą roślin miechunki pomidorowej 

przeprowadzono w latach 2015 oraz 2017-2018 w ogrodzie Ośrodka Dydaktyczno-

Doświadczalnego UWM w Olsztynie. W roku 2016 liczba skiełkowanych nasion miechunki 

pomidorowej była niewystarczająca do założenia polowego doświadczenia. Doświadczenie 

założono metodą losowych podbloków w trzech powtórzeniach. Pierwszy czynnik stanowiły 

rośliny trzech odmiany miechunki pomidorowej (A):  

- ‘Purple’ - rośliny osiągają wysokość 1,2 m. Owoce o fioletowej barwie i masie 20-40 g są 

w pełni dojrzałe, gdy łuska okrywająca jagodę zmienia barwę z zielonej na brązową. 

Charakteryzują się ostrzejszym smakiem niż odmiany o zielonej barwie owocu. Plonują po 70 

dniach od wysiewu nasion (fot. 3). 

 

Fot. 3. Owoc roślin miechunki pomidorowej odmiany Purple (fot. E. Mikulewicz) 

 

- ‘Toma Verde’ - rośliny osiągają wysokość do 2 m. Owoce o zielonej barwie i masie 20-40 

g są w pełni dojrzałe gdy łuska okrywająca jagodę zaczyna pękać. Charakteryzują się 

łagodnym smakiem. Owocują po 90 dniach od wysiewu nasion (fot. 4). 
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Fot. 4. Owoce roślin miechunki pomidorowej odmiany Toma Verde (fot. E. Mikulewicz) 

 

- ‘Rio Grande Verde’ - rośliny dorastają do 2 m wysokości. Owoce o zielonej barwie  

i masie do około 60 g. Osiągają dojrzałość gdy łuska okrywająca owoc zmienia barwę  

z intensywnie zielonej na żółto-zieloną. Charakteryzują się łagodnym, orzeźwiającym 

smakiem. Owocują po 90 dniach od wysiewu nasion (fot. 5). 

 

Fot. 5. Owoce roślin miechunki pomidorowej odmiany Rio Grande Verde (fot. E. Mikulewicz) 

 W obrębie drugiego czynnika przebadano wpływ następującymi osłonami (B): 

- z folii PE o 100 otworach na 1 m2 do bezpośredniego osłaniania roślin (fot. 6); 

- z włókniny PP o masie 17 g·m-2 do bezpośredniego osłaniania roślin (fot. 7); 

- z czarnej folii PE o grubości 0,05 mm do ściółkowania gleby (fot. 8); 
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- z czarnej folii PE o grubości 0,05 mm do ściółkowania gleby + folia PE o 100 otworach na 

1 m2 do bezpośredniego osłaniania roślin (fot. 9); 

- z czarnej folii PE o grubości 0,05 mm do ściółkowania gleby + włóknina PP o masie 17 

g·m-2 do bezpośredniego osłaniania roślin (fot. 10).  

 Obiekt kontrolny stanowiły rośliny rosnące na glebie bez stosowania ściółki  

i osłaniania (fot. 11).  

 

Fot. 6. Rośliny miechunki pomidorowej w drugim tygodniu  uprawy - osłanianie roślin folią 

PE (fot. E. Mikulewicz) 

 

Fot. 7. Rośliny miechunki pomidorowej w drugim tygodniu uprawy - osłanianie roślin 

włókniną PP (fot. E. Mikulewicz) 

 

Fot. 8. Rośliny miechunki pomidorowej w drugim tygodniu uprawy na glebie ściółkowanej 

czarną folią PE (fot. E. Mikulewicz) 
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Fot. 9. Rośliny miechunki pomidorowej w drugim tygodniu  uprawy na glebie ściółkowanej 

czarną folią polietylenową z osłanianiem roślin folią PE (fot. E. Mikulewicz) 

 

Fot. 10. Rośliny miechunki pomidorowej w drugim tygodniu  uprawy na glebie ściółkowanej 

czarną folią polietylenową z osłanianiem roślin włókniną PP (fot. E. Mikulewicz) 

 

Fot. 11. Rośliny miechunki pomidorowej w drugim tygodniu uprawy bez stosowania osłon 

roślin i ściółkowania gleby (obiekt kontrolny) (fot. E. Mikulewicz) 

Rośliny miechunki pomidorowej uprawiano z rozsady przygotowanej na przesuwnych 

stołach zalewowych w szklarni mnożarce według ogólnie przyjętych zasad dla uprawy 

gatunku. Corocznie do doniczek o średnicy 10 cm wysiewano po 2 nasiona między 20 a 24 

kwietnia, to znaczy około 4 tygodnie przed planowanym terminem wysadzenia rozsady na 

polu. Nasiona miechunki pomidorowej zakupiono w pierwszym roku badań w firmie Seed 
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Needs LLC. Podłożem do przygotowania rozsady był substrat torfowy kompleksowo 

wysycony mineralnymi składnikami pokarmowymi o następującym składzie chemicznym: N-

NO3 - 100, P – 80, K – 215, Ca – 1240, Mg – 121 [mg·dm-3], pH w H2O – 5,9 oraz stężeniu 

soli 1,5 g·dm-3. 

Wschody roślin pojawiały się po 5-9 dniach od siewu nasion, w zależności od 

odmiany i roku prowadzenia doświadczenia. W każdej doniczce po 7 dniach od wschodu 

roślin usuwano słabszą z siewek. Zabiegi pielęgnacyjne podczas wzrostu rozsady polegały na 

niezbyt obfitym podlewaniu roślin oraz ich lustracji.  

 Warunki temperaturowe w szklarni mnożarce dostosowywano do fazy rozwojowej 

roślin. W okresie kiełkowania nasion utrzymywano temperaturę 24°C, a doniczki dodatkowo 

okrywano agrowłókniną PP17, w celu utrzymania właściwej temperatury oraz wilgotności 

względnej powietrza. Na około tydzień przed sadzeniem rozsady na pole rozpoczęto 

hartowanie roślin. Do ściółkowania gleby używano pasy czarnej folii PE o szerokości 1 m, 

którymi nakrywano powierzchnię gleby na dwa dni przed sadzeniem rozsady.  

Bezpośrednio przed sadzeniem rozsady miechunki na miejsce stałe bryłę korzeniową 

wszystkich roślin obficie nasączona wodą, w celu ułatwienia wyjmowania bryły korzeniowej. 

Na każdym poletku sadzono po 8 roślin w rozstawie 0,5 x 0,5 m. Na obiektach ściółkowanych 

czarną folią wykonywano nacięcia na krzyż w ustalonych miejscach, w które następnie 

sadzono rozsadę roślin. Do bezpośredniego okrywania roślin po posadzeniu rozsady 

stosowano pasy folii PE i włókniny PP 17 o szerokości 2,5 m osłaniające 2 rzędy roślin 

miechunki pomidorowej. W celu zabezpieczenia przed zwiewaniem boki osłon obsypywano 

glebą. Corocznie stosowano nowe osłony. Między pasami folii pozostawiano nieprzykryte 

pasy gleby o szerokości 0,5 m umożliwiające wnikanie wody opadowej. Powierzchnia 

poletka do zbioru wyniosła 2 m2 (rys. 1). Osłony zdejmowano po zaobserwowaniu pojawienia 

się pierwszych kwiatów na roślinach. W 2015 roku początek kwitnienia zaobserwowano po 

55 dniach (14.06), w 2017 roku po 43 dniach (07.06), natomiast w 2018 roku po 49 dniach 

(11.06) od siewu nasion. 

 
Rys. 1. Schemat doświadczenia (E. Mikulewicz) 
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W celu zapobiegania wyłamywania pędów stosowano bambusowe podpory  

o wysokości 0,5 m, do których przywiązywano rośliny. W środku sezonu wegetacyjnego 

zmieniono je na paliki o średnicy 2 cm i wysokości 1,5 m w celu ochrony roślin przed 

wyłamywaniem spowodowanym ciężarem owoców. 

Stanowiskiem przeznaczonym pod doświadczenie polowe była gleba brunatna 

właściwa, warstwowana, wytworzona z piasku słabogliniastego na glinie średniej pylastej 

podścielona piaskiem luźnym, klasy bonitacyjnej IVb, kompleksu żytniego dobrego (5B 

pgm·ps:gsp:.pl). Charakterystyka cech morfologicznych gleby została określona według 

kryteriów systematyki i badań Katedry Gleboznawstwa UWM w Olsztynie (Bieniek 1994).  

 Przed założeniem doświadczenia zbadano zawartość składników mineralnych w glebie 

(tab. 1).  

Tabela 1. Skład chemiczny gleby pod uprawę roślin miechunki pomidorowej (mg·dm-3) 

– średnio z lat 2015, 2017-2018 

pH  

w H2O 
N-NO3 P K Ca Mg B Mn Cu Zn Fe Pb 

zasolenie w  

g NaC·dm-3 

6,3 38,0 85,0 157,0 1840,0 194,0 2,9 125,0 8,5 41,0 632,0 0,15 0,8 

 Analizy chemiczne gleby były wykonane w laboratorium Stacji Chemiczno-Rolniczej 

w Olsztynie. Certyfikat Akredytacji nr AB 277 udzielony został przez Polskie Centrum 

Akredytacji w Warszawie. Wyniki wykazały, iż gleba na której uprawiano rośliny miechunki 

pomidorowej była zasobna w fosfor i potas, wapń i magnez, a więc we wszystkich latach 

badań nie zachodziła potrzeba zmiany tła nawozowego w obrębie tych składników. Natomiast 

ze względu na małą zawartość azotu azotanowego w glebie przed wysadzeniem rozsady na 

miejsce stałe zastosowano azot w jednorazowej dawce 100 kg N·ha-1 w formie saletry 

amonowej. Zawartość dla pomidora zwyczajnego przyjęto jako optymalną dla miechunki 

pomidorowej należącej do tej samej rodziny botanicznej i mającej zbliżone wymagania 

glebowe. Następnie zastosowano agregat uprawowy w celu wymieszania nawozu z glebą  

i wyrównania powierzchni pola. Rośliny miechunki pomidorowej uprawiano w zmianowaniu 

po marchwi jadalnej. 

Analizę warunków hydrotermicznych w okresie prowadzenia doświadczenia 

zestawiono na podstawie danych ze Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Tomaszkowie. 

Zgodnie ze wzorem obliczono współczynnik Sielianinowa:  

K =
P

0,1 ∑t 
 

gdzie:  P – miesięczna suma opadów;  
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∑t – suma średnich dobowych temperatur z danego miesiąca. Wyliczono 

współczynnik hydrotermiczny Sielianinowa - K (Gałęzewska i Kapuściński 1978) dla 

miesięcy wegetacji miechunki pomidorowej, gdzie: 

K < 0,5 – silna posucha;  

K = 0,51-0,69 – posucha;  

K = 0,70-0,99 – słaba posucha;  

K = 1,00-2,00 – okres względnie wilgotny; 

K > 2,01 – okres o dużym uwilgotnieniu.  

Stan zachmurzenia określono na podstawie danych udostępnionych przez Instytut 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 

W okresie osłaniania roślin, mierzono temperaturę gleby za pomocą termometrów 

glebowych na głębokości 5 i 10 cm. Odczyty temperatury gleby okrytej i bez okrycia 

wykonywano dwa razy dziennie o godzinie 800 oraz 1400.  

Po rozpoczęciu kwitnienia roślin osłony zdejmowano. Początek kwitnienia roślin 

miechunki w 2015 roku zaobserwowano po 55 dniach, w 2017 roku po 43 dniach, zaś w 2018 

roku po 49 dniach od siewu nasion. Wykonano dokarmianie roślin 1 % roztworem Florovitu, 

dwukrotnie w odstępach 14 dni. Zabiegi pielęgnacyjne polegały na systematycznym 

nawadnianiu, lustracji uprawy, podpieraniu roślin oraz trzykrotnym odchwaszczaniu ręcznym 

(tab. 2). Do nawadniania stosowano system nawadniania kroplownikami indywidualnymi  

z wężykami zakończonymi kapilarami wbijanymi w strefę korzeniową. Ze względu na 

wysoką odporność roślin miechunki pomidorowej nie istniała potrzeba stosowania zabiegów 

ochronnych. 

Tabela 2. Podstawowe dane agrotechniczne związane z uprawą roślin miechunki 

pomidorowej 

Zabiegi agrotechniczne  

Rok badań 

  2015      2017      2018 

A B A B A B 

Siew nasion do doniczek 20.04 - 25.04 - 23.04 - 

Hartowanie roślin 18-25.05 28-35 12-18.05 17-23 14-22.05 21-29 

Ściółkowanie gleby 23.05 33 16.05 21 20.05 27 

Sadzenie roślin 25.05 35 18.05 23 22.05 29 

Zakładanie osłon 25.05 35 18.05 23 22.05 29 

Zdejmowanie osłon 15.06 56 08.06 44 12.06 50 

Pierwszy zbiór 14.08 117 20.08 117 12.08 113 

Ostatni zbiór 24.10 189 22.10 180 26.10 198 

Likwidacja doświadczenia 25.10 200 23.10 181 28.10 200 

*Objaśnienie: A – data; B – liczba dni od daty siewu 
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 Zbiór owoców miechunki pomidorowej odbywał się stopniowo, w miarę osiągania 

przez owoce pełnej dojrzałości fizjologicznej. Określano ją na podstawie zmiany zabarwienia 

skórki oraz kielicha otaczającego owoc oraz aromatu. Owoce zbierano, gdy przy lekkim 

dotknięciu opadały na glebę. Owoce sortowano zgodnie z meksykańską normą NMX-FF-54-

1982 (www.colpos.mx). W trakcie ostatniego zbioru zebrano wszystkie owoce, również 

niedojrzałe. Plon ogółem i handlowy został podany w kg·m-2. Wyliczono również udział 

plonu handlowego w plonie ogółem. 

 W okresie wegetacji roślin, począwszy od pierwszej dekady marca, co 15 dni 

wykonano dwukrotnie, w każdym miesiącu uprawy, pomiary indeksu zazielenienia liści  

w jednostkach SPAD za pomocą chlorofilometru SPAD-502 firmy Konica Minolta. Pomiar 

był wykonywany na trzech wysokościach roślin (losowo wybierano z trzech roślin po 3 liście 

dolne, środkowe oraz górne w każdym obiekcie badawczym). Wynik następnie uśredniono.  

 Zachwaszczenie gleby określono metodą ilościowo - wagową. W ramach tej oceny po 

zdjęciu osłon określono: skład gatunkowy chwastów, łączną ich liczbę [szt.·m-2] oraz świeżą 

masę chwastów [g·m-2]. Próby pobierano z powierzchni 1 m2 z losowo wybranych miejsc na 

każdym poletku. Masę i liczbę chwastów przeliczono na powierzchnię 1 m2. Na ocenę 

wzrostu i rozwoju miechunki pomidorowej złożyły się pomiary roślin wykonane w trakcie ich 

wzrostu. Określono: wysokość roślin [m] i powierzchnie liścia [cm2], wyniki te podano jako 

średnią z lat. Pomiar powierzchni liścia wykonano laserowym miernikiem powierzchni liści 

Cl-202. 

 W pełni owocowania z plonu handlowego pobierano średnie próby zbiorcze, po 3 kg 

owoców z każdego powtórzenia, w których oznaczano: masę, średnicę i wysokość owocu. 

Uzyskane wyniki średnicy i wysokości owocu podano jako średnią z lat badań.  

W laboratorium analiz chemicznych Katedry Ogrodnictwa UWM Olsztyn w owocach 

miechunki pomidorowej wykonano analizę składu chemicznego określając: 

- suchą masę – metodą suszenia w temperaturze 105°C do stałej masy (Oznaczanie 

zawartości... PN-EN 12145:2001); 

oraz zawartość: 

- cukrów ogółem i redukujących – metodą Luffa-Schoorla (Oznaczanie zawartości... PN-

90/A-75101/07);  

- ekstraktu – metodą refraktometryczną (PN-90A-75101/02); 

- kwasu L-askorbinowego - metodą Tillmansa w modyfikacji Pijanowskiego (Oznaczanie 

zawartości... PN-90/A-75101/11);   

http://www.colpos.mx/
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- kwasów organicznych w przeliczeniu na kwas jabłkowy - Przetwory owocowe  

i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych. Oznaczanie 

kwasowości ogólnej (PN-90A-75101/04); 

- błonnika całkowitego – metodą Asp’a; (Oznaczanie zawartości... PN-A- 79011-15);   

- β-karotenu – Polska Norma. Artykuły żywnościowe. Oznaczanie zawartości witaminy  

A metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Część 2: Pomiar β-karotenu (PN-EN 

12823-2:2002); 

- polifenoli ogółem – metodą spektrometryczną z użyciem odczynnika Follin-Ciocalteu, 

wobec kwasu galusowego jako wzorca, według Singletona i Rossiego (1965). 

 Ze względu na nieznaczne różnice w zawartości polifenoli ogółem wyniki te podano 

jako średnie z lat badań.  

 W celu oznaczenia zawartości składników mineralnych w owocach miechunki 

pomidorowej, materiał roślinny wysuszono do powietrznie suchej masy i rozdrobniono  

w młynku elektrycznym. W tym materiale oznaczono suchą masę metodą podsuszania 

biomasy w temperaturze 60oC (tzw. wilgotność powietrznie suchej masy). Tak przygotowany 

materiał został zbadany w laboratorium Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie  

i oznaczono w nim zawartość:  

- azotu ogółem - metodą Kiejdahla;  

- fosforu – metodą wanadowo-molibdenową;  

- potasu - metodą fotometrii płomieniowej;  

- magnezu – metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA);  

- wapnia – metodą fotometrii płomieniowej; 

- sodu – metodą fotometrii płomieniowej; 

- żelaza, miedzi, cynku, kadmu, ołowiu, rtęci i chromu  – metodą absorpcyjnej spektrometrii 

atomowej (ASA). 

Badania te były objęte certyfikatem akredytacji laboratorium badawczego nr AB 277. 

Analizy zawartości składników mineralnych przeprowadzono w latach 2015 oraz 2017-2018  

i ze względu na nieznaczne różnice podano je jako średnie z lat badań. W suchym materiale 

roślinnym oznaczono zawartość azotanów (V) – metodą kolorymetryczną (Krauze i Domska 

1991). 

3.1. Analiza statystyczna wyników 

Wyniki doświadczenia dotyczące wielkości oraz wartości odżywczej uzyskanego 

plonu zostały opracowane statystycznie, metodą analizy wariancji. Istotność różnic została 
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oceniona za pomocą wielokrotnych przedziałów ufności Tuckey’a dla poziomu istotności  

α= 0,05. Przy obliczaniu wyników zastosowano program STATISTICA 13. 

 

4. Warunki geograficzno-meteorologiczne 

4.1. Warunki geograficzne 

 Ogród Ośrodka Dydaktyczno–Doświadczalnego Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie położony jest w środkowej części Pojezierza Olsztyńskiego na 

wysokości 125 m n.p.m. Pod względem fizjograficznym należy do Niżu Wschodniobałtycko-

Białoruskiego. Usytuowany jest na 53°75’ szerokości geograficznej północnej i 20°45’ 

długości geograficznej wschodniej. Są tu dwa wzniesienia wraz z przylegającymi do nich 

obniżeniami. Od strony południowej otoczony jest przez Jezioro Kortowskie o powierzchni 

0,9 km2 i głębokości 17,2 m. Występujące tu gleby charakterystyczne dla krajobrazu 

młodoglacjalnego (Bieniek 1994). Według danych podawanych przez Suchockiego (2010) 

okres wegetacji wynosi tu średnio 210 dni. Opady atmosferyczne wynoszą średnio 550-650 

mm, z czego największe występują w miesiącach letnich. Do niekorzystnych zjawisk należą 

coraz częściej występujące okresy suszy i posuchy. Jednak mimo znacznych różnic sum 

opadowych w latach utrzymuje się niezmienna stała opadowa (Suchocki 2010). 

4.2. Warunki meteorologiczne 

 Warunki pogodowe w latach prowadzenia doświadczeń polowych były zbliżone do 

średnich z wielolecia 1981-2010 i wpływały korzystnie na uprawę roślin miechunki 

pomidorowej. 

 Analizując średnie temperatury w miesiącu maju wykazano, że zarówno w 2015 roku 

jak i w 2017 roku odnotowano niższe temperatury od średniej z lat 1981-2010 o 1,7oC  

i 1,4oC. Maj 2018 roku był cieplejszy w porównaniu do średniej z wielolecia o 2,0oC. 

Czerwiec w pierwszym i drugim roku doświadczenia był chłodniejszy od średniej  

z wielolecia o 0,6oC i 0,4oC. W 2018 roku odnotowano temperaturę tego miesiąca wyższą  

o 1,1oC w porównaniu z temperaturą wielolecia. W lipcu w 2015 roku odnotowano 

temperaturę  równą 17,6oC, zaś w 2017 roku 16,7oC, natomiast 2018 roku był cieplejszy  

i średnia temperatura tego miesiąca wynosiła 19,7oC. Średnia temperatura w sierpniu 2015 

roku była większa od średniej z lat 1981-2010 o 2,0oC, również w 2018 roku temperatura tego 

miesiąca była wyższa od średniej z wielolecia i wyniosła 19,3oC. Temperatura we wrześniu 

wynosiła 13,5oC w 2015 roku, 12,8oC w 2017 roku oraz 14,5oC w 2018 roku (tab. 3, rys. 2). 
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 Analizując sumę opadów w miesiącu maju wykazano, iż we wszystkich latach badań 

była ona niższa od średniej z lat 1981-2010, odpowiednio w 2015 roku o 28,8 mm, w 2017 

roku o 33,4 mm i w 2018 roku o 33,5 mm. Czerwiec również cechował się niedostatecznymi 

opadami, a jego średnia suma wynosiła 29,5 mm w 2015 roku, 74,5 mm w 2017 roku i 5,4 

mm w 2018 roku. Lipiec w 2015 roku charakteryzował się większymi opadami od średniej  

z lat 1981-2010 o 7,7 mm. W pozostałych latach badań opady w tym miesiącu wynosiły 

odpowiednio 35,9 mm dla 2017 roku i 14,0 dla 2018 roku. W sierpniu 2015 i 2018 roku 

opady atmosferyczne wynosiły 14,3 mm i 4,4 mm i były niższe od średniej z lat 1981-2010  

o 45,1 mm i 55,0 mm. Miesiąc ten w 2017 roku charakteryzował się opadami większymi od 

średniej z lat 1981-2010 o 3,7 mm. W wrześniu 2015 roku zaobserwowano wzrost opadów  

o 6,9 mm, zaś w 2017 roku 111,2 mm w porównaniu z średnią z wielolecia. Natomiast  

w trzecim roku uprawy w tym miesiącu wystąpiły opady niższe od średniej z wielolecia  

o 54,8 mm (tab. 4, rys. 3). 

 Suma opadów we wszystkich miesiącach i latach prowadzenia polowego 

doświadczenia z uprawą miechunki pomidorowej była niewystarczająca do zapewnienie 

odpowiedniej wilgotności gleby. Współczynnik hydrotermiczny Sielianinowa dla maja, 

czerwca, lipca i sierpnia wszystkich lat badań utrzymywał się na poziomie od 0,0 K  

w czerwcu 2018 roku do 0,7 K w lipcu 2017 roku, oznaczając silną posuchę i posuchę. 

