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Problematyka i cel badań 

W Polsce do najważniejszych uprawnych gatunków roślin zielarskich, obok 

kozłka lekarskiego i mięty pieprzowej, należy rumianek pospolity. W tej grupie jest on 

najbardziej predysponowany do uprawy w systemie ekologicznym. Wynika to nie tylko 

z bardzo dużego zapotrzebowania na surowiec, ale przede wszystkim ze sposobu jego 

użytkowania. Surowcem tym są koszyczki kwiatowe stosowane głównie w postaci 

prostych naparów u dzieci, w tym niemowląt, i u ludzi w podeszłym wieku, czyli u tych 

grup które są szczególnie wrażliwe na czynniki chorobotwórcze oraz ujemny wpływ 

stosowania leków syntetycznych. Szacuje się iż rocznie w Polsce produkuje się ponad 

1 000 ton surowca rumiankowego przede wszystkim na eksport do krajów zachodnich, 

w największych ilościach do Niemiec i Szwajcarii. Pozyskiwany jest głównie surowiec 

przemysłowy, czyli rozkrusz uzyskany po omłocie wysuszonych, będących w fazie 

pełnego kwitnienia roślin. Surowiec ten nazywany jest potocznie „rurką” (ze względu 

na dominujący udział żółtych kwiatów rurkowych). Z rozkruszu, po mechanicznym 

zbiorze roślin, niemożliwe jest oddzielenie zanieczyszczeń roślinnych, m.in. od 

chwastów, w których gromadzą się alkaloidy pirolizydynowe (AP).  

Uważa się, że rumianek pospolity wolny jest od alkaloidów pirolizydynowych 

natomiast jego plantacje są bardzo silnie zachwaszczane przez wiele gatunków roślin, w 

tym gromadzących AP, stąd surowiec jest szczególnie narażony na zanieczyszczenie tą 

grupą związków. Wg norm obowiązujących obecnie w wielu krajach Unii Europejskiej 

nawet śladowa zawartość tych związków w koszyczkach kwiatowych rumianku 

dyskwalifikuje surowiec. Związane jest to właśnie z faktem iż na szkodliwe działanie 

AP najbardziej podatne są małe dzieci, którym rumianek jest najczęściej podawany jako 

naturalny środek leczniczy. Wykazano, że AP mogą być przyczyną bardzo ciężkich 

zatruć prowadzących do marskości wątroby, a nawet jej nowotworów. Są one 

szczególnie niebezpieczne ze względu na ich dużą rozpuszczalność w wodzie. 

Przechodzą one do naparów i innych form wyciągów leczniczych bardzo szybko, nawet 

wtedy gdy w surowcu jest ich bardzo mało.  

Aby ograniczyć możliwość zatruć związanych z występowaniem AP w ziołach 

w wielu krajach europejskich m.in. w Niemczech, Austrii, czy Szwajcarii drastycznie 

ograniczono możliwość produkcji i sprzedaży niektórych fitofarmaceutyków. W Austrii 

i Belgii nawet preparaty wytwarzane na bazie roślin zawierających naturalnie AP 

finalnie nie mogą ich w ogóle zawierać (1), natomiast w Niemczech opracowano dla tej 
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grupy roślin maksymalne dzienne dopuszczalne dawki przyjmowania AP – 1µg AP/1kg 

masy ciała w przypadku preparatów stosowanych doustnie i 10 µg w przypadku 

preparatów stosowanych zewnętrznie. Wg ANZFA (Australia New Zealand Food 

Authority, 2) dopuszczalna dzienna dawka AP to 1 µg/1kg masy ciała. Wprowadzono 

ponadto zasadę specjalnego etykietowania produktów zawierających AP z 

uwzględnieniem informacji, iż produkty te nie mogą być stosowane przez kobiety w 

ciąży i małe dzieci. Ponadto wprowadzono nakaz kontroli zawartości AP w surowcach 

zielarskich zbieranych z roślin, które nie wytwarzają naturalnie alkaloidów 

pirolizydynowych. Obecnie poziom AP dla takich surowców w ww. krajach wynosi 

zero. Źródłem AP w tych roślinach mogą być zatem chwasty występujące na 

plantacjach roślin zielarskich, przede wszystkim takie jak: mniszek, sadziec, żeniszek, 

starzec, omieg, lepiężnik, alkanna, farbownik, ogórecznik, ostrożeń, heliotrop, 

krotalaria.  

W związku z niebezpieczeństwem stosowania produktów zanieczyszczonych 

chwastami zawierającymi AP pod koniec lat 80. XX w. Światowa Organizacja Zdrowia 

we współpracy z FAO opracowała specjalne zalecenia, wskazujące na konieczność 

niszczenia chwastów bogatych w AP, występujących powszechnie w uprawach roślin, a 

głównie w zbożach. Zalecenia te dotyczą także podnoszenia świadomości społeczeństw 

korzystających z naturalnych środków leczniczych o niebezpieczeństwie stosowania 

roślin bogatych w tą grupę związków (3).  

W uprawie konwencjonalnej rumianku na świecie problem zachwaszczenia, w 

tym zachwaszczenia roślinami zawierającymi AP próbuje się rozwiązywać albo 

„obejść” przy pomocy herbicydów takich jak: atrazyna, prometryna, propyzamid, 

chloroprofam, mekoprop, trifluralin, linuron (4), a w konsekwencji stwarza się nowe 

niebezpieczne zagrożenie związane z kumulacją w rumianku szkodliwych metabolitów 

syntetycznych środków ochrony roślin.  

W Polsce nie prowadzono dotychczas badań nad zanieczyszczeniem surowców 

zielarskich alkaloidami pirolizydynowymi pochodzącymi z roślin towarzyszących 

uprawom. Wydaje się że ich podjęcie, szczególnie w rolnictwie ekologicznym, jest 

konieczne. Przeprowadzone w tym projekcie prace mają charakter wstępnych badań, 

których celem jest opracowanie udoskonalonej metody ekologicznej uprawy rumianku 

prowadzącej do uzyskania najwyższej jakości surowca charakteryzującego się wysokim 

udziałem koszyczków kwiatowych wolnych od szkodliwych, obcych zanieczyszczeń 

roślinnych, a przede wszystkim alkaloidów pirolizydynowych. 
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Podzadanie I. 

