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ABSTRACT

Numerous observations of the habitat around walnut trees (Juglans regia L.) pay attention to the poverty or total lack of other plant 
species within a few meters from the trunk of the tree. This phenomenon called allelopathy is blamed on the root system and falling 
walnut leaves and chemical compounds produced in the cells of this plant. The effect on the allelopathy pathway is mainly related 
to the chemicals released into the ground. They affect the growth of other organisms in the immediate vicinity of the donor plant. 
These substances can stimulate or inhibit germination, as well as the growth and development of other plant species living in close 
proximity or directly occupying the same place in the environment. 
Walnut produces a chemical compound called juglone, which disturbs the correct course of many biochemical and physiological 
processes taking place in plant cells that could accidentally develop in the vicinity of a nut. Juglone interferes with processes such as 
cellular respiration or photosynthesis, and in the cells of acceptor plants, it generates oxidative stress and influences gene expression. 
This leads to physiological and morphological changes in plant organisms exposed to this compound such as, for example, inhibition 
of seed germination and seedling growth. This inhibitory effect of juglone is referred to as negative allelopathy. The inhibitory effect 
of juglone is so significant that the compound has been used as a natural, biological herbicide (Tomaszkiewicz-Potępa 2004).
The research assumption made in the work was aimed at demonstrating the inhibitory properties of juglone on radish seedlings. 
The extract of the substance in the form of an aqueous solution, which grew the germinating seeds was obtained from fresh walnut 
leaves. The tests used a reference sample and a test sample with the same amount of seed sown. Research and observations focused 
on the analysis of the germination force of seeds watered with clean water (reference sample) and watered with an aqueous solution 
of juglone. The obtained results showed differences between the research samples. They concerned both the amount of radish seeds 
sprouted and the condition of seedlings, as well as, their survival in a sample watered with juglone solution and clean water.
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Wprowadzenie

Oddziaływanie jednych organizmów na inne, wy-
nikające z przekształceń chemicznych środowiska 
życia, jest zjawiskiem powszechnie obserwowanym  
w przyrodzie. Hamowanie lub ograniczenie rozwoju 
lub pobudzanie jednych organizmów przez inne, obser-
wowane w funkcjonowaniu organizmów w warunkach 
naturalnych, spowodowało wprowadzenie do nauk 
biologicznych nowego terminu „allelopatia”. Pojęcie 
allelopatii wprowadził Molish (1937) w celu określe-
nia wzajemnych wpływów o charakterze biochemicz-
nym – zarówno szkodliwych, jak i korzystnych – po-
między roślinami, włączając także mikroorganizmy  
(ryc. 1). Podczas pierwszego Światowego Kongresu Al-
lelopatii, Allelopathy – a science for the future, w 1996 
roku sformułowano definicję tego pojęcia, określając je 
jako każdy proces, w którym zaangażowane są wtórne 
metabolity, wytwarzane przez rośliny, mikroorganizmy  
i grzyby, mające wpływ na wzrost i rozwój systemów 
biologicznych i rolniczych, wyłączając zwierzęta. Dal-
szy rozwój nauki rozszerzał wiedzę o tym zjawisku. 
Dokonano podziału allelopatii ze względu na charak-
ter wydzielanej substancji na prawdziwą i funkcjonal-
ną. Pierwszy typ, tzn. allelopatia prawdziwa, oznacza 
uwalnianie do środowiska związków chemicznych, 
które są toksyczne bezpośrednio po ich wytworzeniu 
przez roślinę. Natomiast allelopatia funkcjonalna wy-
stępuje w sytuacji, gdy uwalniane do środowiska sub-
stancje stają się toksyczne dopiero po ich uprzednim 
przekształceniu przez mikroorganizmy (Oliveira i in. 
2008). Substancje allelopatycznie aktywne są zróżni-
cowaną grupę związków organicznych. Mogą być ga-
zami, np. cyjanowodór HCN, związkami alifatycznymi 
oraz substancjami wielkocząsteczkowymi, np. taniny. 
Innymi przykładami substancji allelopatycznych są gli-
kozydy cyjanogenne (amigdalina, prunazyna, duryna), 
które uwalniają bardzo toksyczny gaz – cyjanowodór, 
amoniak, terpeny (α-pinen, β-pinen, kamfen, kamfo-
ra, cyneol, dipenten), kwasy organiczne (szczawiowy, 
octowy, bursztynowy, mrówkowy, mlekowy, propio-
nowy, masłowy, krotonowy), flawonoidy (kwercety-
na, kempferol, myricetyna, florydzyna), laktony (kwas 
parasorbowy, patulina), kwasowe związki fenolowe 
(kwas chlorogenowy, izochlorogenowy, p-kumarowy, 
ferulowy, syringowy, dihydroksybenzoesowy, wani-
linowy), taniny, chinony (juglon) (Inderjit i in. 2003; 
Aldrich 1997; Bhowmik i in. 2003).