Wzrost sumy opadów nastąpił jedynie we wrześniu 2017 roku – 1,5 K (okres względnie 

wilgotny) (tab. 5, rys. 4). 

 Średnie zachmurzenie w 10-punktowej skali, podczas wegetacji roślin miechunki 

pomidorowej w maju 2015 roku było wyższe, zaś w 2017 i 2018 roku niższe od średniej z lat 

i wynosiło odpowiednio: 5,4o, 4,0o i 3,2o (tab. 6, rys. 5). Czerwiec 2015 i 2017 roku 

charakteryzował się większą liczbą dni zachmurzonych, aniżeli wykazuje średnie 

zachmurzenie dla tego miesiąca w latach 1981-2010. Natomiast w trzecim roku uprawy 

zachmurzenie dla tego miesiąca było niższe o 0,1o. Lipiec we wszystkich latach badań 

charakteryzował się większym zachmurzeniem w stosunku do średniej z wielolecia. Od 5,2o 

w 2015 roku, przez 5,6o w drugim roku uprawy do 5,8o w 2018 roku. Mniejszym 

zachmurzeniem spośród wszystkich miesięcy charakteryzował się sierpień – średnio z lat 

badań 3,4° i było ono niższe od średniej z wielolecia o 1,0o. Sprzyjało to kwitnieniu  

i owocowaniu roślin miechunki pomidorowej. Najniższe zachmurzenie dla tego miesiąca 

odnotowano w 2015 roku (2,1o), natomiast w 2017 roku wyniosło ono 4,5o, a w 2018 roku 

3,5o. W ciągu całego okresu uprawy średnio z lat badań najbardziej pochmurnym miesiącem 

okazał się wrzesień. Średnio z lat badań stopień zachmurzenia tego miesiąca wyniósł 6,0o. 

Zachmurzenie września było wyższe od średniej z lat 1981-2010 o 2,0o dla 2015 roku oraz  
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o 2,4o dla 2017 roku, natomiast w 2018 roku zachmurzenie było niższe o 0,8o w odniesieniu 

do średniej z lat 1981-2010. 

Tabela 3. Dekadowe i miesięczne średnie temperatury powietrza (oC) w okresie prowadzenia 

badań (Stacja Hydrologiczno-Meteorologicznej w Tomaszkowie 2019) 

Miesiąc Dekada 
Rok 

2015 2017 2018 

Maj 

I 10,8 8,2 14,1 

II 12,6 13,1 15,6 

III 12,0 14,8 17,3 

Średnio 11,8 12,1 15,5 

Średnio z wielolecia 1981-2010  13,5  

Czerwiec 

I 15,9 14,4 18,4 

II 15,5 16,3 18,1 

III 15,0 16,3 15,1 

Średnio 15,5 15,7 17,2 

Średnio z wielolecia 1981-2010 16,1 

Lipiec 

I 19,5 15,3 17,1 

II 16,6 16,8 20,0 

III 16,6 18,1 21,9 

Średnio 17,6 16,7 19,7 

Średnio z wielolecia 1981-2010 18,7 

Sierpień 

I 21,5 19,5 22,5 

II 20,1 18,1 18,9 

III 18,0 15,0 16,5 

Średnio 19,9 17,5 19,3 

Średnio z wielolecia 1981-2010 17,9 

Wrzesień 

I 14,4 14,3 16,8 

II 15,0 12,4 16,4 

III 11,1 11,7 10,3 

Średnio 13,5 12,8 14,5 

Średnio z wielolecia 1981-2010 12,8 
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Tabela 4. Dekadowe i miesięczne sumy opadów (mm) w latach prowadzenia badań (Stacja 

Hydrologiczno-Meteorologicznej w Tomaszkowie 2019)  

Miesiąc Dekada 
Rok 

2015 2017 2018 

Maj 

I 7,0 18,5 2,9 

II 16,7 0,0 5,0 

III 6,0 6,6 17,1 

Suma  29,7 25,1 25,0 

Średnio z wielolecia 1981-2010 58,5 

Czerwiec 

I 0,2 14,1 1,3 

II 8,8 17,9 1,4 

III 20,5 42,5 2,7 

Suma 29,5 74,5 5,4 

Średnio z wielolecia 1981-2010 80,4 

Lipiec 

I 8,3 23,9 0,3 

II 19,0 23,1 11,7 

III 54,6 60,6 2,0 

Suma 81,9 35,9 14,0 

Średnio z wielolecia 1981-2010 74,2 

Sierpień 

I 3,2 22,8 0,6 

II 0,0 18,2 3,1 

III 11,1 22,1 0,7 

Suma 14,3 63,1 4,4 

Średnio z wielolecia 1981-2010 59,4 

Wrzesień 

I 30,3 81,3 0,0 

II 32,7 84,3 0,4 

III 0,8 2,50 1,7 

Suma 63,8 168,1 2,1 

Średnio z wielolecia 1981-2010 56,9 
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Tabela 5. Współczynnik hydrotermiczny Sielianinowa (K) dla poszczególnych miesięcy 

wegetacji miechunki pomidorowej w latach 2015, 2017-2018 

Miesiąc Dekada 
Rok 

2015 2017 2018 

Maj 

I 0,2 0,5 0,1 

II 0,5 0,0 0,1 

III 0,2 0,2 0,4 

Średnio 0,3 0,2 0,2 

Czerwiec 

I 0,0 0,3 0,0 

II 0,2 0,4 0,0 

III 0,4 0,9 0,1 

Średnio 0,2 0,5 0,0 

Lipiec 

I 0,2 0,5 0,0 

II 0,3 0,4 0,2 

III 1,0 1,2 0,0 

Średnio 0,5 0,7 0,1 

Sierpień 

I 0,1 0,4 0,0 

II 0,0 0,3 0,1 

III 0,2 0,4 0,0 

Średnio 0,1 0,4 0,0 

Wrzesień 

I 0,7 2,1 0,0 

II 0,8 2,2 0,0 

III 0,0 0,1 0,0 

Średnio 0,5 1,5 0,0 
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Tabela 6. Średnie zachmurzenie podczas wegetacji miechunki pomidorowej w skali 1-10o (1o 

– brak zachmurzenia, 10o – pełne zachmurzenie) (Instytut Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej 2019) 

Miesiąc Dekada 
Rok 

2015 2017 2018 

Maj 

I 5,6 6,0 4,9 

II 5,3 2,2 1,7 

III 5,2 3,7 2,9 

Średnio 5,4 4,0 3,2 

Średnio z wielolecia 1981-2010  4,4  

Czerwiec 

I 3,5 6,1 2,2 

II 6,2 4,0 4,8 

III 7,1 6,6 7,4 

Średnio 5,6 5,6 4,8 

Średnio z wielolecia 1981-2010  4,9  

Lipiec 

I 2,6 6,5 6,2 

II 6,6 3,9 8,0 

III 6,4 6,4 3,3 

Średnio 5,2 5,6 5,8 

Średnio z wielolecia 1981-2010  4,6  

Sierpień 

I 1,4 3,6 1,7 

II 0,5 6,0 3,5 

III 4,5 4,0 5,2 

Średnio 2,1 4,5 3,5 

Średnio z wielolecia 1981-2010  4,4  

Wrzesień 

I 7,1 9,2 2,0 

II 6,8 7,4 4,9 

III 6,3 5,0 5,0 

Średnio 6,8 7,2 4,0 

Średnio z wielolecia 1981-2010  4,8  
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Rys. 2. Odchylenie średnich temperatur powietrza w miesiącach i latach prowadzenia 

doświadczenia, w odniesieniu do średniej wieloletniej (1981-2010) 

 

Rys. 3. Odchylenie średnich opadów atmosferycznych w poszczególnych miesiącach i latach 

prowadzenia  doświadczenia, w odniesieniu do średniej wieloletniej (mm) (1981-

2010) 
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Rys. 4. Współczynnik Sielianinowa w poszczególnych miesiącach i latach prowadzenia 

doświadczenia (K ˂ 1,0 – okres posuchy; K = 1,0-2,0 – okres względnie wilgotny; K 

> 2,0 – okres o dużym uwilgotnieniu) 

 

Rys. 5. Zachmurzenie w miesiącach i latach prowadzenia doświadczenia w skali 1-10o  

(1o - brak zachmurzenia, 10o - pełne zachmurzenie), w odniesieniu do średniej 

wieloletniej (1981-2010) 

 

 

 

 



40 

 

4.3. Temperatura gleby 

  Corocznie niższą temperaturę gleby na głębokości 5 cm w porównaniu ze wszystkimi 

wariantami uprawy odnotowywano na obiekcie bez osłon i ściółkowania gleby (tab.7).  

W 2015 roku wynosiła ona 15,9°C o godzinie 8oo  i 21,2°C o godzinie 14oo, w 2017 roku 16,0 

o godzinie 8oo i 21,2°C o godzinie 14oo, zaś w 2018 roku 17,4°C o godzinie 8oo i 21,7°C  

o godzinie 14oo. Stosowanie osłon z folii PE i włókniny PP oraz ściółkowanie gleby sprzyjało 

wzrostowi temperatury w porównaniu z obiektem kontrolnym. Największą temperaturę gleby 

na głębokości 5 cm odnotowano w obiekcie ściółkowanym z jednoczesnym osłanianiem 

roślin folią PE. Temperatura tego obiektu w 2015 roku wynosiła 17,5°C o godzinie 8oo   

i 24,7°C o godzinie 14oo, w 2017 roku 18,2 o godzinie 8oo i 24,1°C o godzinie 14oo, zaś  

w 2018 roku 20,1°C o godzinie 8oo i 24,5°C o godzinie 14oo. Największy przyrost temperatury 

pomiędzy godzinami pomiaru zaobserwowano w 2015 i 2017 roku na obiekcie  

z wykorzystaniem włókniny PP (o 7,5°C i o 6,2°C), zaś w 2018 roku na obiekcie  

z jednoczesnym ściółkowaniem i osłanianiem folią PE (o 4,4°C).  

 Gleba w obiekcie kontrolnym odznaczała się najniższą temperaturą gleby na 

głębokości 10 cm we wszystkich latach badań: 2015 – 16,1oC o godzinie 8oo  i 20,1oC  

o godzinie 14oo, 2017 – 18,7oC o godzinie 8oo  i 21,0oC  o godzinie 14oo  oraz 2018 – 17,8oC  

o godzinie 8oo  i 19,8oC o godzinie 14oo (tab. 8). Folia PE jako osłona na roślinach zwiększała 

temperaturę gleby średnio o 1,4oC, zaś włóknina o 0,1oC w porównaniu z obiektem bez osłon 

i okrywania gleby, średnio z trzech lat badań. Ściółkowanie podwyższało temperaturę gleby 

w 2015 roku do 17,3oC o godzinie 8oo  i 23,3oC o godzinie 14oo, 2017 – 19,0oC o godzinie 8oo  

i 21,8oC o godzinie 14oo oraz 2018 – 19,3oC o godzinie 8oo  i 20,5oC o godzinie 14oo. Obiekt,  

w którym zastosowano jednocześnie ściółkowanie gleby i osłanianie roślin folią PE cechował 

się największą temperaturą gleby na głębokości 10 cm we wszystkich latach uprawy  

w porównaniu z pozostałymi wariantami doświadczenia. W 2015 roku podczas pomiarów 

temperatura gleby tego obiektu na 10 cm głębokości wyniosła 18,13oC o godzinie 8oo   

i 24,3oC o godzinie 14oo, w roku 2017 – 21,2oC o godzinie 8oo  i 23,8oC  o godzinie 14oo  oraz 

w roku 2018 – 20,5oC o godzinie 8oo i 22,7oC o godzinie 14oo. Największy wzrost temperatury 

pomiędzy godzinami pomiaru zaobserwowano w 2015 i 2018 roku na obiekcie ściółkowanym 

z wykorzystaniem folii PE (o 6,2°C i o 3,6°C), zaś w 2017 roku na obiekcie z jednoczesnym 

ściółkowaniem i osłanianiem włókniną PP (o 4,0°C).  
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Tabela 7. Średnia temperatura gleby na głębokości 5 cm w zależności od rodzaju osłony roślin, okrycia gleby (oC) i roku prowadzenia 

doświadczenia 

Data 26-31.05.2015 
Średnio 

01-08.06.2017 
Średnio 

08-15.06.2018 
Średnio 

Godzina pomiaru 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 

K 15,9 21,2 18,6 16,0 21,2 18,6 17,4 21,7 19,6 

PE 16,8 22,7 19,8 17,3 22,4 19,9 19,0 22,8 20,9 

PP 16,6 24,1 20,4 17,4 23,6 20,5 18,7 22,1 20,4 

Ściółkowanie 16,3 21,5 18,9 17,3 22,2 19,8 18,3 22,4 20,4 

Ściółkowanie + PE 17,5 24,7 21,1 18,2 24,1 21,2 20,1 24,5 22,3 

Ściółkowanie + PP 16,8 22,7 19,8 17,9 21,2 19,6 19,8 23,2 21,5 

Średnio   16,7 22,8 19,7 17,4 22,5 19,9 18,9 22,7 20,7 

*Objaśnienie:  

K – obiekt kontrolny;  

PE – okrywanie roślin folią polietylenową;  

PP- okrywanie roślin włókniną polipropylenową; 

Ściółkowanie – ściółkowanie gleby czarną folią polietylenową;  

Ściółkowanie + PE – ściółkowanie gleby czarną folią + okrywanie roślin folią polietylenową; 

Ściółkowanie + PP – ściółkowanie gleby czarną folią polietylenową + okrywanie roślin włókniną polipropylenową.
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Tabela 8. Średnia temperatura gleby na głębokości 10 cm w zależności od rodzaju osłony roślin, okrycia gleby (oC) i roku prowadzenia 

doświadczenia 

Data 26-31.05.2015 
Średnio 

01-08.06.2017 
Średnio 

08-15.06.2018 
Średnio 

Godzina pomiaru 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 

K 16,1 20,1 18,1 18,7 21,0 19,9 17,8 19,8 18,8 

PE 17,1 21,4 19,3 19,2 22,9 21,1 19,5 21,4 20,5 

PP 17,3 23,3 20,3 19,0 21,8 20,4 19,3 20,5 19,9 

Ściółkowanie 17,0 21,3 19,2 19,3 22,1 20,7 18,8 21,9 20,4 

Ściółkowanie + PE 18,1 24,3 21,2 21,2 23,8 22,5 20,5 24,1 22,3 

Ściółkowanie + PP 17,0 22,9 20,0 19,4 23,4 21,4 20,3 22,7 21,5 

Średnio   17,1 22,2 19,7 19,5 22,5 21,0 19,4 21,7 20,4 

*Objaśnienie: jak w tabeli 7 
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5. Wyniki 

5.1. Zachwaszczenie 

 Bezpośrednio po zdjęciu osłon, w każdym roku badań określono zachwaszczenie. 

Niezależnie od badanych w doświadczeniu czynników zanotowano ogółem 14 gatunków 

chwastów, w tym 11 jednorocznych i 3 gatunki wieloletnie (tab. 9). Dominującymi taksonami 

spośród jednorocznych chwastów były: Amarantus retroflexus L., Galinsoga parviflora Cav. 

oraz Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. 

 Corocznie największą liczbę chwastów zanotowano na obiekcie, gdzie rośliny 

okrywano folią PE, natomiast najmniejszą w 2015 i 2017 roku na obiekcie gdzie glebę 

ściółkowano, a w 2018 roku ograniczenie zachwaszczenia występowało na obiekcie w którym 

gleby ściółkowano, a rośliny okrywano włókniną PP (rys. 6). 

 Masa chwastów, średnio z lat badań wynosiła 57,8 g·m-2. Kształtowała się ona od 3,2  

g·m-2 w uprawie miechunki pomidorowej z zastosowaniem ściółkowania gleby i osłaniania 

włókniną PP w 2018 roku do 152,7 g·m-2  na obiekcie osłanianym folią PE w 2015 roku. 

Średnio z lat badań ściółkowanie gleby ograniczało masę chwastów do 16,46 g·m-2. Masa 

chwastów na obiektach osłanianych folią PE wynosiła średnio – 115,73 g·m-2, zaś włókniną 

PP – 109,16 g·m-2 (rys. 7). 
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Tabela 9. Skład gatunkowy, liczba i masa chwastów w zależności od rodzaju zastosowanej osłony roślin i okrycia gleby 

Wyszczególnienie 

2015 2017 2018 

Rodzaj osłony rośliny i okrycia gleby  

K PE PP Ś 
Ś + 

PE 

Ś +  

PP 
K PE PP Ś 

Ś + 

PE 

Ś + 

PP 
K PE PP Ś 

Ś + 

PE 

Ś + 

PP 

Dwuliścienne (szt.·m-2) 

Amarantus retroflexus L. 108 185 110 3 5 7 22 20 15 0 3 1 99 160 152 0 0 0 

Capsella bursa pastoris L. 16 98 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15 0 0 0 0 

Chenopodium album L. 3 3 38 1 5 0 0 8 6 0 4 0 7 32 25 4 2 1 

Cirsium arvense (L.) Scop. 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Galinsoga parviflora Cav. 157 92 103 2 0 3 17 54 63 1 0 2 55 41 21 3 3 4 

Geranium pusillum L. 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Senecio vulgaris L. 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stellaria media (L.) Vill. 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 

Taraxacum officinale  F.H. Wigg. 3 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Thlaspi arvense L. 66 85 75 0 0 0 7 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Urtica urens L. 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jednoliścienne  (szt.·m-2) 

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. 13 24 8 0 0 0 62 85 18 2 1 1 181 248 244 5 8 6 

Elymus repens (L.) Gould 5 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Poa annua L. 2 12 3 0 4 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 

Całkowita liczba chwastów (szt.·m-2) 375 517 369 6 15 12 111 177 135 3 9 5 348 498 442 16 13 11 

NIRα=0,05 n.s. n.s. n.s. 

Masa chwastów (g·m-2) 97,8 152,7 134,6 38,0 64,1 58,4 35,8 60,8 58,2 1,1 2,3 0,9 45,9 133,7 134,7 10,3 8,7 3,2 

NIRα=0,05 n.s. n.s. n.s. 

*Objaśnienie: K – obiekt kontrolny; PE – okrywanie roślin folią polietylenową; PP- okrywanie roślin włókniną polipropylenową, Ś – ściółkowanie gleby czarną folią,  

Ś+PE – ściółkowanie gleby czarną folią + okrywanie roślin folią polietylenową, Ś+PP – ściółkowanie gleby czarną folią + okrywanie roślin włókniną polipropylenową

4
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*Objaśnienie: K – obiekt kontrolny; PE – osłanianie roślin folią polietylenową; PP – osłanianie roślin włókniną 

polietylenową; Ś – ściółkowanie gleby czarną folią polietylenową; Ś + PE – ściółkowanie gleby czarną folią 

polietylenową + osłanianie roślin folią polietylenową; Ś + PP – ściółkowanie gleby czarną folią polietylenową + 

osłanianie roślin włókniną polipropylenową.  

Rys. 6. Liczba chwastów zebranych z powierzchni 1m2 w zależności od rodzaju zastosowanej 

osłony na rośliny i okrycia gleby (średnio z lat 2015, 2017-2018) 

 

*Objaśnienie jak w rys. 6   

Rys. 7. Masa chwastów zebranych z powierzchni 1m2 w zależności od rodzaju zastosowanej 

osłony na rośliny i okrycia gleby (średnio z lat 2015, 2017-2018) 
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5.2. Indeks zazielenienia blaszki liściowej   

 W 2015 i 2018 roku oraz średnio z lat badań nie wykazano istotnych różnic w indeksie 

zazielenienia blaszki liściowej roślin miechunki pomidorowej w zależności od badanych 

czynników (tab. 10).  

 W 2017 roku współdziałanie czynników badawczych miało istotny wpływ na badaną 

cechę. Istotnie większym indeksem zazielenienia liści charakteryzowały się rośliny odmiany 

‘Toma Verde’ na obiekcie ściółkowanym (49,8 SPAD). W grupie jednorodnej znajdowały się 

także rośliny tej samej odmiany uprawiane z zastosowaniem osłon z folii PE (45,2 SPAD)  

i włókniny PP (46,2 SPAD) oraz z obiektu ściółkowanego z jednoczesnym wykorzystaniem 

osłon z folii PE (48,8 SPAD). Zbliżoną wartość indeksu zazielenienia liści w drugim roku 

badań miały także rośliny odmiany ‘Purple’ uprawiane na obiekcie ściółkowanym (45,4 

SPAD) i ‘Rio Grande Verde’ uprawiane na obiekcie kontrolnym (48,2 SPAD),  

z wykorzystaniem osłon z włókniny PP (49,5 SPAD), ściółkowania gleby (47,5 SPAD)  

oraz jednoczesnego ściółkowania i osłaniania folią PE (45,5 SPAD). Istotnie mniejszym 

indeksem zazielenienia liści charakteryzowały się rośliny odmiany ‘Toma Verde’ uprawiane 

na obiekcie kontrolnym (39,2 SPAD). W tej samej grupie statystycznej znajdowały się także 

rośliny tej samej odmiany uprawiane na glebie ściółkowanej z jednoczesnym osłanianiem 

roślin włókniną PP oraz rośliny odmiany ‘Purple’ rosnące na obiekcie kontrolnym  

i uprawiane z wykorzystaniem osłon z folii PE i włókniny PP oraz odmiany ‘Rio Grande 

Verde’ uprawiane pod osłonami z folii PE i rosnące na glebie ściółkowanej z jednoczesnym 

osłanianiem roślin włókniną PP. 
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Tabela 10. Indeks zazielenienia liści miechunki pomidorowej w zależności od odmiany oraz 

stosowanego w uprawie rodzaju osłony roślin i okrycia gleby (SPAD) 

Odmiana 

(A) 

Rodzaj osłon roślin  

i okrycia gleby  

(B) * 

2015 2017 2018 
Średnio 

z lat badań 

  ‘Purple’ 

 K  42,2 41,1 39,9 41,1 

 PE 44,3 41,4 42,6 42,8 

 PP 45,2 44,1 41,6 43,6 

 Ściółkowanie 45,4 45,4 41,4 44,1 

 Ściółkowanie + PE 44,3 44,6 48,9 45,9 

 Ściółkowanie + PP 43,3 44,4 42,0 43,2 

 Średnio 44,1 43,5 42,7 43,5 

  ‘Toma Verde’ 

 K 40,5 39,2 45,6 41,7 

 PE 48,2 45,2 48,0 47,1 

 PP 45,4 46,2 42,9 44,8 

 Ściółkowanie 44,6 49,8 42,2 45,5 

 Ściółkowanie + PE 46,0 48,8 43,2 46,0 

 Ściółkowanie + PP 46,2 44,3 45,7 45,4 

 Średnio 45,2 45,6 44,6 45,1 

  ‘Rio Grande 

Verde’ 

 K 42,3 48,2 46,3 45,6 

 PE 43,1 42,4 44,7 43,4 

 PP 47,3 49,5 42,2 46,3 

 Ściółkowanie 45,1 47,5 43,8 45,4 

 Ściółkowanie + PE 44,2 45,5 45,9 45,2 

 Ściółkowanie + PP 42,5 42,1 48,3 44,3 

 Średnio 44,1 45,9 45,2 45,0 

Średnio 

 K 41,7 42,8 43,9 42,8 

 PE 45,2 43,0 45,1 44,4 

 PP 46,0 46,6 42,2 44,9 

 Ściółkowanie 45,0 47,6 42,4 45,0 

 Ściółkowanie + PE 44,8 46,3 46,0 45,7 

 Ściółkowanie + PP 44,0 43,6 45,3 44,3 

NIRα=0,05dla:  
    

odmiany (A) n.s. n.s. n.s. n.s. 

rodzaju osłony roślin i okrycia gleby (B) n.s. n.s. n.s. n.s. 

współdziałania (AxB) n.s. 5,17 n.s. n.s. 
*Objaśnienie: jak w tabeli 7 
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5.3. Cechy biometryczne roślin miechunki pomidorowej 

 Stwierdzono, iż rośliny badanych odmian miechunki pomidorowej nie różniły się 

średnią wysokością, w zależności od odmiany. Średnio z trzech lat badań zastosowanie 

badanych czynników i ich wzajemne współdziałanie również nie wykazało statystycznie 

istotnych różnic badanej cechy (tab. 11).  