Określenie składu gatunkowego chwastów występujących w 

ekologicznych plantacjach rumianku oraz zawartości w tych 

chwastach alkaloidów pirolizydynowych 

 

Badania prowadzone były na 2 ekologicznych plantacjach rumianku, zróżnicowanych 

pod względem glebowym (gleba klasy V i III), zlokalizowanych we wschodniej Polsce, 

w rejonie Wisznic, z których ekologiczny surowiec kontraktowany jest przez firmę 

Martin Bauer Polska oraz na ekologicznej plantacji na certyfikowanym polu 

doświadczalnym Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych, SGGW.  

 

W ramach podzadania wykonano następujące prace: 

1. analiza gleby z ww. plantacji, 

2. identyfikacja występujących gatunków chwastów i określenie ich udziału 

procentowego zarówno pod względem liczby jak i masy; określenie ich fazy 

rozwojowej (obserwacje wykonano w 5 powtórzeniach, na wydzielonych losowo 

poletkach o powierzchni 9m
2
), 

3. określenie zawartości alkaloidów pirolizydynowych w zebranych chwastach, 

4. opracowanie listy chwastów występujących na ekologicznych plantacjach rumianku, 

które należy bezwzględnie usuwać, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia surowca 

alkaloidami pirolizydynowymi. 
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Charakterystyka plantacji rumianku na których przeprowadzone zostały badania  

 

Plantacja produkcyjna 1 (Fot.1) 

Działka pow.1,6 ha, gleba piaszczysta, klasy 5. Rumianek uprawiany jest na tej działce 

corocznie (aktualnie 3 rok). Standardowe zabiegi uprawowe: po zbiorze rumianku 

podorywka i wyrównanie powierzchni pola przy użyciu glebogryzarki, jako poplon – 

łubin. 6 lat wcześniej zastosowano wapnowanie. W roku 2015 rumianek wysiano na 

początku września, wg zaleceń uprawowych firmy Martin Bauer (uprawa ozima). 

 

 
Fot.1. Plantacja produkcyjna 1. 
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Plantacja produkcyjna 2 (Fot.2) 

Działka pow. 3,05 ha, gleba klasy 3. Na działce tej rumianek uprawiany jest od kilku lat 

w monokulturze (aktualnie 6 rok). Każdego roku, po zbiorze rumianku pole nawożone 

jest obornikiem ekologicznym, a następnie jako poplon sieje się mieszankę owsa z 

roślinami motylkowatymi. W roku 2015 rumianek wysiano na początku września, wg 

zaleceń uprawowych firmy Martin Bauer (uprawa ozima). 

 

 

Fot. 2. Plantacja produkcyjna 2. 
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Pole doświadczalne Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych (Fot.3) 

Doświadczenie o powierzchni 150m
2 

założono w kwietniu br. z siewu nasion wprost do 

gruntu w rzędy co 40 cm, w ilości 5 kg nasion/ha.  

Typ gleby – mada rzeczna. Przed wysiewem pole uprawiano przy użyciu glebogryzarki, 

na głębokość około 20cm.  

 

Fot.3. Plantacja na polu doświadczalnym KRWiL. 

 

Czynności związane z prowadzonymi badaniami 

Obserwacje polowe oraz zbiór chwastów na potrzeby projektu, oddzielnie w obydwu 

gospodarstwach przeprowadzono w pierwszej połowie czerwca na 5 losowo wybranych 

poletkach o powierzchni 9m
2
 każde (powtórzenia). W doświadczeniu prowadzonym na 

polu KRWiL obserwacje te wykonano analogicznie, w połowie lipca. Uzyskane wyniki 

przedstawiono jako średnie z powtórzeń. 

Chwasty przypisano do gatunku, określono ich liczbę oraz świeżą masę. Po wysuszeniu 

określono ich suchą masę, a przygotowane próby ziela poddano analizom chemicznym 

na zawartość alkaloidów pirolizydynowych w laboratorium badawczym firmy Martin 

Bauer.  

Próbki gleby oddzielnie z obydwu gospodarstw oraz z doświadczenia KRWiL pobrano 

w 15 powtórzeniach, przed zbiorem surowców i poddano analizie w Okręgowej Stacji 

Chemiczno-Rolniczej w Warszawie.  
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WYNIKI 

 

Tabela 1. Wyniki analiz chemicznych gleb 

Plantacja pH  

w H2O 

Zawartość składników przyswajalnych w mg/l gleby Zasolenie 

w g KCl/l N-NO3 N-NO4 P K Ca Mg Cl
-
 

Plantacja 1 6,34 <5 9 43 94 850 35 16 0,11 

Plantacja 2 6,78 5 8 53 92 984 146 33 0,16 

Plantacja 3 

(KRWiL) 

7,39 12 10 66 106 1110 183 37 0,22 

 

Próby gleby na wszystkich trzech plantacjach, pod względem pH charakteryzowały się 

wartościami optymalnymi dla uprawy rumianku. Również poziom składników przyswajalnych 

wydaje się być wystarczający dla tej rośliny, zważywszy że został on oznaczony przed zbiorem 

surowca (Tab.1). 
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Tabela 2. Skład gatunkowy chwastów na plantacji 1 

gatunek  
faza 

rozwojowa 

ilość masa 

szt./9m
2
 udział 

procentowy 
świeża 

(g) 

sucha 

(g) 

udział 

procentowy 

Muchotrzew polny G 159 46,2 40,0 7,6 2,2 

Perz właściwy W, G 99 28,8 585,0 220,7 64,5 

Niezapominajka piaskowa G 40 11,6 166,7 53,7 15,7 

Miotła zbożowa G 18 5,2 113,3 43,7 12,8 

Rogownica polna G 11 3,2 16,7 8,0 2,3 

Przetacznik polny W 8 2,3 5,5 3,8 1,1 

Komosa biała W, G 4 1,2 5,0 0,7 0,2 

Rdest ptasi W, G 2 0,6 5,0 1,2 0,4 

Mysiurek drobny W, G 2 0,6 27,5 1,2 0,4 

Łubin wąskolistny W 1 0,3 5,0 1,5 0,4 

suma  344  969,7 342,1  

G – faza generatywna 

W – faza wegetatywna 

 