Allelopatiny w różny sposób oddziałują na organi-
zmy. Sposób ich oddziaływania pozwala dzielić je na 
stymulatory bądź inhibitory. Podział ten należy jednak 
traktować ostrożnie, ponieważ związki stymulują-

46

ce wzrost roślin mogą w wysokich stężeniach pełnić 
funkcję inhibitorów i odwrotnie – związki uważane 
za inhibitory w niskich stężeniach mogą powodować 
stymulację niektórych procesów. Inne kryterium kla-
syfikacji uwzględnia zależność typu organizm donora 
– organizm akceptora. W przypadku oddziaływania 
roślin wyższych na rośliny wyższe nazwano je kolina-
mi, roślin wyższych na mikroorganizmy – fitoncydami, 
mikroorganizmów na rośliny wyższe – marazminami, 
a mikroorganizmów na mikroorganizmy – antybioty-
kami. Związki allelopatyczne w różny sposób mogą 
dostawać się do środowiska. Jeśli są to substancje 
lotne, np. olejki eteryczne, jest to ewaporacja. Wów-
czas związki te mogą być absorbowane przez tkanki 
okrywające sąsiednich roślin bezpośrednio z atmosfery 
lub z rosą. Jeśli wymywane są przez wodę z opadów 
atmosferycznych, wodę irygacyjną lub rosę, to jest to 
ługowanie. Jeśli zaś wydzielane są przez system korze-
niowy roślin, jest to eksudacja. Jednak najważniejszym 
sposobem i źródłem substancji allelopatycznych jest 
rozkład martwych roślin. Podczas degradacji resztek 
roślinnych, następuje uwalnianie i wymywanie ich do 
gleby, w której wykazują aktywność biologiczną. Typ 
oddziaływań określany jako allelopatia obserwowany 
jest wśród wielu gatunków. Jeśli ma charakter dodatni, 
widoczny jest jako oddziaływanie np. fiołka polnego 
i wyki na żyto lub cebuli, kalarepy na buraka, fasoli, 
kukurydzy, grochu, rzodkwi, słonecznika na ogórka, 
kąkolu, chabra bławatka, kukurydzy na pszenicę, ro-
ślin aromatycznych, ziemniaka, selera, szałwii, buraka, 
cebuli na rośliny kapustne. Jeśli charakter allelopatii 
jest ujemny, wówczas obserwowany jest w przypadku 
oddziaływania takiego, jak cebula, czosnek pospolity, 
mieczyk na fasolę, dynia, kabaczek, ogórek, słonecz-
nik, pomidor, mak polny, komosa biała na ziemniaka, 
fasola, gorczyca na buraka, jaskrowate na kukurydzę, 
koper na marchew, mak polny na jęczmień i żyto, tru-