 Analiza powierzchni pojedynczego liścia roślin miechunki pomidorowej, średnio dla 

lat badań wykazała, iż wynosiła ona od 13,5 cm2 (u roślin odmiany ‘Purple’) do 14,2 cm2  

(u roślin odmiany ‘Toma Verde’). Osłanianie roślin i okrywanie gleby nie wpłynęło istotnie 

na badany parametr. Stwierdzono istotny wpływ współdziałania czynników doświadczenia na 

powierzchnie pojedynczego liścia roślin miechunki pomidorowej. U roślin odmiany ‘Toma 

Verde’, uprawianych na obiekcie ściółkowanym z osłanianiem folią PE stwierdzono istotnie 

większą powierzchnię liści – średnio 15,1 cm2. Mniejszą średnią powierzchnię pojedynczego 

liścia oznaczono w uprawie roślin odmiany ‘Purple’ na obiekcie ściółkowanym – 12,9 cm2 

oraz w uprawie roślin rosnących na glebie ściółkowanej czarną folią jednoczesnym 

osłanianiem folią PE – 13,0 cm2. 
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Tabela 11. Cechy biometryczne roślin miechunki pomidorowej w zależności od odmiany oraz 

stosowanego rodzaju osłony roślin i okrycia gleby - średnio z lat badań (2015, 

2017-2018) 

Odmiana 
(A) 

Rodzaj osłon roślin  
i okrycia gleby 

(B) * 

Średnia 

wysokość roślin 

Średnia 

powierzchnia 

pojedynczego liścia 

(m) (cm2) 

  ‘Purple’ 

 K  1,2 13,9 

 PE 1,3 13,8 

 PP 1,3 13,9 

 Ściółkowanie 1,4 12,9 

 Ściółkowanie + PE 1,4 13,0 

 Ściółkowanie + PP 1,4 13,2 

 Średnio 1,3 13,5 

  ‘Toma Verde’ 

 K 1,2 13,3 

 PE 1,2 13,4 

 PP 1,2 13,8 

 Ściółkowanie 1,3 14,9 

 Ściółkowanie + PE 1,4 15,1 

 Ściółkowanie + PP 1,4 14,8 

 Średnio 1,3 14,2 

  ‘Rio Grande 

Verde’ 

 K 1,2 14,3 

 PE 1,2 13,9 

 PP 1,3 13,9 

 Ściółkowanie 1,4 13,7 

 Ściółkowanie + PE 1,4 14,0 

 Ściółkowanie + PP 1,4 13,7 

 Średnio 1,3 13,9 

Średnio 

 K 1,2 13,8 

 PE 1,2 13,7 

 PP 1,3 13,9 

 Ściółkowanie 1,4 13,8 

 Ściółkowanie + PE 1,4 14,0 

 Ściółkowanie + PP 1,4 13,9 

NIRα=0,05dla:     

odmiany (A) n.s. 0,05 

rodzaju osłony roślin i okrycia gleby (B) n.s. n.s. 

współdziałania (AxB) n.s. 0,12 

 *Objaśnienie: jak w tabeli 7 
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5.4. Charakterystyka morfologiczna owoców miechunki pomidorowej 

5.4.1. Masa owocu 

 Corocznie rośliny odmiany ‘Purple’ wytwarzały mniejsze owoce, natomiast odmiany 

‘Rio Grande Verde’ charakteryzowały się owocami o większej masie, jednak w 2015 roku na 

tym samym poziomie istotności kształtowała się masa owoców odmiany ‘Toma Verde’ (tab. 

12). 

 Zastosowanie osłon i ściółkowania gleby nie wpłynęło istotnie na masę owoców 

miechunki pomidorowej. 

 Współdziałanie badanych czynników różnicowało istotnie badaną cechę we 

wszystkich latach badań oraz średnio za lata. W 2015 roku owoce odmiany ‘Rio Grande 

Verde’ uprawiane na glebie osłanianej czarną folią z jednoczesnym okrywaniem roślin 

włókniną PP charakteryzowały się  istotnie największą masą, która wynosiła 77,5 g. Owoce 

odmiany ‘Purple’ uprawiane na obiekcie kontrolnym charakteryzowały się istotnie mniejszą 

masą wynoszącą 25,0 g. Na tym samym poziomie istotności były owoce tej samej odmiany  

z roślin uprawianych na obiekcie osłanianym włókniny PP, ściółkowanym czarną folią oraz  

z obiektu z jednoczesnym ściółkowaniem gleby i osłanianiem roślin folią PE i włókniną PP. 

W 2017 roku większą masą charakteryzowały się owoce roślin odmiany ‘Rio Grande Verde’ 

uprawiane z wykorzystaniem ściółkowania (90,5 g) oraz owoce pozyskane z roślin tej samej 

odmiany uprawianych na obiekcie kontrolnym i z wykorzystaniem osłon z włókniny PP, 

odpowiednio 81,8 i 88,4 g. Owoce odmiany ‘Purple’ zebrane z roślin rosnących na obiekcie 

osłanianym włókniną PP charakteryzowały się istotnie najmniejszą masą (30,2 g). Zbliżony 

wynik uzyskano uprawiając rośliny tej odmiany na obiekcie kontrolnym, ściółkowanym oraz 

ściółkowanym z jednoczesnym osłanianiem folią PE. W trzecim roku badań istotnie większą 

masą wynoszącą 88,2 g charakteryzowały się owoce odmiany ‘Rio Grande Verde’ zebrane z 

roślin rosnących na glebie ściółkowanej czarną folią z jednoczesnym osłanianiem roślin 

włókniną PP. Większą masą owocu charakteryzowały się także owoce tej odmiany uprawiane 

na obiekcie kontrolnym, z wykorzystaniem osłon roślin z włókniny PP oraz ściółkowania 

gleby, a także owoce odmiany ‘Toma Verde’ z obiektu z ściółkowaniem gleby. Najmniejsze 

owoce wytwarzały rośliny odmiany ‘Purple’ uprawiane w obiekcie (37,9 g). Do grupy  

o mniejszej masie owoców należały również rośliny tej samej odmiany uprawiane  

w pozostałych wariantach uprawy, a także owoce odmiany ‘Toma Verde’ pozyskane z roślin 

rosnących na obiekcie osłanianym folią PE, włókniną PP oraz na stanowisku ściółkowanym  

z jednoczesnym osłanianiem roślin folią PE.  
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Średnio z lat badań owoce o największej masie pochodziły z roślin odmiany ‘Rio Grande 

Verde’ rosnących na obiekcie ściółkowanym (78,6 g). Większą masą charakteryzowały się 

także owoce z roślin tej odmiany rosnących na obiekcie kontrolnym, z wykorzystaniem osłon 

z włókniny PP oraz pozyskane z roślin rosnących na glebie ściółkowanej z jednoczesnym 

osłanianiem roślin folią PE, a także owoce odmiany ‘Toma Verde’ pozyskane z roślin 

rosnących na glebie ściółkowanej. Istotnie najmniejszą masę posiadały owoce roślin odmiany 

’Purple’ uprawiane na obiekcie kontrolnym (31,8 g). Mniejszą masą charakteryzowały się 

owoce z roślin tej odmiany z pozostałych wariantów uprawy prócz obiektu z zastosowaniem 

krótkotrwałego osłaniania roślin folią PE. 
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Tabela 12. Masa owocu owoców miechunki pomidorowej w zależności od odmiany oraz 

stosowanego w uprawie rodzaju osłony roślin i okrycia gleby (g) 

Odmiana 

(A) 

Rodzaj osłon roślin 

 i okrycia gleby 

(B) * 

2015 2017 2018 
Średnio  

z lat badań 

  ‘Purple’ 

 K  25,0 32,6 37,9 31,8 

 PE 41,0 47,7 51,1 46,6 

 PP 34,8 30,2 47,3 37,4 

 Ściółkowanie 30,9 36,3 43,8 37,0 

 Ściółkowanie + PE 28,8 38,2 44,0 37,0 

 Ściółkowanie + PP 34,0 46,8 44,0 41,6 

 Średnio 32,4 38,6 44,7 38,6 

  ‘Toma Verde’ 

 K 58,5 51,3 61,9 57,3 

 PE 55,1 46,5 54,8 52,1 

 PP 57,1 44,1 54,7 52,0 

 Ściółkowanie 62,3 70,3 70,4 67,6 

 Ściółkowanie + PE 42,4 58,8 54,2 51,8 

 Ściółkowanie + PP 43,8 50,9 62,9 52,5 

 Średnio 53,2 53,7 59,8 55,6 

  ‘Rio Grande 

Verde’ 

 K 40,6 81,8 81,5 68,0 

 PE 54,2 67,5 59,9 60,5 

 PP 53,7 88,4 76,0 72,7 

 Ściółkowanie 57,7 90,5 87,4 78,6 

 Ściółkowanie + PE 58,8 61,7 61,2 60,5 

 Ściółkowanie + PP 77,5 69,4 88,2 78,4 

 Średnio 57,1 76,6 75,7 69,8 

Średnio 

 K 41,4 55,2 60,4 52,4 

 PE 50,1 53,9 55,3 53,1 

 PP 48,5 54,2 59,3 54,0 

 Ściółkowanie 50,3 65,7 67,2 61,1 

 Ściółkowanie + PE 43,3 52,9 53,1 49,8 

 Ściółkowanie + PP 51,8 55,7 65,0 57,5 

NIRα=0,05dla:  
   

 
odmiany (A) 7,12 6,92 8,80 5,75 

rodzaju osłony roślin i okrycia gleby (B) n.s. n.s. n.s. n.s. 

współdziałania (AxB) 9,89 9,25 20,65 11,61 

*Objaśnienie: jak w tabeli 7 
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5.4.2. Wysokość i szerokość owocu  

 Istotnie większą wysokością charakteryzowały się owoce odmiany ‘Rio Grande 

Verde’ (4,7 cm) w porównaniu do owoców dwóch pozostałych odmian. Rodzaj osłony  

w uprawie roślin i ściółkowanie gleby oraz wzajemne oddziaływanie obu czynników nie 

wpłynęło istotnie na badaną cechę (tab. 13). 

 Spośród trzech badanych odmian owoce roślin odmiany ‘Rio Grande Verde’ 

odznaczały się istotnie większą szerokością (5,7 cm). Okrywanie roślin oraz ściółkowanie 

gleby nie miało istotnego wpływu na szerokość owoców miechunki pomidorowej. Interakcja 

badanych czynników była również nieistotna. 
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Tabela 13. Wysokość i szerokość owoców miechunki pomidorowej w zależności od odmiany 

oraz stosowanego w uprawie  rodzaju osłony roślin i okrycia gleby (cm) – średnio 

z lat badań (2015, 2017-2018) 

Odmiana 

(A) 

Rodzaj osłon roślin  

i okrycia gleby 

(B) * 

Wysokość 

owocu 

Szerokość 

owocu  

  ‘Purple’ 

 K  3,9 4,7 

 PE 3,9 4,7 

 PP 3,4 4,2 

 Ściółkowanie 3,4 4,3 

 Ściółkowanie + PE 3,7 4,3 

 Ściółkowanie + PP 3,9 4,6 

 Średnio 3,7 4,5 

  ‘Toma Verde’ 

 K 3,7 4,9 

 PE 3,5 4,7 

 PP 3,7 4,5 

 Ściółkowanie 4,1 5,0 

 Ściółkowanie + PE 4,2 5,4 

 Ściółkowanie + PP 3,5 4,3 

 Średnio 3,8 4,8 

  ‘Rio Grande 

Verde’ 

 K 4,8 5,5 

 PE 4,2 5,2 

 PP 5,0 5,9 

 Ściółkowanie 4,7 5,9 

 Ściółkowanie + PE 5,2 6,4 

 Ściółkowanie + PP 4,4 5,1 

 Średnio 4,7 5,7 

Średnio 

 K 4,1 5,0 

 PE 3,9 4,9 

 PP 4,0 4,9 

 Ściółkowanie 4,1 5,1 

 Ściółkowanie + PE 4,4 5,4 

 Ściółkowanie + PP 3,9 4,7 

NIRα=0,05dla:  
  

odmiany (A) 0,56 0,55 

rodzaju osłony roślin i okrycia gleby (B) n.s. n.s. 

współdziałania (AxB) n.s. n.s. 

*Objaśnienie: jak w tabeli 7 
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5.5. Plonowanie roślin miechunki pomidorowej 

5.5.1. Plon ogółem 

  Wybór odmiany do uprawy miechunki pomidorowej istotnie różnicował jej plon 

ogółem w 2017 i 2018 roku oraz średnio za lata badań. Rośliny odmian ‘Toma Verde’ i ‘Rio 

Grande Verde’ charakteryzowały się większym plonem ogółem w porównaniu do odmiany 

‘Purple’ (tab.14). 

 Rodzaj zastosowanej osłony i okrycie gleby istotnie różnicowało wielkość plonu 

ogółem w 2015 i 2018 roku oraz średnio z lat badań. Istotnie większy plon ogółem otrzymano 

z roślin rosnących na obiekcie z jednoczesnym zastosowaniem ściółkowania gleby czarną 

folią i osłaniania roślin włókniną PP, odpowiednio 2,2 kg·m-2, 2,4 kg·m-2 i 2,4 kg·m-2.  

W 2018 roku większym plonem ogółem charakteryzowały się także rośliny miechunki 

pomidorowej rosnące na glebie ściółkowanej z jednoczesnym osłanianiem roślin folią PE  

(2,1 kg·m-2). Istotnie mniejszym plonem ogółem w pierwszym i trzecim roku oraz średnio  

z lat charakteryzowały się rośliny uprawiane na obiektach kontrolnych. W 2015 roku 

mniejszy plon ogółem zebrano także z roślin uprawianych na obiekcie osłanianym włókniną 

PP oraz rosnących na glebie ściółkowanej. W 2018 roku mniejszym plonem ogółem 

charakteryzowały się rośliny uprawiane na obiektach osłanianych folią PE oraz na obiekcie z 

ściółkowaniem gleby czarną folią PE. Zaś średnio z trzech lat badań mniejszy plon ogółem 

zebrano także na obiekcie z osłanianiem roślin folią PE i włókniną PP, przy ściółkowaniu 

gleby czarną folią oraz na obiekcie osłanianym folią PE i jednoczesnym osłanianiu roślin 

folią PE. 

 Stwierdzono istotną statystycznie interakcje badanych czynników na plon ogółem 

owoców miechunki pomidorowej w 2018 roku oraz średnio z lat prowadzenia doświadczenia. 

W 2018 roku istotnie większy plon ogółem owoców zebrano z odmiany ‘Rio Grande Verde’ 

uprawianej na obiekcie z jednoczesnym ściółkowaniem gleby i osłanianiem roślin włókniną 

PP (2,8 kg·m-2). Zbliżony statystycznie plon uzyskano na obiektach z uprawą roślin tej 

odmiany z zastosowaniem osłaniania roślin folią PE i włókniną PP oraz przy ściółkowaniu 

gleby i jednoczesnym osłanianiu roślin folią PE, a także w uprawie odmiany ‘Toma Verde’ na 

obiektach z osłanianiem roślin włókniną PP oraz gdy roślin uprawiano na glebie ściółkowanej 

przy jednoczesnym osłanianiu folią PE. Istotnie mniejszy plon owoców miechunki  

w 2018 roku zebrano z roślin uprawianych na obiekcie kontrolnym - 1,2 kg·m-2. Zbliżony 

plon ogółem owoców wykazano również w uprawie roślin tej odmiany na obiekcie 

osłanianym folią PE, przy uprawie roślin odmiany ‘Purple’ we wszystkich wariantach uprawy 

oraz odmiany ‘Rio Grande Verde’ gdzie rośliny uprawiano na obiekcie kontrolnym oraz na 
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glebie ściółkowanej. Średnio z trzech lat badań istotnie większy plon ogółem owoców 

uzyskano przy uprawie roślin miechunki odmiany ‘Rio Grande Verde’ na obiekcie z 

jednoczesnym ściółkowaniem gleby i osłanianiem roślin włókniną PP – 2,8 kg·m-2. Zbliżony 

statystycznie plon ogółem uzyskano przy uprawie odmiany ‘Toma Verde’ na tym samym 

obiekcie badawczym. Istotnie najmniejszy plon ogółem otrzymano z roślin odmiany ‘Purple’ 

rosnących na obiekcie kontrolnym – 1,2 kg·m-2. Mniejszym plonem ogółem średnio z lat 

badań charakteryzowały się również rośliny tej odmiany rosnące na pozostałych wariantach 

uprawy oraz odmiany ‘Toma Verde’ uprawiane na obiekcie kontrolnym. 
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Tabela 14. Plon ogółem owoców miechunki pomidorowej w zależności od odmiany oraz 

stosowanego w uprawie rodzaju osłony roślin i okrycia gleby (kg·m-2) 

Odmiana 

(A) 

Rodzaj osłon roślin  

i okrycia gleby 

(B) * 

2015 2017 2018 
Średnio  

z lat badań 

  ‘Purple’ 

 K 1,4 0,9 1,3 1,2 

 PE 1,5 1,1 1,3 1,3 

 PP 1,3 1,1 1,4 1,3 

 Ściółkowanie 1,3 1,5 1,5 1,4 

 Ściółkowanie + PE 1,5 1,6 1,7 1,6 

 Ściółkowanie + PP 1,6 1,7 1,7 1,7 

 Średnio 1,4 1,3 1,5 1,4 

  ‘Toma Verde’ 

 K 1,3 1,7 1,2 1,4 

 PE 1,6 1,9 1,5 1,7 

 PP 1,5 2,7 2,4 2,2 

 Ściółkowanie 1,7 2,4 2,0 2,0 

 Ściółkowanie + PE 1,7 2,1 2,2 2,0 

 Ściółkowanie + PP 2,3 3,0 2,6 2,6 

 Średnio 1,7 2,3 2,0 2,0 

  ‘Rio Grande 

Verde’ 

 K 1,2 2,0 1,9 1,7 

 PE 1,9 2,5 2,2 2,2 

 PP 1,9 1,9 2,1 2,0 

 Ściółkowanie 1,8 2,3 1,9 2,0 

 Ściółkowanie + PE 2,1 2,2 2,3 2,2 

 Ściółkowanie + PP 2,9 2,9 2,8 2,8 

 Średnio 2,0 2,3 2,2 2,2 

Średnio 

 K 1,3 1,5 1,5 1,4 

 PE 1,7 1,8 1,7 1,7 

 PP 1,6 1,9 2,0 1,8 

 Ściółkowanie 1,6 2,1 1,8 1,8 

 Ściółkowanie + PE 1,8 1,9 2,1 1,8 

 Ściółkowanie + PP 2,2 2,5 2,4 2,4 

NIRα=0,05dla:      
odmiany (A) n.s. 0,47 0,35 0,39 

rodzaju osłony roślin i okrycia gleby (B) 0,58 n.s. 0,52 0,58 

współdziałania (AxB) n.s. n.s. 0,77 1,20 

*Objaśnienie: jak w tabeli 7 
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5.5.2. Plon handlowy 

 We wszystkich latach oraz średnio z lat badań istotnie większy plon handlowy 

owoców miechunki pomidorowej odnotowano u odmian ‘Toma Verde’ i ‘Rio Grande Verde’ 

w porównaniu do odmiany ‘Purple’ (tab. 15). 

 Interakcja zastosowanych czynników doświadczenia okazała się istotna w 2017 roku. 

Miechunka pomidorowa odmiany ‘Toma Verde’ uprawiana na glebie ściółkowanej  

z jednoczesnym osłanianiem włókniną PP charakteryzowała się istotnie większym plonem 

handlowym (2,9 kg m-2). Plon handlowy owoców na tym samym poziomie statystycznym 

odnotowano także dla tej odmiany uprawianej na obiektach z wykorzystaniem osłon  

z włókniny PP, na glebie ściółkowanej oraz na obiekcie z jednoczesnym ściółkowaniem  

i osłanianiem folią PE oraz odmiany ‘Rio Grande Verde’ w uprawie z krótkotrwałym 

osłanianiem roślin folią PE, na obiekcie z zastosowaniem ściółkowania gleby oraz  

z jednoczesnym ściółkowaniem gleby i osłanianiem roślin włókniną PP i folią PE. Istotnie 

mniejszy plon handlowy odnotowano w uprawie roślin ‘Purple’ we wszystkich wariantach 

uprawy, przy czym istotnie najmniejszy plon handlowy uzyskano uprawiając rośliny tej 

odmiany na obiekcie kontrolnym (0,7 kg m-2). 
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Tabela 15. Plon handlowy owoców miechunki pomidorowej w zależności od odmiany oraz 

stosowanego w uprawie rodzaju osłony roślin i okrycia gleby (kg·m-2) 

Odmiana 

(A) 

Rodzaj osłon roślin  

i okrycia gleby 

(B) * 

2015 2017 2018 
Średnio  

z lat badań 

  ‘Purple’ 

 K  1,2 0,7 1,2 1,0 

 PE 1,3 1,1 1,3 1,2 

 PP 1,2 0,9 1,3 1,1 

 Ściółkowanie 1,1 1,4 1,3 1,3 

 Ściółkowanie + PE 1,4 1,5 1,6 1,5 

 Ściółkowanie + PP 1,5 1,5 1,5 1,5 

 Średnio 1,3 1,2 1,4 1,3 

  ‘Toma 

Verde’ 

 K 1,2 1,4 1,1 1,2 

 PE 1,4 1,8 1,4 1,5 

 PP 1,4 2,4 2,2 2,0 

 Ściółkowanie 1,4 2,8 1,8 1,8 

 Ściółkowanie + PE 1,5 1,9 2,0 1,8 

 Ściółkowanie + PP 2,0 2,9 2,6 2,5 

 Średnio 1,5 2,2 1,9 1,8 

  ‘Rio 

Grande 

Verde’ 

 K 1,0 1,7 1,7 1,5 

 PE 1,6 2,2 2,0 2,0 

 PP 1,7 1,7 2,0 1,8 

 Ściółkowanie 1,7 2,0 1,7 1,8 

 Ściółkowanie + PE 1,9 2,0 2,2 2,0 

 Ściółkowanie + PP 2,7 2,6 2,5 2,7 

 Średnio 1,8 2,0 2,0 2,0 

Średnio 

 K 1,1 1,3 1,3 1,2 

 PE 1,4 1,7 1,6 1,6 

 PP 1,4 1,7 1,8 1,6 

 Ściółkowanie 1,4 2,1 1,6 1,6 

 Ściółkowanie + PE 1,6 1,8 1,9 1,8 

 Ściółkowanie + PP 2,1 2,3 2,2 2,2 

NIRα=0,05dla:     

odmiany (A) 0,41 0,42 0,42 0,41 

rodzaju osłony roślin i okrycia gleby (B) 0,57 n.s. 0,60 0,60 

współdziałania (AxB) n.s. 1,00 n.s. n.s. 