 
Fot.4. Perz właściwy – dominujący gatunek wśród chwastów na plantacji 1. 
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Tabela 3. Skład gatunkowy chwastów na plantacji 2 

gatunek 
faza 

rozwojowa 

ilość masa 

szt./9m
2
 udział 

procentowy 
świeża 

(g) 

sucha 

(g) 

udział 

procentowy 

Niezapominajka piaskowa G 190 44,4 895,0 294,6 53,6 

Lucerna siewna G 55 12,9 55,0 15,9 2,9 

Wyka drobnokwiatowa W 28,5 6,7 47,5 15,3 2,8 

Fiolek polny G,W 24 5,6 25,0 10,3 1,9 

Wiechlina roczna G,W 20 4,7 42,5 20,5 3,7 

Komosa biała G 20 4,7 15,0 1,3 0,2 

Skrzyp polny W 10 2,3 80,0 22,6 4,1 

Tasznik pospolity G 16 3,7 32,5 14,4 2,6 

Przetacznik polny G,W 14 3,3 10,0 3,6 0,7 

Jaskier bulwkowy W 7 1,6 60,1 15,0 2,7 

Miotła zbożowa G 6 1,4 80,2 32,5 5,9 

Maruna bezwonna G 6 1,4 155,3 46,7 8,5 

Wyka wąskolistna G,W 5 1,2 5,6 0,3 0,1 

Nawrot polny W 5 1,2 30,2 14,9 2,7 

Gwiazdnica pospolita G 6 1,4 12,3 4,3 0,8 

Tobołki polne G 4 0,9 15,0 0,9 0,2 

Koniczyna łąkowa G 3,5 0,8 26,1 1,3 0,2 

Perz właściwy G,W 3 0,7 5,2 0,6 0,1 

Ostróżeczka polna G 3 0,7 45,0 17,6 3,2 

Chaber bławatek G 1 0,2 35,0 13,5 2,5 

Rdest ptasi G 1 0,2 10,0 3,6 0,7 

suma  428  1682,5 549,7  

G – faza generatywna 

W – faza wegetatywna 

 
Fot.5. Niezapominajka piaskowa – dominujący gatunek wśród chwastów na plantacji 2. 
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Tabela 4. Skład gatunkowy chwastów na polu doświadczalnym Katedry Roślin 

Warzywnych i Leczniczych 

gatunek 
faza 

rozwojowa 

ilość masa 

szt./9m
2
 

udział 

procentowy 

świeża 

(g) 

sucha 

(g) 
udział 

procentowy 

Żółtlica drobnokwiatowa G 46 3,3 146,2 31,8 3,3 

Chwastnica jednostronna W, G 426 30,6 1789,2 426,0 44,4 

Mniszek lekarski W, G 21 1,5 34,0 7,1 0,7 

Gwiazdnica pospolita W, G 155 11,1 790,5 164,7 17,2 

Komosa biała W 14 1,0 78,9 19,7 2,1 

Starzec zwyczajny W, G 9 0,6 80,1 20,5 2,1 

Szarłat szorstki W 546 39,2 838,9 220,8 23,0 

Tasznik pospolity W, G 64 4,6 126,3 25,8 2,7 

Gorczyca polna W, G 13 0,9 28,1 7,0 0,7 

Jasnota różowa W, G 56 4,0 45,6 9,5 1,0 

Skrzyp polny W 23 1,7 24,0 6,3 0,7 

Rdest szczawiolistny W, G 8 0,6 34,2 8,1 0,8 

Mak polny G 2 0,1 16,9 4,0 0,4 

Wilczomlecz obrotny W, G 6 0,4 22,1 5,0 0,5 

Mysiurek drobny W 4 0,3 9,2 2,0 0,2 

suma 

 
1393 

 

4064,2 958,4 

 G – faza generatywna 

W – faza wegetatywna 

a. Gwiazdnica pospolita b. Chwastnica jednostronna c. Szarłat szorstki 

Fot. 6 a-c. Dominujące gatunki wśród chwastów na polu doświadczalnym KRWiL. 
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Na plantacji 1., o najsłabszej glebie, gdzie od kilku lat nie stosowano obornika skład 

gatunkowy chwastów był najuboższy (10 gatunków). Gatunkiem dominującym pod 

względem liczby osobników był muchotrzew polny. Jest to gatunek dorastający 

maksymalnie do 8-15 cm wysokości, stąd nieistotny z punktu widzenia możliwości 

zanieczyszczenia surowca rumianku pospolitego. Kolejne dwa gatunki występujące w 

znacznej ilości na tej plantacji to perz właściwy i niezapominajka piaskowa, z tym, że 

pod względem masy ziela, ziele perzu dominowało w ogólnej masie chwastów z 

jednostki powierzchni (64,5%) (Tab.2, Fot.4). 

Spośród badanych plantacji skład gatunkowy chwastów był najbardziej różnorodny na 

plantacji 2. Zidentyfikowano na niej 21 gatunków chwastów, przy czym zarówno pod 

względem liczby osobników na jednostce powierzchni jak i masy części nadziemnych 

dominowała niezapominajka piaskowa (Tab.3, Fot.5). 

Na plantacji prowadzonej na polu doświadczalnym KRWiL występowało 15 gatunków 

chwastów. Pomimo, iż plantacja ta założona została wioną, a przed siewem stosowano 

mechaniczne usuwanie chwastów to obserwowano na niej najwięcej chwastów na 

jednostce powierzchni, co wiązało się również z najwyższą masą ich ziela. 

Prawdopodobnie było to związane z rodzajem gleby (ciężka mada rzeczna, zasobna we 

frakcję spławialną i minerały) i przebiegiem pogody. W okresie po wiosennym 

wysiewie nasion rumianku intensywne opady i wysoka temperatura sprzyjały 

kiełkowaniu nie tylko rumianku, ale i chwastów (Tab.4, Fot.6 a-c). 
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Tabela 5. Zawartość alkaloidów pirolizydynowych (AP) w chwastach 

zidentyfikowanych na plantacjach rumianku pospolitego (mg/kg s.m.) 