Ryc. 1. Schemat wzajemnych oddziaływań między roślina-
mi wyższymi i mikroorganizmami
Fig. 1. Diagram of mutual interactions between Embryophy-
te and microorganisms 
Źródło/Source: http://www.academia.edu/22505628/Allelo-
patyczne_oddzia%C5%82ywanie_juglonu)
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skawka, pomidor, fasola na rośliny kapustne, ziemniak, 
zioła aromatyczne na ogórka. Uprawy prowadzone 
przez człowieka napotykają wiele problemów. Wyni-
kają one między innymi z konkurencji między rośliną 
uprawianą a rozwijającymi się chwastami. Stosowa-
nie chemicznych herbicydów jest poważną ingerencją  
w agrocenozę, a kumulujące się w roślinach chemicz-
ne środki ochrony roślin obniżają walory pokarmowe 
upraw (Vyvyan 2002; Duke i in. 2000). Stosowanie 
naturalnych, wytwarzanych przez rośliny związków 
chemicznych jako preparatów zwalczających chwasty 
wydaje się bardzo dobrym rozwiązaniem. Spotykanym 
w praktyce zabiegiem agrotechnicznym jest jesienny 
wysiew żyta z przeznaczeniem na przyoranie wiosną. 
Tego typu zabiegi w okresie wczesnowiosennym pro-
wadzą do znacznego obniżenia biomasy chwastów. 
Dotyczy to chwastów takich, jak: komosa, palusznik, 
rzeżucha czy proso. Stosowanie allelopatin w natura-
lych ekosystemach musi mieć jednak charakter ściśle 
kontrolowany. Obserwuje się bowiem efekty niepo-
żądane, takie jak ich nieselektywna aktywność, spra-
wiająca, że wydają one efekt toksyczny w stosunku do 
wielu roślin, w tym nie tylko chwastów. Ponadto synte-
za naturalnych herbicydów na skalę przemysłową jest 
bardzo kosztowna, a okres półtrwania tych związków 
w środowisku krótki. Stwierdzono również, że część 
allelopatin może wykazywać działanie toksyczne lub 
nawet rakotwórcze dla ludzi oraz wiele spośród zna-
nych allelopatin jest silnymi alergenami wywołujący-
mi choroby skóry, dermatozy.

Juglon

Juglon należy do związków fenolowych o nazwie 
5-hydroksy-1,4-naftochinon, wydzielany jest przez 
drzewa z rodziny Juglandaceae, w szczególności przez 
Juglans regia L. (orzech włoski), Juglans cinerea L. 
(orzech szary) i Juglans nigra L. (orzech czarny). Wy-
stępuje w różnych organach i tkankach orzecha, m.in.  
w korzeniach, kwiatostanach i liściach. W tkankach 
orzecha występuje w formie glikozydowej, która  
w wyniku hydrolizy przekształca się do bezbarwnego  
i nietoksycznego α-hydrojuglonu, który po zetknięciu  
z powietrzem zostaje utleniony do swojej toksycznej, 
bardziej stabilnej formy – juglonu (Fernández-Agul-
lóa i in. 2013). W orzechu włoskim juglon występuje  
w liściach świeżych, a w trakcie ich usychania zanika  
w wyniku polimeryzacji (Pereira i in. 2008). Badania 
przeprowadzone na Uniwersytecie Stanowym Ohio 
(USA) dowiodły, że w wyniku kompostowania liści 
orzecha czarnego toksyna w nich zawarta ulega roz-
kładowi w kontakcie z powietrzem, wodą i bakteriami 

w ciągu dwóch do czterech tygodni. Przy utrudnionym 
dostępie do powietrza w glebie rozkład trwa do dwóch 
miesięcy. Kompost z orzecha na zawartość juglonu 
można testować, sadząc w nim wrażliwe na juglon 
siewki pomidorów (PL 213070). Hamowanie kiełko-
wania i rozwoju wielu innych gatunków udowodniono 
na podstawie wpływu juglonu na siewki jabłoni, sosny, 
lucerny, a w stężeniu 0,002% stwierdzono całkowite ha-
mowanie kiełkowania nasion sałaty. Badania takie zo-
stały potwierdzone doświadczalnie przez naukowców, 
np. Masseya w 1925 r., Schneiderhana w 1927 r., Bode  
w 1958 r., Reitvelda w 1983 r., Pondera i Tadrosa w 1985 
r. (Oleszek 1996; http://www.academia.edu/22505628/
Allelopatyczne_oddzia%C5%82ywanie_juglonu). 
Juglon posiada zabarwienie żółte. Można go wyod-
rębnić w czystej postaci, tworzy wówczas kryształy 
brunatnoczerwone o temperaturze topnienia 155oC.  
W roślinie juglon jest związany glikozydowo i nieak-
tywny, dopiero po wniknięciu do gleby podlega prze-
mianom i zyskuje na sile oddziaływania na inne rośliny 
(Tomaszkiewicz-Potępa 2004). Naftochinony obecne  
w orzechu mają charakter fitoncydów, czyli substan-
cji alternatywnych do antybiotyków i sulfonamidów,  
o działaniu przeciwgrzybiczym, pierwotniakobójczym  
i antybakteryjnym. Z juglonem (5-hydroksy-1,4-
-naftochinon) jest spokrewniony lawson, czyli 
2-hydroksy-1,4-naftochinon, izomer juglonu. Wy-
odrębniony przybiera postać żółtych igieł. Wytwa-
rza go indyjska roślina henna – Lawsonia inermis 
L. (Lawsonia spinosa L.), stosowana do farbowa-
nia włosów oraz jako środek leczniczy przy choro-
bach wątroby, śledziony, bólach głowy, amebiozie, 
a nawet nowotworach. Lawson wywiera wpływ fun-
gistatyczny wobec Alternaria, Penicillum, Absidia  
i Aspergillus, wyraźnie hamuje rozwój bakterii: Sta-
phylococcus, Salmonella, Streptococcus, Neisseria  
i Brucella. Potwierdzono także właściwości antyrako-
we lawsonu.