*Objaśnienie: jak w tabeli 7 
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5.5.3. Udział plonu handlowego w plonie ogółem 

 W 2015 roku stwierdzono większy procentowy udział plonu handlowego w plonie 

ogółem miechunki pomidorowej odmiany ‘Rio Grande Verde’ (97,8 %), mniejszy zaś  

w plonie odmiany ‘Purple’ (96,8 %), (tab. 16). W 2017 roku większy udział plonu 

handlowego w plonie ogółem odnotowano w przypadku odmiany ‘Rio Grande Verde’ (97,7 

%), mniejszy zaś w plonie odmiany ‘Purple’. W trzecim roku badań większy procentowy 

udział plonu handlowego w plonie ogółem stwierdzono w uprawie odmiany ‘Toma Verde’ 

(99,3 %), mniejszy zaś u odmiany ‘Rio Grande Verde’ (97,8 %), (rys. 8). 

 Największy udział plonu handlowego w plonie ogółem w pierwszym i trzecim roku 

badań odnotowano w przypadku uprawy roślin na obiekcie, na którym jednocześnie glebę 

ściółkowano, a rośliny okrywano włókniną PP. Natomiast w 2017 roku największym 

udziałem plonu handlowego w plonie ogółem charakteryzował się plon pochodzący  

z obiektów na którym zastosowano ściółkowanie gleby czarną folią z jednoczesnym 

okrywaniem roślin folią PE (rys. 9).  

W 2015 roku stwierdzono największy udział plonu handlowego w plonie ogółem  

odmiany ‘Rio Grande Verde’ na obiektach, w których stosowano ściółkowanie gleby oraz 

jednoczesne ściółkowanie połączone z osłanianiem roślin folią PE (100,0 %).  

W 2017 roku stwierdzono większy udział plonu handlowego w plonie ogółem miechunki 

pomidorowej odmiany ‘Rio Grande Verde’ uprawianej z zastosowaniem ściółki i osłon  

z włókniny PP (99,1 %), najmniejszy zaś dla odmiany ‘Purple’ uprawianej pod osłonami  

z folii PE (87,1 %). W 2018 roku 100,0 % udziałem plonu handlowego w plonie ogółem 

owoców miechunki pomidorowej charakteryzował się plon roślin odmian: ‘Purple’ zebrany  

z roślin rosnących na obiekcie kontrolnym, osłanianym folią PE i na glebie ściółkowanej  

z jednoczesnym osłanianiem roślin włókniną PP; ‘Toma Verde’ z obiektu kontrolnego  

i ściółkowanego oraz ‘Rio Grande Verde’ uprawianych z zastosowaniem okrywania gleby 

czarną folią i łączenia ściółkowania gleby z osłanianiem roślin folią PE. Najmniejszy zaś 

udział plonu handlowego w plonie ogółem stwierdzono w przypadku odmiany ‘Rio Grande 

Verde’ w uprawie z zastosowaniem osłon z folii PE (95,9 %). Średnio z lat badań wykazano 

większy udział plonu handlowego w plonie ogółem dla roślin odmiany ‘Rio Grande Verde’ 

uprawianych na glebie ściółkowanej z jednoczesnym osłanianiem roślin (99,7 %), 

najmniejszy zaś gdy rośliny odmiany ‘Purple’ uprawiano pod osłonami z folii PE (93,5 %) 

(rys. 10). 
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Tabela 16. Udział plonu handlowego w plonie ogółem owoców miechunki pomidorowej  

w zależności od odmiany oraz stosowanego w uprawie rodzaju osłony roślin  

i okrycia gleby (%) 

Odmiana 

(A) 

Rodzaj osłon roślin  

i okrycia gleby 

(B) * 

2015 2017 2018 

  ‘Purple’ 

 K  95,7 96,7 100,0 

 PE 93,4 87,1 100,0 

 PP 97,0 89,1 97,2 

 Ściółkowanie 96,9 97,4 97,9 

 Ściółkowanie + PE 98,7 98,1 98,8 

 Ściółkowanie + PP 98,8 96,4 100,0 

 Średnio 96,8 94,1 99,0 

  ‘Toma Verde’ 

 K 98,5 96,5 100,0 

 PE 96,2 98,4 98,0 

 PP 97,4 95,5 99,7 

 Ściółkowanie 97,1 97,9 100,0 

 Ściółkowanie + PE 95,3 98,1 98,2 

 Ściółkowanie + PP 97,8 99,0 99,6 

 Średnio 97,1 97,6 99,3 

  ‘Rio Grande 

Verde’ 

 K 95,8 96,5 96,3 

 PE 94,7 96,7 95,9 

 PP 97,9 97,9 96,2 

 Ściółkowanie 100,0 97,4 100,0 

 Ściółkowanie + PE 100,0 99,1 100,0 

 Ściółkowanie + PP 98,6 98,3 98,2 

 Średnio 97,8 97,7 97,8 

Średnio 

 K 96,7 96,6 98,8 

 PE 94,8 94,1 98,0 

 PP 97,4 94,2 97,7 

 Ściółkowanie 98,0 97,6 99,3 

 Ściółkowanie + PE 98,0 98,4 99,0 

 Ściółkowanie + PP 98,4 97,9 99,3 

*Objaśnienie: jak w tabeli 7 
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*Objaśnienie jak w rys. 6  

Rys. 8. Udział plonu handlowego w plonie ogółem owoców miechunki pomidorowej (średnio 

z lat 2015, 2017-2018) 

 

*Objaśnienie jak w rys. 6  

Rys. 9. Udział plonu handlowego w plonie ogółem w zależności od rodzaju zastosowanej 

osłony roślin oraz okrycia gleby (średnio z lat 2015, 2017-2018) 

 

*Objaśnienie jak w rys. 6 

Rys. 10. Udział plonu handlowego w plonie ogółem owoców miechunki w zależności od 

odmiany, rodzaju zastosowanej osłony roślin oraz okrycia gleby (średnio z lat 2015, 

2017-2018) 
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5.6. Sucha masa owoców miechunki pomidorowej 

 Suchą masę oznaczoną w owocach miechunki pomidorowej przedstawiono w tabeli 17 

oraz na rysunkach 11-13.  

 W 2018 roku oraz średnio z lat badań, owoce odmiany ‘Purple’ charakteryzowały się 

istotnie większą suchą masą spośród badanych odmian, odpowiednio 9,8 i 9,4 %. 

 Rodzaj zastosowanej osłony i okrycia gleby wpłynął istotnie na suchą masę owoców 

miechunki tylko w trzecim roku badań. Wówczas większą suchą masę oznaczono w owocach 

zebranych na obiekcie z osłanianiem roślin włókniną PP oraz jednoczesnym zastosowaniem 

ściółkowania gleby i osłaniania roślin włókniną PP – odpowiednio 10,0 i 9,4 %. Istotnie 

mniejszą suchą masę oznaczono w owocach pochodzących z obiektu, na którym rośliny 

osłaniano folią PE (7,6 %).  

 Stwierdzono istotną statystycznie interakcje badanych czynników na suchą masę 

owoców w trzecim roku badań. Większą suchą masę oznaczono w owocach odmiany ‘Purple’ 

zebranych z roślin rosnących na glebie ściółkowanej z jednoczesnym osłanianiem roślin 

włókniną PP (11,2 %). Podobny wynik uzyskano jeśli chodzi o suchą masę owoców 

pozyskanych z pozostałych wariantów uprawy roślin tej odmiany, z wyjątkiem obiektu  

z zastosowaniem osłon roślin z folii PE. Zbliżoną suchą masę oznaczono także w owocach 

odmiany ‘Toma Verde’ pozyskanych z roślin uprawianych na obiekcie osłanianym włókniną 

PP (11,1 %) oraz gdy rośliny rosły na ściółkowanej glebie z jednoczesnym osłanianiu roślin 

włókniną PP (9,6 %) oraz ’Rio Grande Verde’ na obiekcie z zastosowaniem ściółkowania 

gleby z jednoczesnym osłanianiem roślin folią PE – 10,2 %. Istotnie mniejszą suchą masą 

charakteryzowały się owoce odmiany ‘Toma Verde’ pozyskane z roślin osłanianych folią PE 

– 6,7 %. Zbliżoną statystycznie suchą masę oznaczono w owocach tej odmiany, gdy rośliny 

uprawiano na glebie ściółkowanej oraz przy jednoczesnym ściółkowania gleby i osłanianiu 

roślin włókniną PP, odmiany ‘Purple’ z obiektu z osłoną z folii PE, także w owocach 

odmiany ‘Rio Grande Verde’ zebranych z roślin uprawianych na obiekcie kontrolnym,  

z wykorzystaniem osłon z folii PE, przy ściółkowaniu gleby oraz ściółkowaniu gleby  

z krótkotrwałym osłanianiem roślin włókniną PP.  
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Tabela 17. Sucha masa owoców miechunki pomidorowej w zależności od odmiany  

i stosowanego w uprawie rodzaju osłony roślin i okrycia gleby (%) 

Odmiana 

(A) 

Rodzaj osłon roślin  

i okrycia gleby 

(B) * 

2015 2017 2018 

  ‘Purple’ 

 K  9,2 10,7 9,8 

 PE 9,3 8,4 8,6 

 PP 9,1 8,4 10,0 

 Ściółkowanie 9,2 10,1 9,5 

 Ściółkowanie + PE 9,0 10,3 9,4 

 Ściółkowanie + PP 9,3 8,2 11,2 

 Średnio 9,2 9,4 9,8 

  ‘Toma Verde’ 

 K 9,1 8,5 8,8 

 PE 9,3 8,9 6,7 

 PP 8,5 10,9 11,1 

 Ściółkowanie 9,2 7,8 8,4 

 Ściółkowanie + PE 9,3 7,0 7,1 

 Ściółkowanie + PP 9,0 8,4 9,6 

 Średnio 9,1 8,6 8,6 

  ‘Rio Grande 

Verde’ 

 K 9,0 8,8 7,6 

 PE 9,1 7,5 7,5 

 PP 9,0 7,1 8,8 

 Ściółkowanie 9,0 8,6 7,7 

 Ściółkowanie + PE 9,1 9,2 10,2 

 Ściółkowanie + PP 8,9 8,5 7,4 

 Średnio 9,0 8,3 8,2 

Średnio 

 K 9,1 9,3 8,7 

 PE 9,2 8,3 7,6 

 PP 8,9 8,8 10,0 

 Ściółkowanie 9,1 8,8 8,5 

 Ściółkowanie + PE 9,1 8,8 8,9 

 Ściółkowanie + PP 9,1 8,4 9,4 

NIRα=0,05dla:    

odmiany (A) n.s. n.s. 1,03 

rodzaju osłony roślin i okrycia gleby (B) n.s. n.s. 1,47 

współdziałania (AxB) n.s. n.s. 2,03 

*Objaśnienie: jak w tabeli 7 
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*Objaśnienie jak w rys. 6 

Rys. 11. Sucha masa owoców miechunki pomidorowej  w zależności od odmiany (średnio  

z lat 2015, 2017-2018) 

 

*Objaśnienie jak w rys. 6 

Rys. 12. Sucha masa owoców miechunki pomidorowej w zależności od rodzaju zastosowanej 

osłony na rośliny i okrycia gleby (średnio z lat 2015, 2017-2018) 

 

*Objaśnienie jak w rys. 6 

Rys. 13. Sucha masa owoców miechunki pomidorowej w zależności od odmiany i rodzaju 

zastosowanej osłony roślin i okrycia gleby (średnio z lat 2015, 2017-2018) 
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5.7. Skład chemiczny owoców miechunki pomidorowej 

5.7.1. Zawartość cukrów ogółem  

 W 2017 i 2018 roku oraz średnio z lat badań więcej cukrów ogółem oznaczono  

w owocach miechunki pomidorowej odmiany ‘Purple’ – odpowiednio 4,1, 4,1 i 3,6 g·100 g-1 

św.m. (tab. 18). Statystycznie mniejszą zawartość cukrów ogółem zawierały owoce odmiany 

‘Rio Grande Verde’, a średnio z lat badań także owoce ‘Toma Verde’. 

 W 2015 roku oraz średnio z lat stwierdzono, iż więcej cukrów ogółem  zawierały 

owoce zebrane z roślin rosnących na glebie ściółkowanej czarną folią PE z jednoczesnym 

osłanianiem roślin włókniną PP (3,0 i 3,7 g·100 g-1 św.m.).  Zbliżone statystycznie zawartości 

oznaczono także w 2015 roku w owocach roślin uprawianych na glebie ściółkowanej  

(2,8 g·100 g-1 św.m.) oraz ściółkowanej z jednoczesnym osłanianiem roślin folią PE  

(2,7 g·100 g-1 św.m.). Owoce miechunki pomidorowej uprawianej na obiekcie kontrolnym 

zawierały mniej cukrów ogółem (2,0 g·100 g-1 św.m.). Analiza średnich wyników  

z lat badań wykazała, iż większą zawartością cukrów ogółem charakteryzowały się owoce 

pozyskane z roślin uprawianych na glebie ściółkowanej z jednoczesnym ich osłanianiem 

włókniną PP (3,7 g·100 g-1 św.m.). Istotnie mniej cukrów ogółem zawierały owoce zebrane 

na obiekcie kontrolnym (2,9 g·100 g-1 św.m.). Na tym samym poziomie istotności 

kształtowała się zawartość cukrów ogółem w owocach z roślin rosnących na obiektach 

osłanianych folią PE i włókniną PP oraz na glebie ściółkowane. Średnio z lat badań 

stwierdzono, iż miechunka pozyskana z roślin uprawianych na glebie ściółkowanej czarną 

folią z jednoczesnym zastosowaniem osłon z folii PE i włókniny PP zawierała istotnie więcej 

cukrów ogółem (3,3 i 3,6 g·100 g-1 św.m.). 

 Interakcja badanych w doświadczeniu czynników na zawartość cukrów ogółem 

okazała się istotna w 2018 roku i średnio z lat badań. Większą zawartością cukrów ogółem 

charakteryzowały się owoce odmiany ‘Purple’, gdy miechunkę pomidorową uprawiano pod 

osłoną z włókniny PP, na glebie ściółkowanej czarną folią PE oraz gdy jednocześnie glebę 

ściółkowano a rośliny osłaniano folią PE i włókniną PP. Średnio z lat badań zbliżoną 

zawartością cukrów ogółem charakteryzowały się także owoce odmian ‘Toma Verde’  

i ‘Rio Grande Verde’, zebrane z roślin rosnących na glebie ściółkowanej czarną folią  

z jednoczesnym osłanianiem roślin włókniną PP. Istotnie mniej cukrów ogółem w 2018 roku, 

oznaczono w owocach odmiany ‘Purple’, z roślin spod osłon z folii PE oraz odmiany ‘Toma 

Verde’ z roślin rosnących na glebie ściółkowanej oraz ściółkowanej z jednoczesnym 

osłanianiem roślin folią PE, a także odmiany ‘Rio Grande Verde’ uprawianej na obiekcie 

kontrolnym, osłanianym folią PE i włókniną PP, ściółkowanym czarną folią i na glebie 
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ściółkowanej z jednoczesnym osłanianiem roślin włókniną PP. Średnio z lat badań istotnie 

mniej cukrów ogółem oznaczono w owocach ‘Toma Verde’, pochodzących z roślin 

uprawianych na glebie ściółkowanej czarną folią oraz ściółkowanej z jednoczesnym 

osłanianiem roślin folią PE, ‘Rio Grande Verde’ uprawianych  na obiekcie kontrolnym oraz  

z wykorzystaniem osłon z folii PE i włókniny PP. 

 

Tabela 18. Zawartość cukrów ogółem w owocach miechunki pomidorowej w zależności od 

odmiany oraz stosowanego w uprawie rodzaju osłony roślin i okrycia gleby 

(g·100 g-1 św.m.) 

Odmiana 

(A) 

Rodzaj osłon roślin  

i okrycia gleby 

(B) * 

2015 2017 2018 
Średnio  

z lat badań 

  ‘Purple’ 

 K  2,0 3,5 3,8 3,1 

 PE 2,8 3,9 3,1 3,3 

 PP 2,5 4,1 4,2 3,6 

 Ściółkowanie 2,8 4,2 4,5 3,8 

 Ściółkowanie + PE 2,6 4,3 4,4 3,8 

 Ściółkowanie + PP 2,6 4,5 4,6 3,9 

 Średnio 2,6 4,1 4,1 3,6 

  ‘Toma Verde’ 

 K 2,1 3,0 4,2 3,1 

 PE 2,1 4,0 3,7 3,3 

 PP 2,1 3,4 3,6 3,0 

 Ściółkowanie 2,4 3,7 3,2 2,8 

 Ściółkowanie + PE 2,6 4,1 3,3 2,9 

 Ściółkowanie + PP 3,1 3,9 3,6 3,5 

 Średnio 2,4 3,7 3,6 3,1 

  ‘Rio Grande 

Verde’ 

 K 1,9 2,7 2,9 2,5 

 PE 2,6 2,7 3,1 2,8 

 PP 2,7 3,2 2,7 2,8 

 Ściółkowanie 3,2 3,1 3,2 3,2 

 Ściółkowanie + PE 3,0 3,5 3,4 3,3 

 Ściółkowanie + PP 3,3 3,6 3,8 3,6 

 Średnio 2,8 3,1 3,2 3,0 

 

Średnio 

 K 2,0 3,1 3,6 2,9 

 PE 2,5 3,5 3,3 3,1 

 PP 2,4 3,6 3,5 3,1 

 Ściółkowanie 2,8 3,7 3,6 3,3 

 Ściółkowanie + PE 2,7 4,0 3,7 3,3 

 Ściółkowanie + PP 3,0 4,0 4,0 3,7 

NIRα=0,05dla:  
   

 
odmiany (A) n.s. 0,60 0,33 0,25 

rodzaju osłony roślin i okrycia gleby (B) 0,67 n.s. n.s. 0,38 

współdziałania (AxB) n.s. n.s. 0,51 0,43 

*Objaśnienie: jak w tabeli 7 
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5.7.2. Zawartość cukrów redukujących 

 Istotnie najwięcej cukrów redukujących w 2018 roku oraz średnio z lat badań 

zawierały owoce odmiany ‘Toma Verde’, najmniej zaś ‘Rio Grande Verde’ (tab. 19). 

 Nie wykazano statystycznie istotnej zależności pomiędzy sposobem osłanianiem roślin 

i ściółkowaniem gleby na zawartość cukrów redukujących w owocach miechunki 

pomidorowej, zarówno w poszczególnych latach prowadzenia doświadczenia, jak i średnio z 

lata badań. 

 Interakcja badanych w doświadczeniu czynników na zawartość cukrów redukujących  

okazała się istotna w 2018 roku. Owoce z roślin odmiany ‘Toma Verde’ rosnących na 

obiekcie z krótkotrwałym osłanianiem folią PE charakteryzowały się największą zawartością 

cukrów redukujących (2,6 g·100 g-1 św.m.). Zbliżone statystycznie zawartości cukrów 

redukujących oznaczono także w owocach miechunki tej samej odmiany, gdy rośliny 

uprawiano na obiekcie kontrolnym oraz na obiekcie osłanianym włókniną PP (po 2,2 g·100 g-

1 św.m.), a także odmiany ‘Purple’ w owocach roślin zebranych spod osłon z włókniny PP 

(2,1 g·100 g-1 św.m.) i obiektu, na którym stosowano jednocześnie ściółkowanie gleby  

i osłanianie roślin włókniną PP. Istotnie mniej cukrów ogółem w 2018 roku oznaczono  

w owocach odmiany ‘Rio Grande Verde’ z obiektu, na którym stosowano osłanianie roślin 

włókniną PP – 1,2 g·100 g-1 św.m. Zbliżoną zawartość cukrów ogółem stwierdzono także  

w owocach tej odmiany uprawianych na pozostałych wariantach uprawy oraz owocach 

odmiany ‘Purple’ uprawianej na obiekcie kontrolnym, pod osłonami roślin z folii PE, na 

glebie ściółkowanej oraz na którym stosowano jednocześnie ściółkowanie gleby i osłanianie 

roślin folią PE.  
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Tabela 19. Zawartość cukrów redukujących w owocach miechunki pomidorowej w zależności 

od odmiany oraz stosowanego w uprawie rodzaju osłony roślin i okrycia gleby 

(g·100 g-1 św.m.) 

Odmiana 

(A) 

Rodzaj osłon roślin  

i okrycia gleby 

(B) * 

2015 2017 2018 
Średnio  

z lat badań 

  ‘Purple’ 

 K  0,5 1,4 1,4 1,1 

 PE 0,9 1,7 1,8 1,3 

 PP 0,8 2,0 2,1 1,6 

 Ściółkowanie 0,6 2,2 1,7 1,5 

 Ściółkowanie + PE 0,9 1,8 1,6 1,4 

 Ściółkowanie + PP 1,5 1,6 2,0 1,7 

 Średnio 0,9 1,8 1,8 1,4 

  ‘Toma Verde’ 

 K 0,8 1,6 2,2 1,5 

 PE 0,9 1,7 2,6 1,7 

 PP 0,9 1,8 2,2 1,6 

 Ściółkowanie 0,8 1,7 1,7 1,4 

 Ściółkowanie + PE 0,8 2,6 1,7 1,7 

 Ściółkowanie + PP 1,4 2,2 1,8 1,8 

 Średnio 0,9 1,9 2,0 1,6 

  ‘Rio Grande 

Verde’ 

 K 0,9 1,3 1,3 1,2 

 PE 0,5 1,2 1,3 1,0 

 PP 0,5 1,6 1,2 1,0 

 Ściółkowanie 1,2 1,3 1,6 1,4 

 Ściółkowanie + PE 1,1 1,6 1,6 1,4 

 Ściółkowanie + PP 0,8 1,8 1,8 1,5 

 Średnio 0,8 1,5 1,5 1,3 

Średnio 

 K 0,7 1,4 1,6 1,3 

 PE 0,8 1,5 1,9 1,3 

 PP 0,7 1,8 1,8 1,4 

 Ściółkowanie 0,9 1,7 1,7 1,4 

 Ściółkowanie + PE 0,9 2,0 1,6 1,5 

 Ściółkowanie + PP 1,3 1,9 1,8 1,7 

NIRα=0,05dla:  
    

odmiany (A) n.s. n.s. 0,30 0,20 

rodzaju osłony roślin i okrycia gleby (B) n.s. n.s. n.s. n.s. 

współdziałania (AxB) n.s. n.s. 0,61 n.s. 

*Objaśnienie: jak w tabeli 7 

F 
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5.7.3. Zawartość ekstraktu 

 W 2015 i 2018 roku oraz średnio z lat badań owoce odmiany ‘Purple’ zawierały 

istotnie więcej ekstraktu. W trzecim roku badań i średnio za lata badań większą zawartością 

ekstraktu charakteryzowały się także owoce odmiany ‘Toma Verde’ w porównaniu do 

owoców odmiany ‘Rio Grande Verde’ (tab. 20). 