Lp. Gatunek Zawartość AP (mg/kg s.m.) 

1.  Starzec zwyczajny 1274,798 

2.  Niezapominajka piaskowa 96,479 

3.  Jasnota różowa 46,963 

4.  Wyka drobnokwiatowa 2,814 

5.  Rogownica polna 1,900 

6.  Wiechlina roczna 0,911 

7.  Jaskier bulwkowy 0,212 

8.  Ostróżeczka polna 1,335 

9.  Perz właściwy 0,265 

10.  Lucerna siewna 0,128 

11.  Miotła zbożowa 0,091 

12.  Fiolek polny 0,087 

13.  Żółtlica drobnokwiatowa 0,083 

14.  Gwiazdnica pospolita 0,077 

15.  Chwastnica jednostronna 0,068 

16.  Gorczyca polna  0,046 

17.  Tasznik pospolity 0,033 

18.  Maruna bezwonna 0,025 

19.  Chaber bławatek 0,020 

20.  Mak polny 0,017 

21.  Mniszek pospolity 0,015 

22.  Komosa biała 0,010 

23.  Rumian polny 0,010 

24.  Skrzyp polny not det. 

25.  Rdest ptasi not det. 

26.  Szarłat szorstki not det. 

27.  Rdest szczawiolistny not det. 

28.  Wilczomlecz obrotny not det. 

not det. – nie stwierdzono obecności AP 
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Analizy chemiczne chwastów zebranych z badanych plantacji wykazały, iż w 

największej ilości alkaloidy pirolizydynowe gromadzone są w zielu starca zwyczajnego, 

niezapominajki piaskowej i jasnoty różowej. Szczególnie bogate w tą grupę związków 

było ziele starca. W związku z powyższym gatunki te powinny być bezwzględnie 

usuwane z ekologicznych plantacji produkcyjnych rumianku. Na uwagę zasługuje 

również fakt, iż związki te zidentyfikowano w częściach nadziemnych dość 

powszechnie występujących traw (pospolite chwasty wielu upraw) tj. perzu 

właściwego, miotły zbożowej, wiechliny rocznej oraz w gatunkach pokrewnych 

rumiankowi tj. w marunie bezwonnej i rumianie polnym (Tab. 5). 
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ATLAS CHWASTÓW WYSTĘPUJACYCH NA PLANTACJACH 

RUMIANKU POSPOLITEGO 

 

1. Skrzyp polny Equisetum arvense L. – skrzypowate Equisetaceae 

2. Żółtlica drobnokwiatowa Galinsoga parviflora Cav) – astrowate 

Asteraceae 

3. Starzec zwyczajny Senecio vulgaris L. – astrowate Asteraceae 

4. Mniszek pospolity (mniszek lekarski) Taraxacum officinale F.H. Wiggers 

coll., właśc. Taraxacum sect. Taraxacum – astrowate Asteraceae 

5. Rumian polny Anthemis arvensis L. – astrowate Asteraceae 

6. Maruna bezwonna Matricaria perforata Mérat – astrowate Asteraceae 

7. Chaber bławatek Centaurea cyanus L. – astrowate Asteraceae 

8. Ostróżeczka polna Consolida regalis Gray – jaskrowate Ranunculaceae 

9. Jaskier bulwkowy Ranunculus bulbosus L. – jaskrowate Ranunculaceae   

10. Mysiurek drobny Myosurus minimus L. – jaskrowate Ranunculaceae 

11. Tasznik pospolity Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – kapustowate 

Brassicaceae 

12. Gorczyca polna (ognicha) Sinapis arvensis L. – kapustowate Brassicaceae 

13. Tobołki polne Thlaspi arvense L. – kapustowate Brassicaceae 

14. Muchotrzew polny Spergularia rubra (L.) J. Presl et C. Pres –goździkowate 

Caryophyllaceae 

15. Gwiazdnica pospolita Stellaria media (L.) Vill. – goździkowate 

Caryophyllaceae 

16. Rogownica polna Cerastium arvense L.–  goździkowate Caryophyllaceae 

17. Rdest szczawiolistny typowy (rdest kolankowy) – 

Polygonum lapathifolium L. ssp. Lapathifolium– rdestowate Polygonaceae 

18. Rdest ptasi (rdest różnolistny) Polygonum aviculare L. – rdestowate 

Polygonaceae 

19. Łubin wąskolistny (ł. niebieski) Lupinus angustifolius L. – bobowate 

Fabaceae 

20. Lucerna siewna Medicago sativa L. – bobowate Fabaceae 

http://www.atlas-roslin.pl/gatunki/Equisetaceae.htm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bobowate
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bobowate
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21. Koniczyna łąkowa (koniczyna czerwona) Trifolium pratense L. – bobowate 

Fabaceae 

22. Wyka wąskolistna Vicia angustifolia L. – bobowate Fabaceae 

23. Wyka drobnokwiatowa Vicia hirsuta(L.) S.F. Gray – bobowate Fabaceae 

24. Niezapominajka piaskowa Myosotis stricta Link ex Roem. et Schult. – 

ogórecznikowate Boraginaceae 

25. Nawrot polny Lithospermum arvense L. – ogórecznikowate Boraginaceae 

26. Komosa biała (agg.) (lebioda) Chenopodium album agg .- komosowate 

Chenopodiaceae (zaliczana także do szarłatowatych Amaranthaceae) 

27. Szarłat szorstki Amaranthus retroflexus L. – szarłatowate Amaranthaceae 

28. Mak polny Papaver rhoeas L. – makowate Papaveraceae 

29. Wilczomlecz obrotny Euphorbia helioscopia L. – wilczomleczowate 

Euphorbiaceae 

30. Przetacznik polny Veronica arvensis L. – babkowate (Plantaginaceae), w 

systemach XX-wiecznych klasyfikowany zwykle do trędownikowatych 

(Scrophulariaceae) 