Ryc. 2. Wzór strukturalny juglonu. Wzór sumaryczny 
C10H6O3 
Fig. 2. The structural formula of juglone. Molecular formula 
C10H6O3
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Metodyka pracy 

Ekstrahowanie juglonu z liści orzecha włoskiego

Rozdrobnione na kawałki liście orzecha z dodat-
kiem piasku należy rozetrzeć w moździerzu w celu 
naruszenia struktury tkanek roślinnych (fot. 1, 2).  
Z otrzymanej masy, po uprzednim zalaniu wodą de-
stylowaną, otrzymano mieszaninę, którą następnie 
przepuszczano przez bibułkę filtracyjną umieszczoną  
w lejku, tak aby odizolować fragmenty tkanek roślin-
nych i piasku od wodnego roztworu juglonu (fot. 3). 
Otrzymany przesącz przechowywano w szczelnym 
słoiku. Uprawę rzodkiewek prowadzono w dwóch ku-
wetach. Jedna stanowiła próbę kontrolną/odniesienia 
(fot. 5, 6, 7), druga – próbę badawczą (fot. 8, 9, 10). 
Uprawy prowadzono na ziemi ogrodowej dostępnej 
w sklepach Agrocentrum. Starannie odliczoną ilością 
nasion rzodkiewek (200 sztuk) zadano przygotowaną 
w kuwetach glebę. Próbę kontrolną podlewano wodą, 
próbę badawczą zaś otrzymanym roztworem juglonu 
(150 ml co drugi dzień). Obydwie uprawy podlewano 
wodą w tej samej ilości i w tym samym odstępie czasu. 
Notowano czas pojawiania się pierwszych kiełkują-

Fot. 1. Ucieranie liści orzecha (fot. N. Kuc)
Photo 1. Rubbing the leaves of a nut (photo. N. Kuc)

Fot. 2. Ucieranie tkanek roślinnych w wodzie destylowanej 
z piaskiem (fot. N. Kuc)
Photo 2. Grinding of plant tissues in distilled water with 
sand (photo. N. Kuc)

Fot. 3. Otrzymywanie przesączu juglonu (fot. N. Kuc)
Photo 3. Preparation of juglone filtrate (photo. N. Kuc)

cych siewek, a w kolejnych dniach trwania doświad-
czenia zliczano pojawiające się nowe okazy zarówno 
w próbie kontrolnej, jak i próbie badawczej.

Uprawę prowadzono przez trzy tygodnie od mo-
mentu braku pojawiania się kolejnych, nowych kiełku-
jących siewek.