 Okrywanie gleby i osłanianie roślin oraz współdziałanie czynników doświadczenia nie 

wpłynęło istotnie na zawartość ekstraktu w owocach miechunki pomidorowej. 
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Tabela 20. Zawartość ekstraktu w owocach miechunki pomidorowej w zależności od odmiany 

oraz stosowanego w uprawie rodzaju osłony roślin i okrycia gleby (%) 

Odmiana 

(A) 

Rodzaj osłon roślin  

i okrycia gleby 

(B) * 

2015 2017 2018 
Średnio  

z lat badań 

  ‘Purple’ 

 K  7,3 7,4 7,0 7,2 

 PE 7,2 6,8 6,7 6,9 

 PP 6,8 6,5 6,7 6,7 

 Ściółkowanie 7,1 6,9 6,7 6,9 

 Ściółkowanie + PE 6,8 7,0 6,6 6,8 

 Ściółkowanie + PP 7,0 7,0 6,7 6,9 

 Średnio 7,0 6,9 6,7 6,9 

  ‘Toma Verde’ 

 K 6,4 6,8 6,6 6,6 

 PE 6,6 6,4 6,6 6,5 

 PP 6,8 7,0 6,7 6,8 

 Ściółkowanie 6,5 6,5 6,6 6,5 

 Ściółkowanie + PE 7,0 6,8 6,5 6,8 

 Ściółkowanie + PP 7,1 7,2 6,9 7,1 

 Średnio 6,7 6,8 6,7 6,7 

  ‘Rio Grande 

Verde’ 

 K 6,1 6,0 5,5 5,9 

 PE 5,8 6,4 5,7 6,0 

 PP 6,3 5,8 5,8 6,0 

 Ściółkowanie 5,5 6,5 5,6 5,9 

 Ściółkowanie + PE 6,1 6,1 5,8 6,0 

 Ściółkowanie + PP 5,7 6,3 5,5 5,8 

 Średnio 5,9 6,2 5,7 5,9 

Średnio 

 K 6,6 6,7 6,4 6,6 

 PE 6,5 6,5 6,3 6,5 

 PP 6,6 6,4 6,4 6,5 

 Ściółkowanie 6,4 6,6 6,3 6,4 

 Ściółkowanie + PE 6,6 6,6 6,3 6,5 

 Ściółkowanie + PP 6,6 6,8 6,4 6,6 

NIRα=0,05dla:  
   

 

odmiany (A)  0,89 n.s. 0,60 0,73 

rodzaju osłony roślin i okrycia gleby (B) n.s. n.s. n.s. n.s. 

współdziałania (AxB) n.s. n.s. n.s. n.s. 

*Objaśnienie: jak w tabeli 7 
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5.7.4. Zawartość kwasu L-askorbinowego 

 W 2015 roku więcej kwasu L-askorbinowego oznaczono w owocach miechunki 

pomidorowej odmiany ‘Toma Verde’ (13,3 mg·100 g-1 św.m.) w porównaniu do pozostałych 

odmian. W drugim roku doświadczenia owoce pozyskane z odmiany ‘Purple’ 

charakteryzowały się istotnie większą zasobnością badanego składnika (14,7 mg·100 g-1 

św.m.). Zbliżone statystycznie zawartości oznaczono także w 2017 roku w owocach odmiany 

‘Toma Verde’ (13,0 mg·100 g-1 św.m.), (tab. 21, rys. 14). 

 Zwiększonej zasobności owoców w kwas L-askorbinowy sprzyjała uprawa roślin  

w 2015 i 2017 roku na glebie ściółkowanej oraz ściółkowanej czarną folią z jednoczesnym 

osłanianiem folią PE i włókniną PP. Mniej kwasu L-askorbinowego zawierały owoce 

miechunki roślin uprawianych na obiekcie kontrolnym oraz gdy rośliny osłaniano folią PE.  

W 2015 roku istotnie mniej badanej substancji zawierały także owoce roślin spod osłon  

z włókniny PP (rys. 15). 

 Interakcja badanych czynników na zawartość badanego związku była istotna w 2017 

roku oraz średnio z lat badań. Większą zawartością kwasu L-askorbinowego 

charakteryzowały się owoce odmiany ‘Purple’ i ‘Toma Verde’, gdy miechunkę uprawiano 

pod osłonami z włókniny PP, na glebie ściółkowanej oraz jednocześnie ściółkowanej  

z osłonami z folii PE. Zbliżone statystycznie zawartości oznaczono także owocach odmiany 

‘Rio Grande Verde’ z roślin uprawianych na obiektach z jednoczesnym ściółkowaniem gleby 

i osłanianiem roślin folią PE i włókniną PP (rys. 16). Owoce miechunki odmiany ‘Rio Grande 

Verde’ z roślin uprawianych pod osłonami z folii PE zawierały istotnie mniej kwasu  

L-askorbinowego. Zbliżone statystycznie zawartości oznaczono także w owocach tej odmiany 

pozyskanych z roślin uprawianych na obiekcie kontrolnym, pod osłonami z włókniny PP oraz 

rosnących na glebie ściółkowanej.  
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Tabela 21. Zawartość kwasu L-askorbinowego w owocach miechunki pomidorowej  

w zależności od odmiany oraz stosowanego w uprawie rodzaju osłony roślin  

i okrycia gleby (mg·100 g-1 św.m.) 

Odmiana 

(A) 

Rodzaj osłon roślin  

i okrycia gleby 

(B) * 

2015 2017 2018 

  ‘Purple’ 

 K  9,1 12,2 11,1 

 PE 10,2 12,7 13,2 

 PP 11,6 16,2 13,4 

 Ściółkowanie 11,6 14,6 12,1 

 Ściółkowanie + PE 13,1 17,0 14,6 

 Ściółkowanie + PP 12,8 15,9 13,7 

 Średnio 11,4 14,8 13,0 

  ‘Toma Verde’ 

 K 12,3 8,1 11,6 

 PE 12,8 12,4 12,6 

 PP 11,2 15,0 12,4 

 Ściółkowanie 14,4 15,5 13,4 

 Ściółkowanie + PE 14,0 14,7 12,3 

 Ściółkowanie + PP 15,0 12,0 11,4 

 Średnio 13,3 13,0 12,3 

  ‘Rio Grande 

Verde’ 

 K 9,7 7,5 11,5 

 PE 9,8 7,1 9,6 

 PP 11,3 7,9 10,1 

 Ściółkowanie 12,4 9,3 10,8 

 Ściółkowanie + PE 13,1 16,6 12,4 

 Ściółkowanie + PP 13,2 14,2 14,8 

 Średnio 11,6 10,4 11,5 

Średnio 

 K 10,4 9,3 11,4 

 PE 10,9 10,7 11,8 

 PP 11,4 13,0 12,0 

 Ściółkowanie 12,8 13,1 12,1 

 Ściółkowanie + PE 13,4 16,0 13,1 

 Ściółkowanie + PP 13,7 14,0 13,3 

NIRα=0,05dla:     
odmiany (A) 1,51 2,16 n.s. 

rodzaju osłony roślin i okrycia gleby (B) 1,93 2,93 n.s. 

współdziałania (AxB) n.s. 3,28 n.s. 

*Objaśnienie: jak w tabeli 7 
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*Objaśnienie jak w rys. 6 

Rys. 14. Zawartość kwasu L-askorbinowego w owocach miechunki pomidorowej,  

w zależności od odmiany (średnio z lat 2015, 2017-2018) 

 

*Objaśnienie jak w rys. 6 

Rys. 15. Zawartość kwasu L-askorbinowego w owocach miechunki pomidorowej,  

w zależności od rodzaju zastosowanej osłony roślin i okrycia gleby (średnio z lat 

2015, 2017-2018) 

 

*Objaśnienie jak w rys. 6 

Rys. 16. Zawartość kwasu L-askorbinowego w zależności od odmiany i rodzaju zastosowanej 

osłony roślin i okrycia gleby (średnio z lat 2015, 2017-2018) 
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5.7.5. Zawartość kwasów organicznych w przeliczeniu na kwas jabłkowy 

 W tabeli 22 wyniki dotyczące zawartości kwasów organicznych w przeliczeniu na 

kwas jabłkowy, w owocach miechunki pomidorowej, w zależności od badanych czynników 

(tab. 22).  

 Nie wykazano statystycznie istotnych różnic poziomu kwasów organicznych  

w zależności od uprawianej odmiany we wszystkich latach badań oraz średnio z lat badań.  

 Okrycie gleby i osłona roślin istotnie różnicowało zawartość badanego składnika  

w 2017 roku. Istotnie więcej kwasów organicznych oznaczono w plonie uprawiając rośliny na 

glebie ściółkowanej czarną folią PE oraz ściółkowanej z jednoczesnym osłanianiem roślin 

włókniną PP (średnio 1,0 mg·100 g-1 św.m.). Na tym samym poziomie istotności, jeśli chodzi 

o zawartość kwasów organicznych znajdowały się owoce roślin uprawianych na obiekcie 

kontrolnym i osłanianym włókniną PP (po 0,9 mg·100 g-1 św.m.). Istotnie mniejszą 

zawartością kwasów organicznych oznaczono w  plonie roślin uprawianych pod osłonami z 

folii PE oraz na obiekcie z jednoczesnym ściółkowaniem czarną folią i osłanianiem roślin 

folią PE (0,7 i 0,8 mg·100 g-1 św.m.). 

 Współdziałanie czynników doświadczenia nie miało istotnego wpływu na zawartość 

kwasów organicznych w owocach miechunki pomidorowej. 
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Tabela 22. Zawartość kwasów organicznych w owocach miechunki pomidorowej  

w zależności od odmiany, stosowanego w uprawie osłony roślin i okrycia gleby 

(mg·100 g-1 św.m.) 

Odmiana 

(A) 

Rodzaj osłon roślin  

i okrycia gleby 

(B) * 

2015 2017 2018 
Średnio  

z lat badań 

  ‘Purple’ 

 K  1,3 0,9 1,0 1,1 

 PE 1,1 0,7 0,8 0,9 

 PP 1,0 0,9 0,8 0,9 

 Ściółkowanie 1,1 0,8 0,6 0,8 

 Ściółkowanie + PE 0,9 0,8 0,9 0,9 

 Ściółkowanie + PP 1,2 1,0 0,8 1,0 

 Średnio 1,1 0,8 0,8 0,9 

  ‘Toma Verde’ 

 K 1,4 0,9 0,8 1,0 

 PE 0,8 0,8 0,9 0,8 

 PP 1,2 0,9 1,0 1,0 

 Ściółkowanie 1,2 1,1 0,9 1,1 

 Ściółkowanie + PE 0,7 0,8 0,7 0,7 

 Ściółkowanie + PP 1,7 1,0 0,9 1,2 

 Średnio 1,2 0,9 0,9 1,0 

  ‘Rio Grande 

Verde’ 

 K 0,8 0,9 0,7 0,8 

 PE 0,8 0,7 0,7 0,7 

 PP 1,2 1,0 1,0 1,1 

 Ściółkowanie 1,1 1,0 0,9 1,0 

 Ściółkowanie + PE 1,0 0,9 0,9 1,0 

 Ściółkowanie + PP 1,1 0,9 0,8 0,9 

 Średnio 1,0 0,9 0,8 0,9 

Średnio 

 K 1,2 0,9 0,8 1,0 

 PE 0,9 0,7 0,8 0,8 

 PP 1,1 0,9 0,9 1,0 

 Ściółkowanie 1,1 1,0 0,8 1,0 

 Ściółkowanie + PE 0,9 0,8 0,9 0,9 

 Ściółkowanie + PP 1,3 1,0 0,9 1,0 

NIRα=0,05dla:  
   

 

odmiany (A)  n.s. n.s. n.s. n.s. 

rodzaju osłony roślin i okrycia gleby (B) n.s. 0,14 n.s. n.s. 

współdziałania (AxB) n.s. n.s. n.s. n.s. 

*Objaśnienie: jak w tabeli 7 
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5.7.6. Zawartość błonnika całkowitego  

Analiza statystyczna nie wykazała istotnego wpływu badanych czynników oraz ich 

interakcji na zawartość błonnika całkowitego w owocach miechunki pomidorowej (tab. 23).  

Tabela 23. Zawartość błonnika całkowitego w owocach miechunki pomidorowej w zależności 

od odmiany oraz stosowanego w uprawie rodzaju osłony roślin i okrycia gleby 

(%s.m.) 

Odmiana 

(A) 

Rodzaj osłon roślin 

i okrycia gleby 
(B) * 

2015 2017 2018 
Średnio  

z lat badań 

‘Purple’ 

K  1,1 1,1 1,1 1,1 

PE 1,5 1,0 1,1 1,1 

PP 1,1 1,2 1,1 1,1 

Ściółkowanie 1,2 1,1 1,1 1,1 

Ściółkowanie + PE 1,1 1,2 1,2 1,2 

Ściółkowanie + PP 1,2 1,2 1,2 1,2 

Średnio 1,1 1,1 1,1 1,1 

‘Toma Verde’ 

K 1,2 1,3 1,2 1,3 

PE 1,1 1,1 1,1 1,1 

PP 1,1 0,9 1,0 1,0 

Ściółkowanie 1,2 1,2 1,2 1,2 

Ściółkowanie + PE 1,2 1,3 1,2 1,2 

Ściółkowanie + PP 1,0 1,2 1,1 1,1 

Średnio 1,2 1,2 1,1 1,2 

‘Rio Grande 

Verde’ 

K 1,1 1,1 1,1 1,1 

PE 1,1 1,3 1,2 1,2 

PP 1,1 1,0 1,1 1,1 

Ściółkowanie 1,1 1,1 1,2 1,1 

Ściółkowanie + PE 1,2 1,4 1,3 1,3 

Ściółkowanie + PP 1,2 1,4 1,2 1,3 

Średnio 1,2 1,2 1,2 1,2 

Średnio 

K 1,1 1,2 1,1 1,2 

PE 1,1 1,1 1,1 1,1 

PP 1,1 1,0 1,1 1,1 

Ściółkowanie 1,2 1,1 1,2 1,1 

Ściółkowanie + PE 1,2 1,3 1,2 1,2 

Ściółkowanie + PP 1,2 1,3 1,2 1,2 

NIRα=0,05dla:      

odmiany (A) n.s. n.s. n.s. n.s. 

rodzaju osłony roślin i okrycia gleby (B) n.s. n.s. n.s. n.s. 

współdziałania (AxB) n.s. n.s. n.s. n.s. 

*Objaśnienie: jak w tabeli 7 
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5.7.7. Zawartość polifenoli ogółem 

 Istotnie więcej polifenoli ogółem zawierały owoce odmiany ‘Purple’ – 10,0 mg·100-1 

mg s.m. oraz ‘Toma Verde’ – 9,7 mg·100-1 mg s.m. Owoce roślin odmiany ‘Rio Grande 

Verde’ charakteryzowały się istotnie mniejszą zawartością polifenoli, równą 8,4 mg·100-1 mg 

s.m. (tab. 24). 

 Nie stwierdzono istotnych różnic w zawartości polifenoli ogółem, w zależności od 

zastosowanego sposobu uprawy. 

 Owoce roślin odmiany ‘Purple’ uprawiane na glebie ściółkowanej z jednoczesnym 

osłanianiem włókniną PP zawierały istotnie więcej polifenoli (11,5 mg·100-1 mg s.m.). 

Korzystny wpływ na poziom badanych substancji miała również uprawa roślin tej odmiany na 

glebie ściółkowanej i z jednoczesnym ściółkowaniem oraz okrywaniem roślin folią PE (10,9  

i 10,1 mg·100-1 mg s.m.). Zbliżoną zawartością polifenoli ogółem charakteryzowały się 

również owoce z roślin odmiany ‘Toma Verde’ uprawianych na obiekcie z zastosowaniem 

osłon z folii PE, włókniny PP i ze ściółkowaniem gleby, a także surowiec odmiany ‘Rio 

Grande Verde’ pozyskany z roślin rosnących na obiekcie kontrolnym. Istotnie mniej 

polifenoli oznaczono w owocach ‘Rio Grande Verde’ uprawianych na glebie okrywanej  

z jednoczesnym osłanianiem roślin folią PE (7,1 mg·100-1 mg s.m.). Na tym samym poziomie 

statystycznym, pod względem zawartości polifenoli ogółem znajdowały się owoce zebrane  

z roślin tej samej odmiany, uprawiane na obiektach osłanianych folią PE i włókniną PP oraz 

gdy rośliny rosły na glebie ściółkowanej z jednoczesnym osłanianiem włókniną PP i odmiany 

‘Toma Verde’ z roślin uprawianych na obiekcie kontrolnym. 
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Tabela 24. Zawartość polifenoli ogółem w owocach miechunki pomidorowej w zależności od 

odmiany oraz stosowanego w uprawie rodzaju osłony roślin i okrycia gleby 

(mg·100-1 mg s.m.) – średnio z lat badań (2015, 2017-2018) 

Odmiana 

(A) 

Rodzaj osłon roślin  
i okrycia gleby 

(B) * 

Średnio  

z lat badań 

  ‘Purple’ 

 K  9,7 

 PE 9,0 

 PP 8,9 

 Ściółkowanie 10,9 

 Ściółkowanie + PE 10,1 

 Ściółkowanie + PP 11,5 

 Średnio 10,0 

  ‘Toma Verde’ 

 K 7,9 

 PE 11,4 

 PP 10,7 

 Ściółkowanie 10,2 

 Ściółkowanie + PE 8,6 

 Ściółkowanie + PP 9,5 

 Średnio 9,7 

  ‘Rio Grande 

Verde’ 

 K 10,3 

 PE 7,8 

 PP 7,9 

 Ściółkowanie 9,3 

 Ściółkowanie + PE 7,1 

 Ściółkowanie + PP 7,8 

 Średnio 8,4 

Średnio 

 K 9,3 

 PE 9,4 

 PP 9,2 

 Ściółkowanie 10,1 

 Ściółkowanie + PE 8,6 

 Ściółkowanie + PP 9,6 

NIRα=0,05dla:   

odmiany (A) 0,89 

rodzaju osłony roślin i okrycia gleby (B) n.s. 

współdziałania (AxB) 1,43 

*Objaśnienie: jak w tabeli 7 
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5.7.8. Zawartość β-karotenu 

 Odmiany ‘Toma Verde’ i ‘Rio Grande Verde’ charakteryzowały się istotnie większą 

zawartością β-karotenu w latach 2017 i 2018 oraz średnio za lata badań. Istotnie mniejszą 

zawartość badanego składnika oznaczono w owocach odmiany ‘Purple’ (tab. 25). 

 Corocznie oraz średnio z lat badań nie wykazano istotnego wpływu rodzaju osłony  

i okrycia gleby na poziom β-karotenu. 

 Interakcja czynników okazała się istotna w drugim i trzecim roku badań oraz średnio  

z lat. W 2017 roku owoce odmiany ‘Rio Grande Verde’ z roślin uprawianych na obiekcie 

osłanianym folią PE charakteryzowały się istotnie większą zawartością β-karotenu (1099 

μg·100 g-1 św.m.). Zbliżoną ilość tego składnika oznaczono również w owocach tej odmiany, 

gdy rośliny uprawiano pod osłonami z włókniny PP oraz na glebie ściółkowanej  

z jednoczesnym osłanianiem roślin folią PE oraz włókniną PP. Na tym samym poziomie 

statystycznym kształtowała się zawartość β-karotenu w owocach z uprawy roślin odmiany 

‘Purple’ na obiekcie ściółkowanym z okrywaniem roślin folią PE oraz części jadalne roślin 

odmiany ‘Toma Verde’ uprawiane na obiekcie kontrolnym, osłanianym folią PE oraz 

jednocześnie ściółkowanym i okrywanym włókniną PP. Mniej β-karotenu zawierały owoce 

miechunki pomidorowej odmiany ‘Purple’ gdy rośliny uprawiano na obiekcie kontrolnym 

oraz osłanianym folią PE i włókniną PP, a także na obiekcie z jednoczesnym ściółkowaniem 

gleby i osłanianiem roślin włókniną PP. W 2018 roku i średnio z lat badań statystycznie 

większy poziom β-karotenu oznaczono w owocach roślin odmiany ‘Toma Verde’ z obiektu 

ściółkowanego z osłanianiem roślin włókniną PP, po 1047 μg·100 g-1 św.m. Na tym samym 

poziomie statystycznym plasowały się zawartości β-karotenu w owocach tej samej odmiany 

uprawianych na obiekcie kontrolnym, osłanianym włókniną PP i folią PE oraz ściółkowanym 

czarną folią. Zbliżoną zawartość β-karotenu znajdowały się również owoce odmiany ‘Rio 

Grande Verde’ pozyskane z roślin uprawianych na wszystkich obiektach badawczych oraz 

odmiany ‘Purple’ z roślin rosnących na glebie ściółkowanej czarną folią oraz z jednoczesnym 

ściółkowaniem i osłanianiem roślin folią PE. Zarówno w 2018 roku jak i średnio z lat badań 

istotnie mniej badanego składnika oznaczono w owocach odmiany ‘Purple’ pozyskane  

z roślin rosnących na obiekcie kontrolnym, osłanianych folią PE i włókniną PP oraz gdy 

glebę ściółkowano a rośliny osłaniano włókniną PP. W trzecim roku badań mniejszą 

zawartością β-karotenu charakteryzowały się także owoce odmiany ‘Toma Verde’ z roślin 

rosnących na glebie ściółkowanej z jednoczesnym osłanianiem roślin folią PE. 
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Tabela 25. Zawartość β-karotenu w owocach miechunki pomidorowej w zależności od 

odmiany oraz stosowanego w uprawie rodzaju osłony roślin i okrycia gleby 

(μg·100 g-1 św.m.) 

Odmiana 

(A) 

Rodzaj osłon roślin 

 i okrycia gleby 

(B) * 

2015 2017 2018 
Średnio  

z lat badań 

  ‘Purple’ 

 K  874 539 776 730 

 PE 1024 655 849 843 

 PP 983 560 780 774 

 Ściółkowanie 1108 865 996 990 

 Ściółkowanie + PE 958 1048 1003 1003 

 Ściółkowanie + PP 882 614 762 753 

 Średnio 972 714 861 849 

  ‘Toma Verde’ 

 K 878 1077 977 977 

 PE 1095 1032 963 1030 

 PP 1124 909 1006 1013 

 Ściółkowanie 862 960 922 915 

 Ściółkowanie + PE 971 787 871 876 

 Ściółkowanie + PP 1035 1059 1047 1047 

 Średnio 994 971 964 976 

  ‘Rio Grande 

Verde’ 

 K 1002 829 916 915 

 PE 873 1099 988 987 

 PP 940 1067 987 998 

 Ściółkowanie 981 965 970 972 

 Ściółkowanie + PE 938 1008 993 976 

 Ściółkowanie + PP 1025 990 1012 1009 

 Średnio 960 993 978 976 

Średnio 

 K 918 915 890 874 

 PE 997 929 933 953 

 PP 1016 845 924 928 

 Ściółkowanie 984 930 963 959 

 Ściółkowanie + PE 956 948 956 952 

 Ściółkowanie + PP 981 888 940 936 

NIRα=0,05dla:          

odmiany (A) n.s. 99,78 67,48 70,70 

rodzaju osłony roślin i okrycia gleby (B) n.s. n.s. n.s. n.s. 

współdziałania (AxB) n.s. 127,27 140,22 142,31 

*Objaśnienie: jak w tabeli 7 
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5.8. Zawartość składników mineralnych  

5.8.1. Zawartość makroelementów 

 W owocach miechunki pomidorowej oznaczono zawartość: azotu ogólnego, fosforu, 

potasu, wapnia i magnezu i sodu (tab. 26). 