31. Fiołek polny Viola arvensis Murr. – fiołkowate Violaceae 

32. Jasnota różowa Lamium amplexicaule L.– jasnotowate Lamiaceae 

33. Chwastnica jednostronna (kurze proso) Echinochloa crus-galli (L.) 

P.Beauv. – wiechlinowate Poaceae 

34. Perz właściwy Elymus repens (L.) Gould – wiechlinowate Poaceae 

35. Miotła zbożowa (mietlica zbożowa) Apera spica-venti (L.) P. Beauv.– 

wiechlinowate Poaceae 

36. Wiechlina roczna (wyklina roczna) Poa annua L. – wiechlinowate Poaceae 

 

 

 

Wszystkie zdjęcia chwastów zamieszczone poniżej (z wyjątkiem fot. mysiurka 

drobnego) (Tablica 1) zostały wykonane na plantacjach rumianku pospolitego, w 

ramach przeprowadzonych badań. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bobowate
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bobowate
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bobowate
http://www.atlas-roslin.pl/gatunki/Chenopodiaceae.htm
http://www.atlas-roslin.pl/gatunki/Amaranthaceae.htm
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Tablica 1.  

  

Skrzyp polny Skrzyp polny 

  
Mniszek lekarski  Mniszek lekarski 

  
Żółtlica drobnokwiatowa Żółtlica drobnokwiatowa 
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Chaber bławatek Chaber bławatek 

 
                        Rumianek pospolity    Maruna bezwonna   Rumian polny 



20 
 

  
Maruna bezwonna Maruna bezwonna 

  
Maruna bezwonna Maruna bezwonna 



21 
 

  
Rumian polny Rumian polny 

  

Rumian polny Rumian polny 
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Starzec zwyczajny Starzec zwyczajny 

  
Starzec zwyczajny Starzec zwyczajny 
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Ostróżeczka polna Mysiurek drobny (http://www.bio-

forum.pl/messages/3280/130797.html) 

  

Jaskier bulwkowaty Jaskier bulwkowaty 
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Tasznik pospolity Tasznik pospolity 

  

Tobołki polne Tobołki polne 
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Gorczyca polna Gorczyca polna 

  
Muchotrzew polny Gwiazdnica pospolita 

  
Gwiazdnica pospolita Gwiazdnica pospolita 
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Rogownica polna Rogownica polna 

  
Rdest szczawiolistny Rdest szczawiolistny 

  

Rdest szczawiolistny Rdest szczawiolistny 
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Rdest ptasi Rdest ptasi 

  
Koniczyna łąkowa Koniczyna łąkowa 
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Wyka wąskolistna Wyka wąskolistna 

  
Wyka drobnokwiatowa Wyka drobnokwiatowa 
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Wyka drobnokwiatowa Wyka drobnokwiatowa 

  

Niezapominajka piaskowa Niezapominajka piaskowa 
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Nawrot polny Nawrot polny 

  

Komosa biała Komosa biała 
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Szarłat szorstki Szarłat szorstki 

  
Szarłat szorstki Szarłat szorstki 

  
Mak polny Mak polny 
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Wilczomlecz obrotny Wilczomlecz obrotny 

  
Wilczomlecz obrotny Wilczomlecz obrotny 
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Przetacznik polny Przetacznik polny 

  
Przetacznik polny Przetacznik polny 
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Fiołek polny Fiołek polny 

  

Fiołek polny Fiołek polny 
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Jasnota różowa Jasnota różowa 

  

Jasnota różowa Jasnota różowa 
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Chwastnica jednostronna Chwastnica jednostronna 

  

Perz właściwy Perz właściwy 

  
Miotła zbożowa Miotła zbożowa 
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Wiechlina roczna Wiechlina roczna 
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Podzadanie II. 

Wpływ metody zakładania plantacji rumianku na zachwaszczenie pola 

 

Na ekologicznym, certyfikowanym polu Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych 

wiosną założono doświadczenie mające na celu określenie wpływu metody zakładania 

plantacji na stopień zachwaszczenia rumianku w uprawie ekologicznej. 

Doświadczenie założono poprzez:  

a) wysiew nasion wprost do gruntu (metoda powszechnie stosowana na plantacjach w 

Polsce) 

b) wysadzanie rozsady przygotowanej w prosty sposób w nieogrzewanych tunelach 

foliowych (metoda wskazana przy intensywnej, ekologicznej uprawie rumianku, 

głównie z przeznaczeniem na zbiór całych koszyczków kwiatowych). 

Przygotowanie rozsady 

Nasiona wysiano do multiplatów (średnica „oczek” 3 cm) wypełnionych substratem 

złożonym z torfu wysokiego, ziemi kompostowej i piasku (2:1:1). Po wschodach w 1 

„oczku” pozostawiono 3 siewki. Przy wysadzaniu w pole rośliny posiadały 2-3 pędy o 

wysokości około 3 cm. 

Zakładanie doświadczenia polowego 

Doświadczenie polowe założono 22 kwietnia br. – wysiew nasion wprost do gruntu. 

Tego samego dnia wysiano również nasiona do multiplatów, które trzymano w 

nieogrzewanym, otwartym namiocie foliowym. Rozsadę z multiplatów wysadzono w 

pole miesiąc później. W okresie od wysiewu nasion w pole do wysadzenia rozsady, pole 

przeznaczone pod sadzenie rozsady było dwukrotnie mechanicznie płytko zruszane, a 

tym samym utrzymywane w stanie wolnym od chwastów. 

Rozsadę wysadzano w rozstawie 50 x 40 cm (88 szt. na poletku), a nasiona rumianku 

wprost do gruntu wysiano w ilości 5kg/ha. Odległość między rzędami wynosiła 50 cm. 

Wielkość poletka przy wysiewie nasion była taka sama jak w wariancie z 

zastosowaniem rozsady i wynosiła 18m
2
. Doświadczenie założono w 3 powtórzeniach 

(Rys.1). 