Charakterystyka obiektu badań

Orzech włoski (Juglans regia L.) jest dużym drze-
wem liściastym. Najczęściej rośnie samotnie, bez 
konkurujących z nim innych drzew. Osiąga wysokość 
25–35 metrów, do 2 metrów średnicy. Rosnąc samot-
nie, pień ma krótki, a koronę szeroko rozbudowaną, 
jeśli rośnie w towarzystwie innych drzew – ma wyższy  
i szczuplejszy pokrój. Kora drzewa jest gładka, srebrzy-
stoszara, pokryta nierównomiernymi bruzdami. Liście 
o długości 25–40 cm rozwijają się stosunkowo późno, 
na przełomie kwietnia i maja, razem z kwiatami. Kwia-
ty męskie występują w postaci zwisających kotków 
długości 5–10 cm, natomiast żeńskie – zgrupowane 
są po dwa do pięciu na jednorocznych krótkopędach. 
U rośliny tej występuje bardzo wyraźna dichogamia, 
która wyklucza zapłodnienie w obrębie jednego drze-

Fot. 4. Liście i owoce orzecha włoskiego 
Photo 4. Leaves and fruits of walnut 
Źródło/Source: http://www.drzewapolski.pl/Drzewa/Orzech/
Orzech.html
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wa. Owoce są kuliste typu nibypestkowca. Zewnętrzna 
warstwa owocni jest mięsista, zielona, łatwo odpadają-
ca jesienią. Wewnętrzna część owocni, czyli endokarp, 
tworzy zdrewniałą skorupę. Nasiono otoczone błonia-
stą łupiną jest jadalną częścią owocu (fot. 4).

Wyniki

W dniu rozpoczęcia eksperymentu do przygotowa-
nego wcześniej podłoża wysiano 200 nasion rzodkiew-
ki. Pierwsze liczenie kiełkujących nasion odbyło się po 
upływie 7 dni od dnia rozpoczęcia obserwacji. Licz-
ba kiełkujących siewek w próbie kontrolnej była o 27 
większa w stosunku do próby badawczej podlewanej 
roztworem juglonu. W kolejnych terminach obserwacji 
różnice w liczbie siewek w każdej próbie były większe 

Fot. 5, 6, 7. Kiełkujące siewki próby kontrolnej
Photo 5, 6, 7. Sprouting seedlings of the control sample

i wynosiły kolejno 38 (21.11), 44 (23.11), 67 (28.11). 
Wyniki liczenia siewek w próbie badawczej wskazują 
na postępujące spadki liczby siewek. ponieważ stwier-
dzano obumieranie wcześniej wykiełkowanych roślin 
(tab. 1; fot. 8, 9, 10).

Analiza liczby nowo wykiełkowanych nasion rzod-
kiewki w kolejnych terminach obserwacji wskazuje, że 
wraz z kolejnym terminem obserwacji nie stwierdza się 
obecności nowych kiełkujących siewek, natomiast wcze-
śniej wykiełkowane rośliny obumierają, podczas gdy 
liczba przybywających w kolejnych terminach obserwa-
cji kiełkujących nasion rzodkiewki w próbie kontrolnej 
zmienia się rosnąco do momentu zakończenia przebiegu 
eksperymentu (od 14 do 10) (tab. 2; fot. 8, 9, 10).

Fot. 8, 9, 10. Kiełkujące siewki próby badawczej
Photo 8, 9, 10. Sprouting seedlings of a research sample
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Podsumowanie i wnioski

Orzech włoski wytwarza związek chemiczny zwa-
ny juglonem. Zaburza on prawidłowy przebieg proce-
sów biochemicznych i fizjologicznych zachodzących 
w komórkach roślin. Substancja ta może pobudzać lub 
hamować kiełkowanie, wzrost i rozwój innych roślin. 

Przeprowadzony eksperyment wykazał, że juglon 
zawarty w tkankach liści orzecha włoskiego powoduje 
zahamowanie wzrostu, a także osłabienie młodych sie-
wek rzodkiewek.

Stosowany do podlewania kiełkujących nasion 
rzodkiewki ekstrakt z liści orzecha włoskiego udowod-
nił obecność w nich juglonu, na co wskazuje o połowę 
mniejsza w stosunku do próby badawczej liczba wy-
kiełkowanych nasion – 104, podczas gdy w próbie kon-
trolnej było ich 171.