 Zawartość sodu wynosiła od 0,07 g∙kg-1 s.m. dla owoców roślin odmiany ‘Rio Grande 

Verde’ do 0,10 g∙kg-1 s.m. dla roślin odmiany ‘Purple’. 

 Rodzaj osłony roślin i okrycia gleby wpłynął istotnie zawartość fosforu, potasu  

i magnezu. Istotnie więcej badanych składników oznaczono w plonie zebranym z roślin  

osłanianych folią PE, odpowiednio: 5,1 g∙kg-1 s.m. P, 40,9 g∙kg-1 s.m. K i 2,5 g∙kg-1 s.m. Mg. 

Zbliżoną zawartość fosforu oznaczono także na obiekcie z osłanianiem roślin folią PE (4,7 

g∙kg-1 s.m.), zaś owoce miechunki zebrane z obiektów, na których stosowano ściółkowanie 

gleby oraz jednoczesne ściółkowanie gleby i osłanianie roślin folią PE charakteryzowały się 

zwiększoną zawartością potasu (36,3 i 36,2 g∙kg-1 s.m.). Najmniejszą zawartość fosforu (3,7 

g∙kg-1 s.m.), potasu (28,4 g∙kg-1 s.m.) i magnezu (1,7 g∙kg-1 s.m.) oznaczono w owocach roślin 

uprawianych na obiektach, na których stosowano osłanianie roślin włókniną PP.  

 Interakcja badanych w doświadczeniu czynników istotnie różnicowała zawartość N-

ogółem, P i K.  

 Istotnie większą koncentrację N-ogółem stwierdzono w owocach odmiany ‘Rio 

Grande Verde’ uprawianej na obiekcie osłanianym folią PE (21,9 g∙kg-1 s.m.). Zbliżoną 

zawartość azotu ogółem oznaczono także w owocach roślin uprawianych na obiekcie 

kontrolnym (20,7 g∙kg-1 s.m.), osłanianym włókniną PP  (19,5 g∙kg-1 s.m.) i ściółkowanym 

(18,6 g∙kg-1 s.m.) tej samej odmiany oraz ‘Purple’ uprawianych na obiekcie, na którym 

stosowano ściółkowanie gleby (20,2 g∙kg-1 s.m.) oraz jednoczesne ściółkowanie i osłanianie 

roślin folią PE (20,4 g∙kg-1 s.m.). Zbliżoną statystycznie zawartość N-ogółem oznaczono także 

w owocach odmiany ‘Toma Verde’ zebranych z roślin rosnących na obiekcie kontrolnym  

i ściółkowanym czarną folią (po 18,6 g∙kg-1 s.m.), z osłanianiem roślin folią  PE (21,3 g∙kg-1 

s.m.) oraz na obiekcie z jednoczesnym ściółkowaniem gleby i osłanianiem roślin folią PE 

(21,0 g∙kg-1 s.m.). Istotnie mniejszą zawartość azotu ogółem oznaczono w owocach odmiany 

‘Toma Verde’ z obiektu, na którym rośliny osłaniano włókniną PP (10,0 g∙kg-1 s.m.). Mniej 

badanego pierwiastka zawierały także owoce odmiany ‘Purple’ z obiektu kontrolnego oraz 

odmiany ‘Rio Grande Verde’ uprawianej na obiekcie, na którym stosowano ściółkowanie 

gleby z jednoczesnym osłanianiem roślin folią PE. 

 Analiza współdziałania czynników doświadczenia wykazała, iż uprawa roślin 

odmiany ‘Toma Verde’ z krótkotrwałym osłanianiem ich folią PE korzystnie wpłynęła na 
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zawartość fosforu w owocach miechunki pomidorowej (5,5 g∙kg-1 s.m.). Zbliżoną jego 

zawartość stwierdzono w uprawie roślin tej samej odmiany na obiekcie kontrolnym (4,6 g∙kg-

1 s.m.) oraz z zastosowaniem ściółkowania gleby (5,2 g∙kg-1 s.m.) i jednoczesnego okrywania 

gleby i osłaniania roślin folią PE (5,2 g∙kg-1 s.m.), a także w owocach z obiektu  

z zastosowaniem folii PE odmiany ‘Purple’. Zbliżoną zawartością fosforu charakteryzowały 

się także owoce odmiany ‘Rio Grande Verde’ uprawianej na obiekcie kontrolnym  

i z wykorzystaniem osłon z folii PE (po 4,9 g∙kg-1 s.m.) oraz owoce zebrane z obiektu ze 

ściółkowaniem gleby i jednoczesnym ściółkowaniem gleby i osłanianiem roślin włókniną PP 

(po 4,8 g∙kg-1 s.m.). Istotnie mniejszą zawartość azotu ogółem zawierały owoce odmiany 

‘Toma Verde’ z obiektu z osłanianiem roślin folią PE (2,5 g∙kg-1 s.m.). Zbliżone statystycznie 

zawartości badanego pierwiastka oznaczono w owocach odmiany ‘Purple’ pozyskanych  

z roślin rosnących na obiekcie kontrolnym oraz na glebie ściółkowanej z jednoczesnym 

osłanianiem włókniną PP. 

 Zastosowanie w uprawie roślin miechunki odmiany ‘Toma Verde’ osłon z folii PE  

wpłynęło istotnie na zwiększenie zawartości potasu w owocach (46,5 g∙kg-1 s.m.). Podobne 

zawartości tego pierwiastka oznaczono w owocach tej samej odmiany pochodzących  

z uprawy na obiekcie ściółkowanym z jednoczesnym osłanianiem folią PE (43,7 g∙kg-1 s.m. ) 

oraz ‘Rio Grande Verde’ na obiekcie kontrolnym (38,2 g∙kg-1 s.m.), z osłanianiem roślin folią 

PE (39,3 g∙kg-1 s.m.), ściółkowanym (39,2 g∙kg-1 s.m.) oraz ściółkowanym z jednoczesnym 

osłanianiem roślin włókniną PP (40,2 g∙kg-1 s.m.). Istotnie mniej potasu zawierały owoce 

odmiany ‘Toma Verde’ uprawianej na obiekcie z wykorzystaniem osłon z włókniny PP (19,5 

g∙kg-1 s.m.). 
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Tabela 26. Zawartość makroelementów w owocach miechunki pomidorowej w zależności od 

odmiany oraz stosowanego w uprawie rodzaju osłony roślin i okrycia gleby  

(g∙kg-1 s.m.) – średnio z lat badań (2015, 2017 i 2018) 

Odmiana 

(A) 

Rodzaj osłon roślin  

i okrycia gleby 

(B) * 

N-og. P K Mg Ca Na 

  ‘Purple’  

 K  13,9 3,8 31,6 1,7 1,3 0,07 

 PE 16,7 4,8 36,8 2,3 1,6 0,07 

 PP 17,8 4,1 30,0 1,7 1,6 0,07 

 Ściółkowanie 20,2 4,1 33,8 1,8 1,4 0,07 

 Ściółkowanie + PE 20,4 4,2 35,0 1,9 1,4 0,07 

 Ściółkowanie + PP 17,1 3,3 29,3 1,8 1,12 0,06 

 Średnio 17,7 4,0 32,8 1,9 1,4 0,07 

  ‘Toma Verde’ 

 K 18,6 4,6 34,5 2,3 2,4 0,11 

 PE 21,3 5,5 46,5 2,7 2,7 0,15 

 PP 10,0 2,5 19,5 1,2 0,9 0,06 

 Ściółkowanie 18,6 5,2 35,8 2,4 1,7 0,07 

 Ściółkowanie + PE 21,0 5,2 43,7 2,4 1,7 0,10 

 Ściółkowanie + PP 15,6 4,3 35,3 2,1 1,2 0,07 

 Średnio 17,5 4,6 35,9 2,2 1,8 0,09 

  ‘Rio Grande 

Verde’ 

 K 20,7 4,9 38,2 2,4 1,3 0,12 

 PE 21,9 4,9 39,3 2,5 1,3 0,12 

 PP 19,5 4,4 35,8 2,1 1,8 0,08 

 Ściółkowanie 18,6 4,8 39,2 2,2 1,8 0,09 

 Ściółkowanie + PE 12,7 3,7 29,8 1,7 1,4 0,09 

 Ściółkowanie + PP 16,4 4,8 40,2 2,6 1,7 0,08 

 Średnio 18,3 4,6 37,1 2,3 1,6 0,10 

Średnio 

 K 17,7 4,4 34,8 2,1 1,7 0,10 

 PE 20,0 5,1 40,9 2,5 1,9 0,11 

 PP 15,8 3,7 28,4 1,7 1,4 0,07 

 Ściółkowanie 19,1 4,7 36,3 2,1 1,6 0,08 

 Ściółkowanie + PE 18,1 4,3 36,2 2,0 1,5 0,09 

 Ściółkowanie + PP 16,4 4,2 34,9 2,1 1,3 0,07 

NIRα=0,05dla:        
odmiany (A) n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 0,025 

rodzaju osłony roślin i okrycia gleby (B) n.s. 0,86 6,74 0,59 n.s. n.s. 

współdziałania (AxB) 4,07 1,24 9,12 n.s. n.s. n.s. 

*Objaśnienie: jak w tabeli 7 
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5.8.2. Zawartość mikroelementów 

 Zawartość: miedzi, cynku, manganu i żelaza w owocach miechunki pomidorowej 

przedstawiono w tabeli 27.  

 Średnio z dwóch lat badań istotnie większą zawartość miedzi oznaczono w owocach 

odmiany ‘Toma Verde (9,4 mg∙kg-1 s.m.) oraz ‘Rio Grande Verde’ (8,8 mg∙kg-1 s.m.), zaś 

istotnie mniejszą w owocach odmiany ‘Purple’ (7,8 mg∙kg-1 s.m.). Statystycznie istotnie 

większą zawartość cynku spośród badanych odmian oznaczono w owocach ‘Rio Grande 

Verde’ (27,4 mg∙kg-1 s.m.). 

 Stosowanie osłaniania roślin i okrywania gleby wpłynęło istotnie na zawartość miedzi 

w owocach roślin miechunki pomidorowej. Istotnie więcej tego pierwiastka zawierały owoce 

roślin uprawianych z użyciem osłon z folii PE oraz na glebie ściółkowanej, odpowiednio 10,8 

i 9,3 mg∙kg-1 s.m. 

 Interakcja badanych czynników wpłynęła korzystnie na zawartość miedzi, cynku  

i manganu w owocach miechunki pomidorowej. 

 Rośliny odmiany ‘Toma Verde’ uprawiane na obiekcie z osłanianiem roślin folią PE 

charakteryzowały się największą zawartością miedzi w owocach – 13,4 mg∙kg-1 s.m. Mniej 

Cu stwierdzono w owocach odmian: ‘Purple’ z roślin uprawianych na obiekcie kontrolnym, 

osłanianym włókniną oraz na którym stosowano jednocześnie ściółkowanie gleby czarną folią 

i osłanianie roślin folią PE i włókniną PP. Zbliżoną statystycznie zawartość oznaczono także 

w owocach odmiany ‘Toma Verde’ gdy rośliny uprawiano na obiekcie kontrolnym oraz  

z osłanianiem ich włókniną PP, a także na obiekcie gdzie jednocześnie glebę ściółkowano  

a rośliny okrywano włókniną PP. Na tym samym poziomie kształtowała się zawartość miedzi 

w owocach odmiany ‘Rio Grande Verde’ pozyskanych z uprawy roślin pod osłonami  

z włókniny PP oraz z obiektu, na którym stosowano ściółkowanie połączone z osłanianiem 

roślin folią PE. 

 Istotnie więcej cynku oznaczono w owocach miechunki odmiany ‘Toma Verde’ 

uprawianej na obiekcie z okrywaniem roślin folią PE (39,8 mg∙kg-1 s.m.). Na tym samym 

poziomie istotności pod względem zawartości cynku znajdowały się także owoce tej samej 

odmiany z obiektu, na którym jednocześnie glebę ściółkowano a rośliny osłaniano folą PE 

(36,8 mg∙kg-1 s.m.) oraz odmiany ‘Rio Grande Verde’, z roślin uprawianych na obiekcie 

kontrolnym (32,7 mg∙kg-1 s.m.). Istotnie mniej cynku oznaczono w owocach odmiany 

‘Purple’ uprawianej na obiekcie kontrolnym, z osłanianiem roślin włókniną PP oraz  

z jednoczesnym ściółkowaniem gleby i osłanianiem roślin włókniną PP, a także odmiany 

‘Toma Verde’, z roślin spod osłon z  włókniny PP oraz ‘Rio Grande Verde’, z obiektu na 

którym stosowano jednocześnie ściółkowanie gleby i osłanianie roślin folią PE.  
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  Interakcja badanych w doświadczeniu czynników wpłynęła również na zawartość 

manganu w owocach miechunki pomidorowej. Więcej badanego pierwiastka zawierały owoce 

odmiany ‘Toma Verde’ uprawianych na obiekcie z ściółkowaniem i jednoczesnym 

osłanianiem roślin folią PE (20,6 mg∙kg-1 s.m.) oraz gdy rośliny osłaniano folią PE (17,6 

mg∙kg-1 s.m.). Więcej Mn oznaczono także w owocach odmiany ‘Rio Grande Verde’ 

uprawianych na obiekcie kontrolnym (17,7 mg∙kg-1 s.m.) oraz z uprawy z jednoczesnym 

okrywaniem gleby i osłanianiem roślin włókniną PP (15,9 mg∙kg-1 s.m.). Mniej manganu 

oznaczono w owocach odmiany ‘Purple’, gdy rośliny rosły na wszystkich wariantach uprawy, 

‘Toma Verde’ na obiekcie kontrolnym, z osłanianiem roślin włókniną PP i odmiany ‘Rio 

Grande Verde’ uprawianej na obiekcie z osłanianiem roślin folią PE i włókniną PP,  

z ściółkowaniem gleby oraz jednoczesnym ściółkowaniem gleby i osłaniania roślin folią PE. 
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Tabela 27. Zawartość mikroelementów w owocach miechunki pomidorowej w zależności od 

odmiany, sposobu osłaniania roślin i okrycia gleby stosowanych w uprawie 

(mg∙kg-1 s.m.) – średnio z lat badań (2015, 2017 i 2018) 

Odmiana 

(A) 

Rodzaj osłon roślin  

i okrycia gleby 

(B) * 

Cu Zn Mn Fe 

  ‘Purple’ 

 K  6,6 22,4 10,6 51,2 

 PE 8,9 28,6 12,6 75,7 

 PP 8,1 23,1 12,2 85,9 

 Ściółkowanie 9,1 26,1 12,5 70,3 

 Ściółkowanie + PE 7,1 24,4 12,0 86,2 

 Ściółkowanie + PP 6,7 20,0 10,7 63,5 

 Średnio 7,8 24,1 11,8 72,1 

  ‘Toma Verde’ 

 K 7,0 23,8 10,5 64,3 

 PE 13,4 39,8 17,6 89,0 

 PP 8,6 15,2 10,1 57,0 

 Ściółkowanie 9,3 28,5 15,2 65,8 

 Ściółkowanie + PE 10,4 36,8 20,6 90,5 

 Ściółkowanie + PP 7,9 24,7 13,5 64,7 

 Średnio 9,4 28,1 14,6 71,9 

  ‘Rio Grande 

Verde’ 

 K 9,0 32,8 17,7 74,2 

 PE 10,0 28,5 14,3 64,5 

 PP 8,0 24,8 12,1 60,4 

 Ściółkowanie 9,6 28,2 14,9 94,8 

 Ściółkowanie + PE 6,9 21,9 12,5 55,1 

 Ściółkowanie + PP 9,5 28,5 15,9 75,9 

 Średnio 8,8 27,5 14,6 70,8 

Średnio 

 K 7,5 26,3 13,0 63,2 

 PE 10,8 32,3 14,8 76,4 

 PP 8,2 21,0 11,5 67,8 

 Ściółkowanie 9,3 27,6 14,2 77,0 

 Ściółkowanie + PE 8,1 27,7 15,0 77,3 

 Ściółkowanie + PP 8,0 24,4 13,4 68,0 

NIRα=0,05dla:     

odmiany (A) 1,27 4,03 n.s. n.s. 

rodzaju osłony roślin i okrycia gleby (B) 1,65 n.s. n.s. n.s. 

współdziałania (AxB) 2,23 8,11 5,03 n.s. 

*Objaśnienie: jak w tabeli 7 
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5.9. Zawartość metali ciężkich 

 Zgodnie z normami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 roku  

w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych… zawartość 

ołowiu i kadmu w owocach miechunki pomidorowej nie została przekroczona. Zaś zawartość 

rtęci i chromu znajdowała się poniżej poziomu oznaczalności (tab. 28). 

 Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w zawartości badanych pierwiastków 

w zależności od badanej odmiany. 

 Zastosowany sposób osłaniania roślin oraz okrycia gleby różnicowały istotnie 

zawartości kadmu w plonie. Istotnie więcej badanego pierwiastka oznaczono w owocach 

miechunki uprawianej z osłanianiem roślin folią PE oraz obiektu z zastosowaniem 

ściółkowania gleby i osłaniania roślin folią PE (0,0015 i 0,0012 mg∙kg-1 s.m.). Istotnie mniej 

kadmu zawierały owoce z obiektu osłanianego włókniną PP (0,0005 mg∙kg-1 s.m.). 

 Interakcja badanych czynników okazała się istotna dla zawartości ołowiu  

w pozyskanych owocach miechunki. Istotnie więcej badanego pierwiastka oznaczono  

w plonie odmiany ‘Rio Grande Verde’ uprawianej na glebie ściółkowanej z jednoczesnym 

osłanianiem roślin włókniną PP (0,0051 mg∙kg-1 s.m.). Istotnie mniej ołowiu oznaczono  

w miechunce odmiany ‘Purple’, gdy uprawy prowadzono z osłanianiem roślin folią PE 

(0,0002 mg∙kg-1 s.m.) oraz w przypadku odmiany ‘Toma Verde’ uprawianych na obiekcie 

osłanianym włókniną PP (0,0005 mg∙kg-1 s.m.). 
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Tabela 28. Zawartość metali ciężkich w owocach miechunki pomidorowej w zależności od 

odmiany oraz stosowanego w uprawie rodzaju osłony roślin i okrycia gleby 

(mg∙kg-1 s.m.) – średnio z lat badań (2015, 2017-2018) 

Odmiana 

(A) 

Rodzaj osłon roślin  

i okrycia gleby 

(B) * 

Pb Cd Hg** Cr** 

  ‘Purple’ 

 K  0,0012 0,0007 

<0,010 <2,5 

 PE 0,0002 0,0006 

 PP 0,0012 0,0006 

 Ściółkowanie 0,0039 0,0004 

 Ściółkowanie + PE 0,0017 0,0010 

 Ściółkowanie + PP 0,0009 0,0007 

 Średnio 0,0015 0,0007 <0,010 <2,5 

  ‘Toma Verde’ 

 K 0,0009 0,0006 

<0,010 <2,5 

 PE 0,0024 0,0021 

 PP 0,0005 0,0004 

 Ściółkowanie 0,0008 0,0010 

 Ściółkowanie + PE 0,0017 0,0016 

 Ściółkowanie + PP 0,0013 0,0007 

 Średnio 0,0013 0,0011 <0,010 <2,5 

  ‘Rio Grande 

Verde’ 

 K 0,0011 0,0009 

<0,010 <2,5 

 PE 0,0029 0,0017 

 PP 0,0018 0,0005 

 Ściółkowanie 0,0010 0,0009 

 Ściółkowanie + PE 0,0008 0,0010 

 Ściółkowanie + PP 0,0051 0,0011 

 Średnio 0,0021 0,0010 <0,010 <2,5 

Średnio 

 K 0,0011 0,0007 

<0,010 <2,5 

 PE 0,0018 0,0015 

 PP 0,0012 0,0005 

 Ściółkowanie 0,0019 0,0008 

 Ściółkowanie + PE 0,0014 0,0011 

 Ściółkowanie + PP 0,0024 0,0008 

NIRα=0,05dla:      
odmiany (A) n.s. n.s.   
rodzaju osłony roślin i okrycia gleby (B) n.s. 0,00037   
współdziałania (AxB) 0,00060 n.s.     

*Objaśnienie: jak w tabeli 7 

**Objaśnienie: ˂0,010; ˂2,5 – wartości graniczne poniżej poziomu oznaczalności 
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5.10. Zawartość azotanów (V) 

 W 2015 roku oraz średnio z trzech lat badań spośród badanych odmian najwięcej 

azotanów (V) oznaczono w owcach odmiany ‘Purple’ (268,9 i 193,0 mg NO
−
3·kg-1 św.m.) 

(tab. 29, rys. 17). 

 Owoce miechunki zebrane w 2015 roku charakteryzowały się wyższą zawartością 

azotanów (V), gdy miechunkę pomidorową uprawiano na glebie ściółkowanej  

z krótkotrwałym osłanianiem roślin włókniną PP – 261,5 mg NO
−
3·kg-1 św.m. (rys. 18). 

Istotnie mniej azotanów (V) oznaczono w miechunce uprawianej pod krótkotrwałą osłoną  

z włókniną PP – 136,4 mg NO
−
3·kg-1 św.m. Na tym samym poziomie statystycznym 

stwierdzono poziom azotanów (V) w owocach zebranych na obiekcie kontrolnym, 

osłanianym włókniną oraz ściółkowanym. W 2017 roku istotnie więcej badanego związku 

oznaczono w owocach z obiektu, gdzie rośliny okrywano włókniną PP – 202,3 mg NO
−
3·kg-1 

św.m. Zbliżoną zawartość azotanów (V) stwierdzono w miechunce pozyskanej z obiektu 

ściółkowanego z jednoczesnym okrywaniem roślin folią PE – 168,8 mg NO
−
3·kg-1 św.m., 

najmniej zaś w owocach z obiektu kontrolnego, osłanianego folią PE oraz gdy zastosowano 

ściółkowanie gleby. 

 Istotność interakcji czynników badawczych wykazano w 2015 i 2017 roku oraz 

średnio z lat badań. W pierwszym roku istotnie więcej azotanów (V) stwierdzono w owocach 

odmiany ‘Purple’ z roślin uprawianych na glebie ściółkowanej (341,9 mg NO
−
3·kg-1 św.m.) 

oraz z obiektu z jednoczesnym ściółkowaniem gleby i okrywaniem roślin folią PE i włókniną 

PP, odpowiednio: 328,6 i 353,2 mg NO
−
3·kg-1 św.m. (rys. 19). Istotnie mniej azotanów (V) 

oznaczono w miechunce z uprawy odmiany ‘Toma Verde’ na obiekcie ściółkowanym  

z jednoczesnym osłanianiem roślin folią PE (60,9 mg NO
−
3·kg-1 św.m.). Zbliżoną 

statystycznie zawartość badanych substancji oznaczono w owocach odmiany ‘Rio Grande 

Verde’, gdy miechunkę uprawiano pod osłonami z folii PE (77,3 mg NO
−
3·kg-1 św.m.) oraz na 

glebie ściółkowanej (78,3 mg NO
−
3·kg-1 św.m.). W 2017 roku większą koncentracją azotanów 

(V) charakteryzowały się owoce odmiany ‘Toma Verde’ zebrane z roślin rosnących na 

obiekcie gdzie rośliny osłaniano włókniną PP (249,9 mg NO
−
3·kg-1 św.m.). Istotnie mniej 

azotanów (V) w drugim roku badań zawierały owoce tej samej odmiany pozyskane z roślin 

uprawianych na glebie ściółkowanej i ‘Rio Grande Verde’ z obiektu osłanianego folią PE 

oraz ściółkowanego. Średnio z lat badań więcej azotanów (V) gromadziła miechunka 

odmiany ‘Purple’ z uprawy roślin na glebie ściółkowanej (223,8 mg NO
−
3·kg-1 św.m.) oraz 

obiektów ze ściółkowaniem gleby i jednoczesnym osłanianiem roślin folią PE i włókniną PP. 