W okresie wegetacji obserwowano rozwój chwastów. Ustalono ich skład gatunkowy 

oraz udział procentowy pod względem liczby i masy. Obserwacje wykonano 3 krotnie 

w czasie trwania doświadczenia polowego. Zwartość alkaloidów pirolizydynowych w 

badanych chwastach przedstawiono w Tab. 5. 
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Rysunek 1. Schemat doświadczeń polowych 
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Tabela 6. Dynamika ukazywania się chwastów w uprawie rumianku z siewu 

I termin obserwacji 

06.06.2016 

faza 

rozwojowa 

ilość masa 

szt./poletko 

udział 

procentowy* 

świeża  

(g) 

sucha  

(g) 

udział 

procentowy 

chwastnica jednostronna  G, W 78 45,9 611,2 284,1 70,1 

gwiazdnica pospolita  G 44 25,9 189,6 101,3 25,0 

mniszek lekarski G 8 4,7 9,8 0,9 0,2 

tasznik pospolity  G 7 4,1 15,7 6,6 1,6 

komosa biała  G 4 2,4 24,9 1,6 0,4 

starzec zwyczajny G 24 14,1 64,5 2,1 0,5 

jasnota różowa  G 2 1,2 11,2 1,0 0,2 

szarłat szorstki  G 2 1,2 31,1 6,5 1,6 

żółtlica drobnokwiatowa  G 1 0,6 15,5 1,5 0,4 

razem 

 

170  973,5 405,5  

II termin obserwacji 

27.06.2016 

      chwastnica jednostronna  G, W 697 39,4 1426,3 556,1 42,9 

gwiazdnica pospolita  G 302 17,1 1106 315,3 24,3 

tasznik pospolity  G 58 3,3 81,2 33,1 2,6 

komosa biała  G 5 0,3 64,5 19,7 1,5 

starzec zwyczajny G 7 0,4 23,3 2,1 0,2 

jasnota różowa  G 10 0,6 72,2 23,5 1,8 

szarłat szorstki  G, W 624 35,2 1145,9 288,5 22,3 

żółtlica drobnokwiatowa  G 68 3,8 240,4 57,9 4,5 

razem 

 

1771 

 

4159,8 1296,2 

 III termin obserwacji 

11.07.2016 

      chwastnica jednostronna  G, W 878 40,3 2625,3 930,9 58,6 

gwiazdnica pospolita  G 243 11,1 1015,0 243,7 15,3 

mniszek lekarski G 2 0,1 27,6 14,5 0,9 

tasznik pospolity  G 103 4,7 180,4 43,4 2,7 

komosa biała  G 1 0,0 15,6 5,1 0,3 

starzec zwyczajny G 3 0,1 10,2 3,7 0,2 

jasnota różowa  G 5 0,2 35,3 11,9 0,7 

szarłat szorstki  G, W 911 41,8 1415,0 304,3 19,2 

żółtlica drobnokwiatowa  G 35 1,6 130,3 31,0 1,9 

razem  2181  5454,7 1588,4  

* - udział procentowy poszczególnych chwastów w całkowitej liczbie chwastów 
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Fot.7. Uprawa z siewu (II termin obserwacji) 
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Tabela 7. Dynamika ukazywania się chwastów w uprawie rumianku z rozsady 

I termin obserwacji 

06.06.2016 

faza 

rozwojowa 

ilość masa 

szt./poletko 
udział 

procentowy* świeża (g) sucha (g) 
udział 

procentowy 

gwiazdnica pospolita  G 21 45,7 67,0 15,2 33,4 

chwastnica jednostronna  G, W 15 33,8 82,2 19,9 43,6 

szarłat szorstki  W 3 7,3 21,5 7,1 15,6 

tasznik pospolity  G 5 11,0 12,3 2,4 5,3 

komosa biała  W 1 2,2 3,8 1,0 2,1 

razem 

 

45  186,8 45,6 
 

II termin obserwacji 

27.06.2016 

 

 
 

   

gwiazdnica pospolita  G 47 53,1 82,1 18,4 20,0 

chwastnica jednostronna  W 33 36,9 160,0 64,9 70,8 

szarłat szorstki  W 2 1,8 7,9 2,2 2,3 

tasznik pospolity  G 1 1,5 5,2 1,7 1,9 

komosa biała  G 4 4,5 9,4 3,5 3,8 

mniszek pospolity W 2 2,3 4,3 1,1 1,2 

razem 

 

89 
 

268,9 91,8 
 

III termin obserwacji 

11.07.2016 

 

     

gwiazdnica pospolita  G 54 51,0 166,5 36,0 29,1 

chwastnica jednostronna  G, W 46 43,4 256,3 82,6 66,8 

szarłat szorstki  W 1 1,0 6,4 2,1 1,7 

tasznik pospolity  G 3 2,6 8,1 2,0 1,6 

komosa biała  W 2 2,2 4,3 1,1 0,9 

razem 

 

106 
 

441,6 123,7 
 

* - udział procentowy poszczególnych chwastów w całkowitej liczbie chwastów 
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Fot. 8. Uprawa z rozsady (III termin obserwacji) 

 

W uprawie rumianku z siewu nasion wprost do gruntu, od początku do pełni kwitnienia 

roślin obserwowano bardzo intensywny przyrost liczby oraz masy chwastów. W okresie 

tym liczba chwastów wzrosła ze 170 do 2181 szt./poletko. Natomiast ich skład 

gatunkowy był stosunkowo stały. Gatunkiem dominującym w początkowej fazie 

kwitnienia była chwastnica jednostronna, a w pełni kwitnienia oprócz chwastnicy 

dominował również szarłat szorstki (Tab.6, Fot.7). 

W uprawie rumianku z rozsady, w związku z możliwością przeprowadzenia 

dodatkowego mechanicznego odchwaszczania przed wysadzeniem roślin, liczba 

chwastów była istotnie niższa. Wynosiła ona 45 szt./poletko na początku kwitnienia 

rumianku i wzrastała do 106szt. w okresie pełni kwitnienia. W doświadczeniu tym 

również liczba występujących gatunków chwastów była niższa. Gatunkami 

dominującymi była gwiazdnica pospolita i chwastnica jednostronna (Tab.7, Fot.8). 
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Podzadanie III 

Określenie wpływu sposobu zbioru rumianku na masę i jakość 

surowca finalnego (rozkruszu) oraz na zawartości w nim alkaloidów 

pirolizydynowych 

 

Część A 

Badania przeprowadzono na dwóch ekologicznych, produkcyjnych plantacjach 

rumianku oraz na polu doświadczalnym Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych. 