Znamienne jest, że podczas trwania eksperymentu 
stwierdzono również obumieranie wykiełkowanych 
siewek i ich liczba w próbie badawczej w czasie 3 ty-
godni spadła o 17 roślin.
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Ryc. 2. Łączna liczba kiełkujących siewek rzodkiewek
Fig. 2. Total number of radish seedlings germinated

Data

Łączna liczba kiełkujących siewek 
rzodkiewek 

Próba badawcza 
(roztwór juglonu) Próba kontrolna

16 listopada 2017 121 +/- 3 148 +/- 3
21 listopada 2017 118 +/- 3 160 +/- 3
23 listopada 2017 116 +/- 3 162+/- 3
28 listopada 2017 104 +/- 3 171 +/- 3

Tabela 1. Łączna liczba kiełkujących siewek rzodkiewek w 
kolejnych terminach obserwacji
Table 1. Total number of radish seedlings germinated in sub-
sequent observation dates

Data

Liczba nowo wykiełkowanych sie-
wek rzodkiewek

Próba badawcza 
(roztwór juglonu) Próba kontrolna

16 listopada 2017 121 +/- 3` 148+/- 3
21 listopada 2017 – 14
23 listopada 2017 – 11
28 listopada 2017 – 10

Ryc. 3. Liczba nowo wykiełkowanych nasion
Fig. 3. Amount of newly sprouted seeds

Tabela 2. Liczba nowo wykiełkowanych nasion w kolejnych 
terminach obserwacji
Table 2. Amount of newly sprouted seeds in subsequent ob-
servation dates
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PL 213070 Zastosowanie izolatu z orzecha włoskiego.

STRESZCZENIE

Liczne obserwacje habitatu wokół drzew orze-
cha włoskiego (Juglans regia L.) zwracają uwagę na 
ubogość bądź całkowity brak innych gatunków ro-
ślin w promieniu kilku metrów od pnia drzewa. Za to 
zjawisko określane jako allelopatia obarcza się sys-
tem korzeniowy i opadające liście orzecha włoskiego  
i związki chemiczne wytwarzane w komórkach tej ro-
śliny. Oddziaływanie na drodze allelopatii odnosi się 
głównie do substancji chemicznych wydzielanych do 
podłoża. Wpływają one na wzrost innych organizmów 
znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu rośliny 
donora. Substancje te mogą pobudzać lub hamować 
kiełkowanie, a także wzrost i rozwój innych gatunków 
roślin żyjących w bliskim sąsiedztwie lub zajmujących 
bezpośrednio po nich to samo miejsce w środowisku.

Orzech włoski wytwarza bowiem związek chemicz-
ny zwany juglonem, który zaburza prawidłowy prze-
bieg wielu procesów biochemicznych i fizjologicznych 
zachodzących w komórkach roślin, które przypadkowo 
mogłyby rozwinąć się w sąsiedztwie orzecha. Juglon 
zakłóca takie procesy, jak oddychanie komórkowe czy 
fotosynteza, a w komórkach roślin akceptorowych ge-
neruje stres oksydacyjny i wpływa na ekspresję genów. 
Prowadzi to do zmian fizjologicznych i morfologicz-
nych w organizmach roślin eksponowanych na ten 
związek takich, jak np. hamowanie kiełkowania nasion 
i wzrostu siewek. Takie inhibicyjne działanie juglo-
nu określane jest jako allelopatia ujemna. Inhibicyjne 
działanie juglonu jest tak bardzo znaczące, że związek 
ten znalazł zastosowanie jako naturalny, biologiczny 
herbicyd (Tomaszkiewicz-Potępa 2004). Założenie ba-
dawcze podjęte w pracy miało na celu wykazanie in-

hibicyjnych właściwości juglonu na siewki rzodkiew-
ki. Ekstrakt substancji w postaci wodnego roztworu, 
którym podlewano kiełkujące nasiona otrzymywano 
ze świeżych liści orzecha włoskiego. W badaniach za-
stosowano próbę odniesienia i próbkę badawczą z taką 
samą liczbą wysianych nasion. Badania i obserwacje 
koncentrowały się na analizie siły kiełkowania nasion 
podlewanych czystą wodą (próba odniesienia) i podle-
wanych wodnym roztworem juglonu.

Otrzymane wyniki wykazały różnice między pró-
bami badawczymi. Dotyczyły one zarówno liczby wy-
kiełkowanych nasion rzodkiewki, jak i kondycji sie-
wek, a także ich przeżywalności w próbie podlewanej 
roztworem juglonu i czystą wodą.