Istotnie mniejszą zawartością azotanów (V) charakteryzowały się owoce roślin odmiany ‘Rio 
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Grande Verde’ z obiektu, na którym stosowano osłanianie roślin folią PE (103,0 mg NO
−
3·kg-

1 św.m.), (rys. 22). 

Tabela 29. Zawartość azotanów (V) w owocach miechunki pomidorowej w zależności od 

odmiany oraz stosowanego w uprawie rodzaju osłony roślin i okrycia gleby (mg 

NO
−
𝟑·kg-1 św.m.) 

Odmiana 

(A) 

Rodzaj osłon roślin  

i okrycia gleby 

(B) * 

2015 2017 2018 

  'Purple' 

 K  192,2 128,2 99,6 

 PE 172,1 114,7 195,8 

 PP 225,3 210,1 122,4 

 Ściółkowanie 341,9 170,7 158,9 

 Ściółkowanie + PE 328,6 178,0 153,8 

 Ściółkowanie + PP 353,2 197,5 107,4 

 Średnio 268,9 166,5 139,7 

  'Toma Verde' 

 K 102,2 142,6 175,5 

 PE 159,9 134,7 138,6 

 PP 139,2 249,9 174,1 

 Ściółkowanie 109,0 89,3 170,6 

 Ściółkowanie + PE 60,9 177,5 179,6 

 Ściółkowanie + PP 154,9 127,8 150,8 

 Średnio 121,0 153,6 164,9 

  'Rio Grande 

Verde' 

 K 188,3 163,0 190,8 

 PE 77,3 109,9 121,9 

 PP 94,3 146,8 193,3 

 Ściółkowanie 78,3 76,6 224,1 

 Ściółkowanie + PE 201,7 150,8 204,7 

 Ściółkowanie + PP 276,4 159,1 109,8 

 Średnio 152,7 134,4 174,1 

Średnio 

 K 160,9 144,6 155,3 

 PE 136,4 119,8 152,1 

 PP 152,9 202,3 163,3 

 Ściółkowanie 176,4 112,2 184,5 

 Ściółkowanie + PE 197,1 168,8 179,4 

 Ściółkowanie + PP 261,5 161,5 122,7 

NIRα=0,05dla:  
   

odmiany (A) 45,43 n.s. n.s. 

rodzaju osłony roślin i okrycia gleby (B) 82,49 33,95 n.s. 

współdziałania (AxB) 32,13 37,13 n.s. 

*Objaśnienie: jak w tabeli 7 
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*Objaśnienie jak w rys. 6 

Rys. 17. Zawartość azotanów (V) w owocach miechunki pomidorowej w zależności od 

odmiany (średnio z lat 2015, 2017-2018) 

 

*Objaśnienie jak w rys. 6 

Rys. 18. Zawartość azotanów (V) w owocach miechunki pomidorowej w zależności od 

rodzaju zastosowanej osłony roślin i okrycia gleby (średnio z lat 2015, 2017-2018) 

 

*Objaśnienie jak w rysunku 6 

Rys. 19. Zawartość azotanów (V) w owocach miechunki pomidorowej w zależności od 

odmiany i rodzaju zastosowanej osłony roślin i okrycia gleby (średnio z lat 2015, 

2017-2018) 
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6. Dyskusja  

 W przeprowadzonych badaniach analizowano wpływ warunków pogodowych, 

odmiany, sposobu osłaniania roślin i okrycia gleby na zachwaszczenie pola, wzrost i rozwój 

roślin, wielkość i jakość plonu miechunki pomidorowej oraz jego wartość odżywczą. Badania 

pozwoliły na szczegółowe określenie warunków polowej uprawy roślin miechunki 

pomidorowej.  

 Klimat Polski cechuje się dużą różnorodnością i regionalizacją. Obszar Warmii  

i Mazur wyróżniają surowsze warunki meteorologiczne aniżeli pozostałe regiony Polski. 

Suma opadów atmosferycznych wynosi tutaj średnio 550-650 mm (Suchecki 2010). 

Przeplatają się one z okresami posuchy. Wzajemne oddziaływanie powyższych czynników 

kształtuje pogodę regionu Warmii, która odgrywa kluczową rolę w produkcji roślinnej. Jak 

podaje Smith i in. (1999) miechunka pomidorowa do prawidłowego wzrostu i rozwoju 

wymaga średniej temperatury 18,3oC. Jej spadek w czasie wegetacji prowadzi do 

zahamowania wzrostu roślin oraz skutkuje zmniejszeniem plonu i pogorszeniem jakości 

pozyskanych owoców. Potrzeby wodne miechunki pomidorowej są uzależnione od fazy 

rozwojowej roślin. Gatunek ten zaliczany jest do roślin o dużych wymaganiach wodnych. 

Większe zapotrzebowanie na wodę występuje w fazie tworzenia i wzrostu owoców.  

W przedstawionych badaniach niedobór opadów atmosferycznych uzupełniano poprzez 

nawadnianie roślin. Niekorzystny efekt w postaci gnicia owoców przyniosły opady 

atmosferyczne w fazie dojrzewania owoców, we wrześniu 2017 roku. 

 Wykazano dodatni wpływ stosowania osłon z folii PE i włókniny PP w uprawie roślin 

miechunki pomidorowej na przyjmowanie się rozsady i początkowy wzrost roślin  

na polu, co potwierdziły wcześniejsze badania dotyczące: dyni zwyczajnej  Kołoty i Słociak 

(2003), ogórka Wierzbickiej i in. (2003), papryki Siwka i Lipowieckiej (2003) oraz Gajc-

Wolskiej i in. (2005) i Michalik (2007), oberżyny  Sękary i Ambroszczyka (2009), melona  

Majkowskiej-Gadomskiej (2010). Wykazano w nich, iż czynniki meteorologiczne odgrywały 

istotną rolę w polowej uprawie badanych gatunków warzyw ciepłolubnych. Można jednak ich 

wpływ do pewnego stopnia regulować poprzez stosowanie ściółkowania gleby, osłaniania 

roślin lub łączenia tych metod. Mają one wpływ na wzrost temperatury powietrza wokół 

roślin, zatrzymują ciepło emitowane przez glebę i rośliny i oddają je w nocy (Ashrafuzzaman 

i in. 2011). Temperatura powietrza w okresie osłaniania wynosiła średnio od 14,7oC  

w trzeciej dekadzie maja do 16,2oC w pierwszej dekadzie czerwca i była modyfikowana przez 

zastosowane osłony. Z badań przeprowadzonych przez Winiarską (2006), wynika iż różnica 

temperatury powietrza na zewnątrz i pod osłoną z włókniny PP wynosi 1-2oC. W badaniach 

Siwka (2004) różnica ta wynosiła o godzinie 8oo 1,4oC, zaś o godzinie 14oo 2,7oC. 
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 Zgodnie z wcześniejszymi badaniami optymalna temperatura gleby w okresie 

wegetacji miechunki pomidorowej odmiany ‘Verde Puebla’ powinna wynosić 27,3oC (Díaz-

Pérez i Batal 2002, Díaz-Pérez i in. 2005). Średnio z trzech lat badań wyższą temperaturę 

gleby notowano na obiekcie ściółkowanym z jednoczesnym osłanianiem roślin folią PE – 

21,7oC. Najniższą zaś na obiekcie kontrolnym – 18,9oC. Uzyskane wyniki są zgodne  

z wcześniejszymi badaniami Díaz-Pérez i Batal (2002), Díaz-Pérez i in. (2005), Majkowskiej-

Gadomskiej (2010), Ashrafuzzaman i in. (2011), Helaly i in. (2017), w których wykazano, iż 

ściółkowanie gleby wpływa korzystnie na wzrost temperatury gleby. Temperatura gleby  

o godzinie 8oo na głębokości 5 cm wyniosła średnio za trzy lata badań 17,6oC, a na głębokości 

10 cm średnio 22,6oC. Temperatura gleby mierzona o godzinie 14oo była wyższa i wyniosła 

średnio za trzy lata badań na głębokości 5 cm 18,6oC, a na 10 cm głębokości 22,1oC. 

Najmniejszą temperaturę gleby na poziomie 5 i 10 cm stwierdzono w 2015 roku na obiekcie 

kontrolnym o godzinie 8oo (15,9oC i 16,1oC). Największą temperaturę gleby stwierdzono 

także w tym samym roku prowadzenia doświadczenia na obiekcie z ściółkowaniem gleby 

czarną folią i jednoczesnym osłanianiem roślin folią PE o godzinie 14oo (24,7oC – dla 5 cm 

głębokości i 24,3oC dla 10 cm głębokości). Zbliżony układ warunków termicznych  

w wierzchniej warstwie gleby wykazał Kęsik i Maskalaniec (2005). Autorzy uzyskali o 0,8 oC  

i o 2,0oC wyższą temperaturę na głębokości 5 i 15 cm pod okrywą gleby z czarnej folii,  

w porównaniu z obiektem nie osłanianym, w godzinach porannych. Podobną zależność 

podaję Ochmian i in. (2007). W badaniach nad ściółkowaniem gleby czarną folią autorzy 

stwierdzili, iż zwiększa ona temperaturę gleby na 5 cm głębokości o 2,6oC w ciągu dnia. 

Díaz-Pérez i in. (2005) badający wpływ ściółkowania gleby na temperaturę w strefie 

korzeniowej wykazali jej korzystny wpływ na wzrost i plonowanie roślin miechunki 

pomidorowej w sezonie letnim, w porównaniu do gleby nieosłanianej. Autorzy wykazali, iż 

stosowanie ściółki zwiększało temperaturę w strefie korzeniowej średnio do 30,2oC. Díaz-

Pérez i Batal (2002) podają, iż temperatura gleby ściółkowanej w strefie korzeniowej była 

wyższa o 4,0oC w porównaniu z glebą nieokrytą. Zależność ta została potwierdzona  

w badaniach innych autorów: Lamont i in. (2005), Naumova i in. (2019).  

 Istotnym problemem w badaniach własnych był wzrost zachwaszczenia gleby  

na obiektach osłanianych, w porównaniu z odkrytym gruntem i na obiektach ściółkowanych. 

Dominującymi gatunkami chwastów były: Amarantus retrofleksus L., Capsella bursa 

pastoris L., Galinsoga parviflora Cav., Thlaspi arvense L. i Echinochloa crus-galli (L.) 

P.Beauv. Najkorzystniejsze warunki do wzrostu i rozwoju miały chwasty na obiekcie 

osłanianym folią PE – średnio z trzylecia 397,33 szt. m-2. Podobnie Majkowska-Gadomska 

(2010) wykazała, iż wzrost zachwaszczenia następuje w przypadku wykorzystania osłon  
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https://www.researchgate.net/profile/Juan_Diaz-Perez?_sg=pE5dR3LdclLy0ygi_zr1r2AmcjM-uz4Q8xEouo9NV88VygrHCxtBJ0vj5DsnHE6wkt53N_g.pow5cKOsdhWfbLeZxfVUsheaj4HcQgLwTXISwYzh8li01wia7cNg7fW_irVqcDDeoTAOfxIzPaq4em42ASiJ3g
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z folii polietylenowej. Dominującymi chwastami w badaniach autorki były Chenopodium 

album L. i Echinochloa crus-galli (L.). Uzyskane wyniki w badaniach własnych są zbliżone  

z wcześniejszymi badaniami Goliana i Anyszki (2015), którzy dowiedli, iż stosowanie do 

ściółkowania gleby włókniny i czarnej folii całkowicie ograniczało zachwaszczenie  

w uprawie kapusty pekińskiej oraz zredukowało je o 98,9-99,5% w uprawie pora z rozsady. 

Zbliżone wyniki uzyskała także Buczkowska (1999) i Wierzbicka (2001), Dobrzański  

i Anyszka (2006), Ashrafuzzaman i in. (2011), Anyszka i in. (2012), Golian i in. (2012) oraz 

Kohut i in. (2013). 

 Rabinowitch i Currah (2002) podają, iż stosowanie płaskich osłon z folii i włókniny 

zwiększa wczesność plonowania oraz wielkość uzyskanego plonu warzyw. W 

przeprowadzonym doświadczeniu od wysadzenia rozsady czosnku na miejsce stałe do 

rozpoczęcia zbioru mijało średnio 80 dni i czas ten był dłuższy od stwierdzonego w badaniach 

Singh i in. (2014) średnio o 20 dni. Najwcześniej dojrzewały owoce miechunki odmiany 

‘Toma Verde’ – 75 dni. Stosowanie osłaniania roślin i okrywania gleby wpływało istotnie na 

termin rozpoczęcia zbioru owoców. Rośliny uprawiane na obiektach osłanianych  

z jednoczesnym ściółkowaniem gleby charakteryzowały się wcześniejszym owocowaniem. 

Najpóźniej wchodziły w owocowanie rośliny nieosłaniane. Zdaniem Siwka (2004) wzrost 

temperatury powietrza w uprawie kawona pod osłonami z włókniny PP przyczynił się 

szybszego kwitnienia i owocowania roślin. Również Grudzień  i Rumpel (1998), Anyszki  

i Dobrzańskiego (2000), Francke (2005), Biesiada (2008), Rekowska (2011) oraz Krzysztofik 

(2013) potwierdzają, iż stosowanie osłon przyśpiesza zbiór surowca, szczególnie jeśli osłony 

stosowane są w początkowym okresie wegetacji roślin. W badaniach Siwka i Lipowieckiej 

(2003) uprawa roślin ogórka pod włókniną pozwoliła na uzyskanie wcześniejszego zbioru  

o 12 dni, w porównaniu do upraw bez osłon. Tendaj i Misiak (2007) wykazały, iż stosowanie 

osłon z włókniny PP w uprawie cebuli siedmiolatki wpłynęło na przyśpieszenie plonowania  

o 10-15 dni w porównaniu do uprawy bez osłon.  

 Badania własne wykazały, iż indeks zazielenienia liści miechunki wynosił średnio 

44,5 SPAD. Osłanianie roślin i okrywanie gleby wpłynęło na zróżnicowanie badanego 

parametru od 42,8 SPAD dla roślin uprawianych na obiekcie kontrolnym do 45,7 SPAD na 

obiekcie z jednoczesnym osłanianiem roślin folią PE i ściółkowaniem gleby. Własne wyniki 

są zbieżne z  uzyskanymi przez Ashrafuzzaman i in. (2011), badającymi wpływ ściółkowania 

gleby na poziom chlorofilu w liściach papryki ostrej, gdzie statystycznie więcej chlorofilu 

całkowitego zawierały części roślin uprawianych na ściółkach polietylenowych.  

 Wysokości roślin miechunki pomidorowej w badaniach własnych wynosiła średnio 

1,3 m. Wyniki pomiarów wykazały dodatni wpływ rodzaju osłony roślin i okrycia gleby na 
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badany parametr. Wzrostowi części wegetatywnych miechunki sprzyjało ściółkowanie gleby 

czarną folią oraz łączenie w uprawie ściółkowania gleby i osłaniania roślin folią PE  

i włókniną PP (po 1,4 m), które stwarzało korzystne dla roślin warunki termiczne. Wartość ta 

była wyższa o 14,3 % w porównaniu z wysokością roślin na obiektach kontrolnych. W 

badaniach Singh i in. (2013) wysokość roślin miechunki pomidorowej wynosiła od 0,70 do 

1,68 m, w zależności od badanego genotypu. W kolejnych badaniach Singh i in. (2014) 

dowiedli, że wysokość roślin Physalis ixocarpa Brot ex Hormen. wynosiła średnio 1,04 m. 

Coskun (2016) uzyskał rośliny miechunki o wysokości od 0,7 m dla odmiany ‘Macula de 

Milpa’ do 1,8 m dla odmiany ‘Amarylla’. Zgodnie z badaniami Rekowskiej (2011) 

ściółkowanie gleby oraz osłanianie roślin sałaty łodygowej włókniną PP wpłynęło korzystnie 

na ich wysokość. Helaly i in. (2017) badający wpływ ściółkowania gleby folią PE wykazali 

jej korzystny wpływ na wysokość roślin Physalis pubescens L. Podobne wyniki otrzymali 

również Ashrafuzzaman i in. (2011). 

 W badaniach własnych wykazano zróżnicowaną powierzchnię liścia miechunki 

pomidorowej – 13,5-14,2 cm2, w zależności od odmiany. Powierzchnia liścia Physalis 

ixocarpa Brot. ex Hormen. w badaniach Coskun (2016) wynosiła od 5,55 cm2 dla odmiany 

‘Purple de milpa’ do 23,07 cm2 dla odmiany ‘Yellow’. Autor podaje również powierzchnię 

liścia odmiany ‘Purple’, która wynosiła 13,5 cm2. Z kolei Singh i in. (2014) podają wartość 

równą 0,95 cm2 dla powierzchni liścia badanego gatunku. W badaniach własnych, pod 

względem badanego parametru najkorzystniejsza okazała się uprawa roślin na glebie 

ściółkowanej z jednoczesnym osłanianiem ich folią PE – 14,0 cm2. Torres-Olivar i in. (2016) 

w swoich badaniach wykazali korzystny wpływ ściółkowania gleby folią PE na wielkość 

powierzchni liści ogórka w stosunku do obiektu bez ściółkowania.  

 Owoce roślin ocenianych odmian różniły się pod względem biometrii. W omawianym 

doświadczeniu masa owocu wynosiła od 38,6 g dla owoców roślin odmiany ‘Purple’ do 69,8 

g dla odmiany ‘Rio Grande Verde’. Mniejsze owoce miechunki pomidorowej uzyskali Singh i 

in. (2013) – 29,3-37,7 g, Ramírez-Godina i in. (2013) – 27,5 g, Singh i in. (2014) – 26,5 g.  

Z kolei Curi i in. (2018) uzyskali owoce o średniej masie 13,1 g. Zaś Díaz-Pérez i in. (2005) - 

11,8 g odmiany ‘Toma Verde’, a Freyre i Loy (2000) – 31,1 g. Autorzy odnotowali również 

średnią masę odmiany ‘Purple’ na poziomie równym 24,1 g. Owoce z roślin, uprawianych na 

obiekcie ściółkowanym w badaniach własnych charakteryzowały się większą masą – 61,1 g. 

W badaniach Helaly i in. (2017) owoce miechunki o większej masie uzyskano uprawiając 

rośliny odmiany ‘Rio Grande Verde’ na glebie ściółkowanej z jednoczesnym stosowaniem 

osłon z włókniny PP. Wyniki uzyskane przez Ramos-López i in. (2018) potwierdziły istotny 

wpływ osłaniania roślin na masę owocu roślin badanych odmian, która kształtowała się od 
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26,1 do 52,3 g odpowiednio odmiany ‘Rendidora’ i ‘Tecozautla’ uprawianych w warunkach 

polowych. Także Siwek (2004) wykazał korzystny wpływ osłon z włókniny PP na masę 

owocu kawona, która była średnio większa o 1,1 kg w porównaniu z masą owoców 

uzyskanych na obiekcie nieosłanianym. W badaniach Michalik (2010) owoce papryki słodkiej 

uprawiane z zastosowaniem włókniny PP charakteryzowały się większą masą, aniżeli 

uprawiane bez osłon. Rekowska (2007) również udowodniła, iż stosowanie osłon z włókniny 

PP i folii PE miało korzystny wpływ na wielkość główek czosnku. Jednak według 

Dobromilskiej (2000) osłanianie włókniną PP nie miało istotnego wpływu na masę owoców 

papryki słodkiej. 

 Wysokość owocu miechunki pomidorowej, w zależności od odmiany wynosiła średnio 

4,1 cm, zaś szerokość 5,0 cm. Owoce miechunki pomidorowej pozyskane z roślin 

uprawianych na glebie ściółkowanej z jednoczesnym osłanianiem folią PE charakteryzowały 

się większą wysokością (4,4 cm) i szerokością (5,4 cm) w porównaniu do pozostałych 

wariantów uprawy. Wyniki te były zbliżone do danych uzyskanych przez Ramos-López i in. 

(2018), gdzie wysokość owoców miechunki wynosiła od 3,8 cm do 4,9 cm, w zależności od 

odmiany i metody uprawy roślin. Singh i in. (2013) podają średnicę owocu miechunki równą 

2,3-3,7 cm. Zaś w kolejnych badaniach uzyskali owoce miechunki pomidorowej o wysokości 

2,7 cm i średnicy 3,1 cm (Singh i in. 2014). Ramírez-Godina i in. (2013) podają wysokość 

owoców równą 4,7 cm, a średnicę 3,9 cm, zaś Curi i in. (2018) średnią długość owocu równą 

2,6 cm. Freyre i Loy (2000) we wcześniejszych badaniach uzyskali owoce o średnicy od 2,6 

cm dla roślin odmiany ‘De Milpa’ do 3,7 cm dla odmiany ‘PI 270459’. Co potwierdzają 

późniejsze badania Coskun (2016). Autor uzyskał owoce o średnicy od 1,8 cm dla odmiany 

‘Purple de Milpa’ do 4,2 cm dla odmiany ‘Cisnero’. Franczuk i in. (2015) potwierdzili 

pozytywny wpływ stosowania ściółek na średnicę pozyskanych owoców papryki. Rekowska i 

Skupień (2007) uzyskali cebule o większej średnicy z uprawy z zastosowaniem osłon z folii 

PE i włókniną PP w porównaniu z obiektem nieosłanianym. Również w badaniach Helaly i 

in. (2017) lepszymi parametrami charakteryzował się surowiec roślin uprawianych na ściółce. 

Z kolei Tipu i in. (2014) uzyskali owoce roślin pomidora uprawianych na glebie okrywanej 

czarną folią PE o mniejszych parametrach w porównaniu do kontroli. 

 Plon ogółem owoców miechunki pomidorowej w badaniach własnych wyniósł średnio 

1,9 kg·m-2 i był większy od uzyskanego przez Smith i in. (1999) – 0,4-0,9 kg·m-2, a zbliżony 

do uzyskanego przez Maynard (1993) – 2,0-2,4 kg·m-2 i Ramos-López i in. (2018) – 2,10 

kg·m-2 w uprawie polowej odmiany ‘Rendidora’. Plon miechunki pomidorowej w badaniach 

własnych był mniejszy od uzyskanego przez Singh i in. (2013), Mamedov i Engalichev 

(2015) oraz Naumova i in. (2019) jednak cytowani autorzy prowadzili badania  
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w korzystniejszych warunkach klimatycznych. Wykazano, iż osłanianie roślin i okrywanie 

gleby wpłynęło istotnie na wzrost plonu owoców miechunki pomidorowej w porównaniu  

z kontrolą od 25,0 do 58,3 %. Większy plon ogółem osiągnięto w uprawie  

z wykorzystaniem jednoczesnego ściółkowania gleby i osłaniania roślin włókniną PP – 2,4 

kg·m-2. Zbliżone wyniki uzyskali Abak i in. (1994) w uprawie miechunki pomidorowej  

w tunelu foliowym (1,90-2,67 kg·m-2) i na otwartym polu (1,32-2,76 kg·m-2), w zależności od 

roku badań. Korzystny wpływ stosowania osłon na plonowanie innych gatunków warzyw 

potwierdzili we wcześniejszych badaniach Anyszka i Dobrzański (2000), Rekowska (2007), 

Rekowska i Skupień (2007), Michalik (2010), Majkowska-Gadomska (2010). Kołota  

i Adamczewska-Sowińska (2011) dowiedli, iż bezpośrednie osłanianie owoców cukinii 

włókniną PP przyczyniło się do wzrostu plonu ogółem w porównaniu do kontroli o 26,70%. 