Badania te miały na celu określenie wpływu sposobu i terminu zbioru rumianku na 

udział zanieczyszczeń w surowcach.  

 

Czynności związane z prowadzonymi badaniami 

Zbiór surowców na potrzeby projektu, w obydwu gospodarstwach przeprowadzono w 

drugiej połowie czerwca na 5 losowo wybranych poletkach o powierzchni 9m
2
 każde 

(powtórzenia). Uzyskane wyniki przedstawiono jako średnie z powtórzeń.  

Ze względu na wysokość roślin oraz rozmieszczenie na nich koszyczków kwiatowych 

ziele rumianku ścinano w połowie wysokości roślin (ukwiecone części pędów – próba 

oznaczona w wynikach jako III) (Fot.11 a,b) lub przy ziemi, jak na tradycyjnych 

plantacjach produkcyjnych (próba oznaczona w wynikach jako IV) (Fot. 12 a,b). Cięcie 

roślin w połowie wysokości miało na celu ograniczenie zanieczyszczenia surowców 

chwastami. W doświadczeniu tym kontrolę stanowiły rośliny zebrane z poletek, które 

przed ścięciem ziela odchwaszczono (próby oznaczone w wynikach, odpowiednio jako 

I i II).  

Bezpośrednio po ścięciu ziela (cięcie ręczne nożycami ogrodniczymi) określono jego 

świeżą masę. Po wysuszeniu (analogicznie jak w gospodarstwach produkcyjnych) ziele 

otarto na sitach, w celu uzyskania surowca (rozkrusz koszyczków kwiatowych). 

Surowce poddano analizom chemicznym na zawartość alkaloidów pirolizydynowych, 

analizom czystości mikrobiologicznej oraz analizom na zawartość i skład olejków 

eterycznych i związków fenolowych (podstawowe grupy związków biologicznie 

czynnych na które surowiec jest standaryzowany – wg. Farmakopei Polskiej). 

W doświadczeniu prowadzonym na polu doświadczalnym Katedry Roślin Warzywnych 

i Leczniczych w celach porównawczych przeprowadzono również ręczny zbiór 
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koszyczków kwiatowych. Koszyczki oznaczono w wynikach nr V, a słomę po ich 

usunięciu – VI. 

Do badań włączono również próby pobrane z surowca handlowego uzyskanego w 

obydwu gospodarstwach (surowiec oznaczony w wynikach jako P). Zgodnie z 

instrukcją uprawową opracowaną w firmie Martin Bauer Polska zbiór ten 

przeprowadzono w drugiej połowie czerwca. Rośliny (całe ziele) ścięto kosiarką w fazie 

pełni kwitnienia i suszono na pokosach lub na drewnianych „kozłach” (Fot. 9, Fot. 10 

a,b). W trakcie suszenia na polu ziele zostało dwukrotnie zmoczone występującymi w 

tym czasie deszczami. Po wyschnięciu wymłócono je na polu przy użyciu kombajnu 

zbożowego i po odsianiu uzyskano surowiec handlowy, tzw. „rurkę”. 

 

 

 

 

Fot.9. Suszenie rumianku na kozłach Fot. 10 a,b. Suszenie rumianku na pokosie 

Warianty doświadczenia 

I – pole odchwaszczone, cięcie rumianku w połowie wysokości roślin 

II – pole odchwaszczone, cięcie rumianku przy ziemi 

III – pole nieodchwaszczone, cięcie rumianku w połowie wysokości roślin 

IV – pole nieodchwaszczone, cięcie rumianku przy ziemi 

V – koszyczki zbierane ręcznie (ze szczytów pedów tj. 2/3 wysokości roślin od ziemi) 

VI – słoma rumiankowa (pozostałość po ręcznym zbiorze koszyczków kwiatowych) 

P – surowiec uzyskany w gospodarstwach produkcyjnych  

a 

b 
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Fot.11 a,b. Cięcie w połowie wysokości 
 

Fot.12 a,b. Cięcie przy ziemi 

 

a 

b 

a 

b 
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Część B 

Rośliny uprawiane z rozsady (badania prowadzone na polu doświadczalnym Katedry 

Roślin Warzywnych i Leczniczych, z podzadania II) poddano ocenie pod względem 

jakości surowca zebranego w 2 fazach rozwojowych i w zależności od poziomu cięcia 

ziela. Surowce w każdym wariancie zebrano z 15 losowo wybranych roślin.  

Terminy zbioru: 

 początek pełni kwitnienia, 

 pełnia kwitnienia. 

Wysokość cięcia ziela: 

 szczyty pędów (długość około 15-20 cm) – wariant A (Fot.13 a,b), 

 ½ wysokości pędów – wariant B (Fot.14 a,b), 

 cięcie przy ziemi – wariant C (Fot.15). 

Zebrane surowce zostały wysuszone, odsiane (analogicznie do procesu odsiewania 

surowca stosowanego w gospodarstwach produkcyjnych) i poddane analizom 

chemicznym na zawartość alkaloidów pirolizydynowych, analizom czystości 

mikrobiologicznej oraz analizom na zawartość i skład olejków eterycznych i związków 

fenolowych (podstawowe grupy związków biologicznie czynnych na które surowiec 

jest standaryzowany – wg. Farmakopei Polskiej IX). 

  

 

Fot. 13 a,b. Wariant A Fot.14 a,b. Wariant B  Fot.14. Wariant C 

a a 

b b 
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CZĘŚĆ A: WPŁYW SPOSOBU ZBIORU NA MASĘ ZIELA I MASĘ SUROWCA 

 

Tabela 8. Plantacja produkcyjna 1. 
W

a
ri

a
n

t wysokość roślin 

(cm) 

świeża masa 

ziela  

(kg/9m
2
)

 

sucha masa 

surowca*  

(kg/9m
2
) 

sucha masa 

słomy  

(kg/9m
2
) 

I 48,8 2,64 0,33 0,17 

II 50,0 5,82 0,59 0,57 

III 53,8 4,33 0,47 0,32 

IV 52,7 8,97 1,67 2,06 

 

Tabela 9. Plantacja produkcyjna 2. 