Podobne wyniki uzyskała Grudzień i Rumpel (1998) oraz Michalik (2010). Autorzy uzyskali 

lepsze wyniki okrywając rośliny papryki słodkiej włókniną PP niż folią PE. 

 Plon handlowy miechunki pomidorowej kształtował się na poziomie od 1,3 do 2,0 

kg·m-2 w zależności od odmiany. Plon handlowy z roślin rosnących na glebie ściółkowanej  

z jednoczesnym osłanianiem włókniną PP wyniósł średnio 2,3 kg·m-2 i był o 1,0 kg·m-2 

większy od plonu handlowego owoców z roślin rosnących na obiekcie kontrolnym. W 

badaniach Díaz-Pérez i in. (2005) plon handlowy miechunki pomidorowej z obiektu 

ściółkowanego wyniósł średnio 1,4 kg·rośl.-1 i był mniejszy o 7,0 % w porównaniu z kontrolą. 

 W przeprowadzonym doświadczeniu udział plonu handlowego w plonie ogółem 

wyniósł średnio za lata badań 98,7 % i był zbliżony do uzyskanego w badaniach Díaz-Pérez i 

in. (2005) – 100,0 % udział dla odmiany ‘Toma Verde’ i 84,2 % dla odmiany ‘Verde Puebla’.  

W badaniach własnych badany parametr dla roślin uprawianych na obiekcie ściółkowanym 

oraz rosnących na glebie ściółkowanej z jednoczesnym osłanianiem roślin włókniną PP 

wyniósł średnio 99,3 %. Słodkowski i Rekowska (2004) stwierdzili, iż osłanianie roślin 

warzyw kapustnych włókniną PP wpłynęło na wzrost procentowego udziału plonu 

handlowego w plonie ogółem w porównaniu do uprawy bez osłon. Wyniki badań Díaz-Pérez  

i in. (2005) wykazały, iż procentowy udział plonu handlowego w plonie ogółem dla roślin 

miechunki pomidorowej wynosi od 85,7 % do 93,3 %, odpowiednio dla uprawy na glebie 

okrywanej czarną folią i obiektu bez okrywania. W uprawie papryki pod osłoną z włókniny 

PP Grudzień i Rumpel (1998) stwierdzili, iż udział plonu handlowego w plonie ogółem 

wyniósł 78,3 % i był większy niż dla roślin uprawianych na obiekcie bez osłaniania o 4,6 %. 

Także Słodkowski i Rekowska (2004) wykazali pozytywny wpływ okrywania roślin brokułu, 

sałaty głowiastej masłowej i kapusty głowiastej włókniną PP przez 4 tygodnie na wzrost 

udziału plonu handlowego w plonie ogółem, w porównaniu do kontroli.  
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 Walory zdrowotne, dietetyczne i coraz większe zainteresowanie kuchnią meksykańską 

powodują, iż konsumenci coraz częściej sięgają po owoce miechunki pomidorowej. Są one 

bogate w korzystne dla zdrowia składniki mineralne i substancje czynne. Ich zawartość jest 

zróżnicowana od zastosowanej odmiany oraz warunków uprawy (Ostrzycka i in.1988, Díaz-

Pérez i in. 2005, Ramos-López i in. 2018). Kosterna i in. (2009) oraz Majkowska-Gadomska 

(2010) potwierdzili, że stosowanie osłon i ściółkowania ma wpływ na gromadzenie 

składników odżywczych. 

 Głównym składnikiem części jadalnych warzyw jest woda. Pozostałą część stanowi 

sucha masa, która w owocach miechunki pomidorowej wynosi średnio 8,9 %. Sucha masa 

oznaczona w owocach miechunki pomidorowej przez Naumova i in. (2019) wynosiła 8,7-9,3 

± 1,2 %, zaś przez Ostrzycką i in. (1988) – 7,0-10,0 %. W badaniach własnych zasobniejsze 

w suchą masę były owoce odmiany ‘Purple’ (9,8 %). Stosowane w uprawie osłanianie roślin 

oraz okrycie gleby nie wpłynęły korzystnie na suchą masę owoców roślin miechunki 

pomidorowej. Według Biesiady (2008) stosowanie osłon z włókniny w uprawie kalarepy 

przyczyniło się do spadku procentowej zawartości suchej masy w odniesieniu do suchej masy 

korzeni roślin nie osłanianych. W badaniach własnych pływ osłaniania roślin i ściółkowania 

gleby na suchą masę owoców miechunki pomidorowej nie był jednoznaczny. Według 

Michalik (2010) w badaniach nad osłanianiem papryki włókniną PP i Rekowskiej (2011) nad 

osłanianiem sałaty łodygowej części jadalne pozyskane z roślin osłanianych zawierały więcej 

suchej masy w porównaniu do upraw bez osłon Z kolei Franczuk i in. (2015) stwierdzili 

mniejszą suchą masę w owocach papryki uprawianej z wykorzystaniem syntetycznych 

ściółek. Podobną zależność zaobserwowali Dyduch i Najda (2005) w uprawie selera 

naciowego. Badania prowadzone przez Biesiadę (2008) na kalarepie i Majkowską-Gadomską 

(2010) na melonie wykazały, iż owoce roślin osłanianych włókniną charakteryzowały się 

mniejszą suchą masą w porównaniu do części jadalnych z odkrytego pola. Również  

w badaniach Błażewicz-Woźniak (2010) zaobserwowano spadek suchej masy w częściach 

jadalnych fenkuła pod wpływem stosowania osłon z folii PE i włókniny PP. Dobromilska 

(2000) zaobserwowała spadek suchej masy w owocach papryki przy uprawie roślin  

z zastosowaniem włókniny PP. Wyniki te potwierdzili Siwek i Libik (2005) w badaniach nad 

selerem naciowym, Biesiada (2008) nad kalarepą oraz Rekowska i Skupień (2007) badający 

liście czosnku. 

 Zawartość węglowodanów ogółem w owocach miechunki pomidorowej wynosi 3,93 

g·100g-1 św.m. (www.ndb.nal.usda.gov/ndb/foods). W badaniach własnych zawartość cukrów 

ogółem w owocach miechunki wynosiła średnio od 2,5 do 3,9 g·100g-1 św.m. i była 

zróżnicowana w zależności od czynników doświadczenia. Spośród badanych odmian istotnie 
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więcej cukrów ogółem gromadziły owoce odmiany ‘Purple’. W doświadczeniu prowadzonym 

przez Ostrzycką i in. (1988) stwierdzono zbliżony poziom tych związków – od 3,24 g·100g-1 

św.m. dla odmiany ‘Antocyjanowa’ do 4,12 g·100g-1 św.m. dla odmiany ‘Bujna’. 

Zróżnicowanie zawartości cukrów ogółem w owocach psiankowatych wykazali również  

w badaniach Dobromilska (2000), Michalik (2010), Majkowska-Gadomska i in. (2012). 

Zastosowanie w uprawie miechunki pomidorowej ściółkowania gleby i osłaniania roślin 

różnicowało poziom zawartości cukrów ogółem. Szczególnie korzystny wpływ wykazało 

stosowanie ściółkowania gleby oraz osłaniania roślin włókniną PP – 3,7 g·100g-1 św.m. 

Uprawa roślin odmiany ‘Purple’ na obiekcie z jednoczesnym osłanianiem roślin włókniną PP 

i okrywaniem gleby wpłynęła pozytywnie na zawartość badanych związków. We 

wcześniejszych badaniach Kosterny i in. (2009),  Franczuk i in. (2015) oraz Helaly i in. 

(2017) zastosowanie ściółek syntetycznych sprzyjało gromadzeniu cukrów ogółem  

i redukujących w częściach jadalnych badanych gatunków. W badaniach Biesiady (2008)  

i Michalik (2010) nie wykazano istotnego wpływu osłon na zawartość cukrów ogółem  

w owocach papryki słodkiej.  

 Analizując zawartość cukrów redukujących w zależności od wybranych odmian 

miechunki pomidorowej stwierdzono, iż była ona istotnie zróżnicowana. Średnio za lata 

badań więcej cukrów redukujących oznaczono w owocach odmiany ‘Toma Verde’ – 1,6 

g·100g-1 św.m. Uzyskane wyniki były zgodne z uzyskanymi przez Ostrzycką i in. (1988) – 

1,47-1,72 g·100g-1 św.m. dla uprawy odmiany ‘Rendidora’ w warunkach klimatycznych 

Polski. Więcej badanych substancji oznaczono w miechunce pozyskanej z obiektów  

z zastosowaniem osłon roślin i okrycia gleby, o 11,8-23,5 % więcej w porównaniu  

z owocami pozyskanymi z roślin uprawianych na obiekcie kontrolnym. Nie wykazano jednak 

ich statystycznie istotnego wpływu na zawartość cukrów redukujących. W badaniach 

Rekowskiej (2011) więcej cukrów redukujących oznaczono w częściach jadalnych sałaty 

łodygowej osłanianej włókniną – o 0,77 %. Z kolei w badaniach Michalik (2010) osłanianie 

roślin włókniną PP nie miało wpływu na zawartość badanych substancji w owocach papryki. 

  Zgodnie z badaniami Ostrzyckiej i in. (1988) zawartość ekstraktu w owocach 

miechunki pomidorowej powinna wynosić 6,6-7,4 %. W badaniach własnych poziom 

zawartości ekstraktu wynosił średnio 6,5 %. Istotnie więcej ekstraktu oznaczono w owocach 

odmiany ‘Purple’ – 6,9 %. Nie odnotowano istotnych tendencji w zawartości ekstraktu  

w zależności od zastosowanych osłon roślin i okryć gleby.  

 Zawartość kwasu L-askorbinowego średnio z lat kształtowała się na poziomie od 7,1 

mg·100 g-1 św.m. w owocach odmiany ‘Purple’, gdy rośliny uprawiano na obiekcie 

kontrolnym do 17,0  mg·100 g-1 św.m. w owocach tej odmiany, gdy rośliny rosły na glebie 
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ściółkowanej z jednoczesnym osłanianiem folią PE. Średnio z lat większą zasobnością tego 

składnika charakteryzowały się owoce miechunki odmiany ‘Purple’ i ‘Toma Verde’ – 13,1  

i 12,8 mg·100g-1 św.m. W badaniach Naumova i in. (2019) zawartość kwasu  

L-askorbinowego w owocach miechunki pomidorowej wynosiła średnio 13,4-14,1 mg·100g-1 

św.m., zaś Curi i in. (2018) – 26,38 mg·100g-1 św.m. Z kolei Singh i in. (2013) uzyskali 

15,40-24,27 mg·100g-1 św.m. kwasu L-askorbinowego w części jadalnej miechunki. Moriconi 

i in. (1990) także podają większą zawartość badanej substancji na poziomie 36 mg·100g-1 

św.m. Silva i in. (2016) podali 26,55 mg·100g-1 św.m. mniejszą jego zawartość w zakresie 

2,61-8,21 mg·100g-1 św.m. wykazali Cruz-Álvarez i in. (2012) oraz Ramírez-Godina i in. 

(2013) – 5,53 mg·100g-1 św.m. Poziom zawartości analizowanego związku istotnie zależał od 

zastosowanego rodzaju osłony i okrycia gleby. Owoce miechunki pomidorowej uprawianej na 

obiektach ściółkowanych czarną folią PE (12,7 mg·100g-1 św.m.) oraz zebrane z roślin 

rosnących na glebie ściółkowanej z jednoczesnym osłanianiem roślin folią PE (14,1 mg·100g-

1 św.m.) i włókniną PP (13,7 mg·100g-1 św.m.) zawierały więcej kwasu L-askorbinowego. 

Badania Michalik (2010) i Franczuk i in. (2015) potwierdzają korzystny wpływ osłon na 

zawartość kwasu L-askorbinowego w owocach papryki. Zarówno Ashrafuzzaman i in. (2011) 

badający rośliny papryki rocznej jak i Helaly i in. (2017) prowadzący badania nad Physalis 

pubescens L. wykazali większą zawartość kwasu L-askorbinowego w owocach roślin 

uprawianych na glebie ściółkowanej.  

 Kwasowość ogólna w przeliczeniu na kwas jabłkowy owoców miechunki 

pomidorowej w badaniach Curi i in. (2018) wynosiła średnio 0,91 mg·100g-1 św.m. i była 

zbliżona do zawartości kwasów organicznych uzyskanej w badaniach własnych - średnio 0,9 

mg·100g-1 św.m. Cruz-Álvarez i in. (2012) uzyskali kwasowość owoców miechunki  

w przeliczeniu na kwas cytrynowy równą 1,20 %, Singh i in. (2014) – 0,54 %, zaś Silva i in. 

(2016) – 0,73 %. Owoce pozyskane z roślin uprawianych na glebie ściółkowanej oraz  

z użyciem osłon roślin z folii PE i włókniny PP nie były zróżnicowane pod względem 

zawartości kwasów organicznych. W badaniach Majkowskiej-Gadomskiej (2010) osłanianie 

roślin i ściółkowanie gleby nie powodowało istotnych zmian kwasowości owoców melona. 

Także Helaly i in. (2017) wykazali niepotwierdzony statystycznie dodatni wpływ 

ściółkowania gleby na badany parametr w owocach Physalis pubescens L.  

 Całkowita zawartość błonnika w owocach miechunki pomidorowej według Bock i in. 

(1995) wynosi 5,0 %. W badaniach własnych zawartość błonnika całkowitego średnio  

z trzech lat badań kształtowała się na poziomie 1,1-1,3 %, co jest zgodne z wcześniejszymi 

wynikami Mortona (1987) – 0,6-1,7 % błonnika całkowitego oraz USDA – 1,9 % 

(www.ndb.nal.usda.gov/ndb/foods). 
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 Jak podaje Elizalde-González i Hernández-Ogarcía (2007) zawartość β-karotenu  

w owocach miechunki pomidorowej jest istotnie zależna od obróbki termicznej i wynosi 2-20 

μg · 100 mg-1 s.m. Z kolei Morton (1987) podaje wartość równą 61-74 μg · 100 mg-1 s.m.  

W badaniach własnych więcej β-karotenu oznaczono w owocach odmiany ‘Toma Verde’  

i ‘Rio Grande Verde’ – odpowiednio 977,0 i 976,0 μg · 100 mg-1 s.m. Stosowanie osłoniania 

roślin i okrywania gleby zwiększało poziom badanego związku, co nie zostało potwierdzone 

statystycznie. Z kolei Helaly i in. (2017) potwierdzili korelację pomiędzy ściółkowaniem 

gleby i zawartością β-karotenu w plonie Physalis pubescens L. 

 Więcej polifenoli ogółem zawierały owoce odmian ‘Purple’ (10 mg·100 mg-1 s.m.)  

i ‘Toma Verde’ (9,7 mg·100 mg-1 s.m.). Zbliżone wyniki uzyskali we wcześniejszych 

badaniach Gonzalez-Mendoza i in. (2010, 2011). Autorzy uzyskali od 5,30 do 10,08 mg·100 

mg-1 s.m. i od 4,68 do 9,65 mg·100 mg-1 s.m. polifenoli ogółem w owocach Physalis ixocarpa 

Brot. ex Hornem. Zaś Khan i in. (2016) podają wartość 165,77 mg·100 mg-1 s.m. co 

potwierdzają wcześniejsze badania prowadzone przez Cruz-Álvarez i in. (2012) na odmianach 

miechunki pomidorowej o fioletowym zabarwieniu owoców. Mniejszy poziom badanych 

związków oznaczył Silva i in. (2016) – 78,91 mg·100 mg-1 s.m. Ściółkowanie gleby wpłynęło 

korzystnie na zawartość polifenoli ogółem w owocach miechunki (10,1 mg·100 mg-1 s.m.), 

jednak nie zostało to potwierdzone statystycznie. Najzasobniejsze w badane związki były 

owoce odmiany ‘Purple’, zebrane z roślin rosnących na glebie ściółkowanej z jednoczesnym 

osłanianiem roślin włókniną PP – 11,5 mg·100 mg-1 s.m. 

 Do utrzymania prawidłowej równowagi kwasowo-zasadowej organizmu służą sole 

mineralne. Zawartość poszczególnych analizowanych pierwiastków w owocach miechunki 

pomidorowej była zbliżona do danych podawanych przez Majkowską-Gadomską i in. (2014) 

uprawiających pomidora gruntowego na glebie ściółkowanej, ale większa w porównaniu  

z zawartością mikroskładników podawanych przez Markiewicz i in. (2012) dla oberżyny. 

Poziom zawartości sodu i manganu istotnie zależał od odmiany, zaś fosforu, potasu, magnezu 

miedzi i cynku od zastosowanego osłaniania roślin i ściółkowania gleby. Stwierdzono 

również istotną interakcję obu czynników na zawartość azotu ogółem, fosforu i badanych 

mikroelementów. W badaniach Díaz-Pérez i in. (2005) wykazali korzystny wpływ odmiany 

jedynie na zawartość sodu w liściach miechunki pomidorowej, która wynosiła 16,9 μg·g–1 dla 

odmiany ‘Toma Verde’. W badaniach Ostrzyckiej i in. (1988) zawartość makropierwiastków 

w owocach miechunki pomidorowej wynosiła odpowiednio: P – 3025; Ca – 258; Fe – 297,4 

(mg 100g-1s.m.). W badaniach własnych zasobniejsze w makro- i mikroskładniki okazały się 

owoce odmiany ‘Rio Grande Verde’.  
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 W badaniach własnych większą zawartość makroelementów oraz Cu i Zn stwierdzono 

w owocach pozyskanych z roślin uprawianych na obiekcie z wykorzystaniem osłon z folii PE. 

W badaniach Błażewicz-Woźniak (2010) stosowanie osłon z folii PE i włókniny PP nie 

wpłynęło znacząco na zawartość N ogółem w części jadalnej fenkułu włoskiego. Z kolei 

pozytywny wpływ stosowania osłon z włókniny PP 17 na wzrost poziomu Fe w owocach 

roślin ogórka odmiany ‘Marinda F1’ stwierdzili Wierzbicka i in. (2007).  

 Zawartość metali ciężkich w owocach miechunki pomidorowej nie przekroczyła 

dopuszczalnych norm dotyczących zawartości ołowiu i kadmu w warzywach, wynoszącej 0,1 

mg∙kg-1 św.m. Zaś poziom zawartości rtęci i chromu znajdował się poniżej granicy 

oznaczalności. Otrzymane wyniki nie przekraczały dopuszczalnych norm zawartych  

w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1881/2006 z dnia 12.05.2014r. oraz Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 01.09.2016r. 

 Zawartość azotanów (V) w owocach miechunki pomidorowej wynosiła średnio z lat 

badań 164,0 mg NO
−
3·kg-1 św.m. W chwili obecnej normy prawne nie regulują 

dopuszczalnego poziomu zawartości azotanów w częściach jadalnych miechunki 

pomidorowej. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 roku określało 

dopuszczalną normę zawartości azotanów (V) w owocach pomidora dla zdrowia ludzkiego 

wynoszącą 200 mg NO
−
3·kg-1 św.m. Owoce miechunki pomidorowej nie są objęte tym 

rozporządzeniem, jednak w przeprowadzonym eksperymencie porównano je do części 

jadalnej pomidora. Spośród badanych odmian, więcej azotanów (V) zawierały owoce roślin 

odmiany ‘Purple’ (191,7 mg NO
−
3·kg-1 św.m.), mniej zaś ‘Toma Verde’(146,5 mg NO

−
3·kg-1 

św.m.). Średnio z lat wykazano, iż mniej azotanów (V) kumulowało się w owocach 

miechunki zbieranych z roślin osłanianych folią PE – 136,1 mg NO
−
3·kg-1 św.m. Szczególnie 

niekorzystne ze względu na wzrost zawartości azotanów (V) w owocach miechunki 

pomidorowej okazało się łączenie osłaniania roślin i ściółkowania gleby. Wojciechowska i in. 

(2007) nie stwierdzili istotnych różnic w poziomie zawartości azotanów (V) w części jadalnej 

sałaty, w zależności od ściółkowania gleby czarną folią. Natomiast Błażewicz-Woźniak 

(2010) wykazała zwiększenie stężenia badanych związków w części jadalnej fenkuła 

rosnącego na obiektach z zastosowanym osłanianiem roślin folią PE (o 23,4 %) i włókniną 

PP50 (o 10,9 %), zależność ta nie została potwierdzona statystycznie. 
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7. Wnioski 

1. We wszystkich latach badań oraz średnio z lat większą masą oraz wielkością owoców 

charakteryzowała się odmiana ‘Rio Grande Verde’, najmniejszą zaś ‘Purple’. 

2. Spośród trzech badanych odmian miechunki pomidorowej w warunkach północno-

wschodniej Polski największy plon ogółem i handlowy osiągnęły rośliny odmiany ‘Rio 

Grande Verde’. 

3. W latach badań (2015, 2017-2018) oraz średnio z nich większy plon ogółem i handlowy 

otrzymano uprawiając miechunkę pomidorową na glebie ściółkowanej z jednoczesnym 

osłanianiem roślin włókniną PP. 

4. Spośród badanych odmian owoce z roślin odmiany ‘Purple’ charakteryzowały się istotnie 

większą suchą masą oraz zawartością cukrów ogółem, ekstraktu, polifenoli ogółem  

i azotanów (V). Zaś owoce pozyskane z roślin odmiany ‘Toma Verde’ były zasobniejsze  

w cukry redukujące, a także miedź, cynk i żelazo. Istotnie więcej β-karotenu stwierdzono 

w owocach odmian ‘Toma Verde’ i ‘Rio Grande Verde’. 

5. Uprawa miechunki pomidorowej pod osłonami z folii PE powodowała zwiększenie 

zawartość makroelementów w owocach, zaś uprawa roślin pod osłoną z włókniny PP 

wpływała na ich zmniejszenie. 

6. Średnio z lat badań (2015, 2017-2018) owoce zebrane z roślin rosnących na obiektach 

osłanianych folią PE charakteryzowały się mniejszą zawartością azotanów (V). 

Jednoczesne osłanianie roślin i ściółkowanie gleby wpłynęło na zwiększenie zawartości 

badanych substancji w owocach miechunki pomidorowej. 

7. Uprawa roślin odmiany ‘Purple’ na glebie ściółkowanej oraz z jednoczesnym 

ściółkowaniem gleby i osłanianiem roślin włókniną PP lub folią PE wpłynęła na 

zwiększenie zawartości azotanów (V) w owocach miechunki pomidorowej. 

8. Miechunka pomidorowa, pomimo jej dużych wymagań termicznych można  

z powodzeniem uprawiać w warunkach północno-wschodniej Polski. Do jej towarowej 

uprawy najbardziej przydatna była odmiana ‘Rio Grande Verde’ uprawiana na glebie 

ściółkowanej z jednoczesnym osłanianiem roślin włókniną PP. 
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