W
a
ri

a
n

t wysokość roślin 

(cm) 

świeża masa 

ziela  

(kg/9m
2
)

 

sucha masa 

surowca*  

(kg/9m
2
) 

sucha masa 

słomy  

(kg/9m
2
) 

I 55,7 3,49 0,40 0,27 

II 54,0 7,54 0,76 0,90 

III 56,4 4,88 0,55 0,45 

IV 54,0 9,84 0,92 1,06 

 

Tabela 10. Pole doświadczalne KRWiL. 

W
a
ri

a
n

t wysokość roślin 

(cm) 

świeża masa 

ziela  

(kg/9m
2
)

 

sucha masa 

surowca*  

(kg/9m
2
) 

sucha masa 

słomy  

(kg/9m
2
) 

I 62,8 4,37 0,51 0,62 

II 64,9 6,45 0,78 1,03 

III 63,7 6,75 0,79 1,04 

IV 62,0 11,25 0,97 1,95 

V 64,5 5,63 0,44 0,95 

Warianty doświadczenia 

I – pole odchwaszczone, cięcie rumianku w połowie wysokości roślin 

II – pole odchwaszczone, cięcie rumianku przy ziemi 

III – pole nieodchwaszczone, cięcie rumianku w połowie wysokości roślin 

IV – pole nieodchwaszczone, cięcie rumianku przy ziemi 

V –koszyczki zbierane ręcznie 

 

* - surowiec tj. tzw. „rurka” 
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CZĘŚĆ A: WPŁYW SPOSOBU ZBIORU ZIELA NA ZAWARTOŚĆ ZWIĄZKÓW 

BIOLOGICZNIE CZYNNYCH W SUROWCU 

Tabela 11. Plantacja produkcyjna 1. 
W

a
ri

a
n

t zawartość 

olejku w 

surowcu% 

zawartość w olejku % 
zawartość 

flawonoidów 

% 

zawartość 

AP 

(mg/kg s.m.) 

tlenek 

bisabololu B 
α bisabolol chamazulen 

tlenek 

bisabololu A 

I 0,30 26,84 9,98 14,82 32,95 0,23  not. det. 

II 0,30 27,41 15,13 17,81 21,43 0,29 not. det. 

III 0,35 27,12 10,97 16,86 27,19 0,28 0,097 

IV 0,30 21,83 9,30 12,91 26,31 0,45 16,375 

P 0,22 29,83 11,68 13,00 29,45 0,17 1,590 

 

Tabela 12. Plantacja produkcyjna 2. 

W
a

ri
a

n
t zawartość 

olejku w 

surowcu % 

zawartość w olejku % zawartość 

flawonoidów 

% 

zawartość 

AP 

(mg/kg s.m.) 
tlenek 

bisabololu B 

α 

bisabolol 
chamazulen 

tlenek 

bisabololu A 

I 0,30 28,19 15,66 16,80 20,50 0,23  0,109 

II 0,33 30,38 15,23 13,66 18,00 0,30 0,660 

III 0,35 25,73 16,23 17,06 21,91 0,31 11,079 

IV 0,33 27,83 13,96 17,97 22,04 0,31 13,495 

P 0,25 26,16 16,65 12,52 12,64 0,18 
105,359 

 

Tabela 13. Pole doświadczalne KRWiL. 

W
a

ri
a

n
t zawartość 

olejku w 

surowcu % 

zawartość w olejku % 
zawartość 

flawonoidów 

% 

zawartość 

AP 

(mg/kg s.m.) 

tlenek 

bisabololu B 
α bisabolol chamazulen 

tlenek 

bisabololu A 

I 0,28 23,18 5,29 16,28 34,36 0,44 not. det. 

II 0,25 23,68 5,05 15,92 32,16 0,53 not. det. 

III 0,43 21,91 5,58 16,07 33,06 0,44  3,765 

IV 0,30 24,78 5,36 18,70 36,11 0,52 4,271 

V 0,43 22,88 5,27 19,16 36,46 0,51 
not. det. 

VI ślady 10,62 2,79 4,62 12,43 0,58 
not. det. 

Warianty doświadczenia 

I – pole odchwaszczone, cięcie rumianku w 

połowie wysokości roślin 

II – pole odchwaszczone, cięcie rumianku przy 

ziemi 

III – pole nieodchwaszczone, cięcie rumianku w 

połowie wysokości roślin 

IV – pole nieodchwaszczone, cięcie rumianku przy 

ziemi 

V –koszyczki zbierane ręcznie 

VI – słoma rumiankowa 

P – surowiec od producenta 

AP – alkaloidy pirolizydynowe 
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CZĘŚĆ A: WPŁYW SPOSOBU ZBIORU ZIELA NA CZYSTOŚĆ 

MIKROBIOLOGICZNĄ SUROWCÓW 

 

Tabela 14. Plantacja produkcyjna 1. 

W
a

ri
a

n
t TAMC 

Ogólna liczba 

drobnoustrojów 

tlenowych (jtk/g) 

TYMC 

Ogólna liczba 

drożdży i pleśni  

(jtk/g) 

Liczba 

Escherichia 

coli (jtk/g) 

Salmonella 

Obecność w 

25 g 

I 1,6 × 10
6
 5,6 × 10

4 
nb nb 

II 5,1 × 10
6 1,1 × 10

5 nb nb 

III 2,1 × 10
6
 9,4 × 10

4
 nb nb 

IV 1,7 × 10
6
 5,5 × 10

4
 nb nb 

P 1,1 × 10
7
 5,0 × 10

4
 nb nb 

 

Tabela 15. Plantacja produkcyjna 2. 

W
a

ri
a

n
t TAMC 

Ogólna liczba 

drobnoustrojów 

tlenowych (jtk/g) 

TYMC 

Ogólna liczba 

drożdży i pleśni  

(jtk/g) 

Liczba 

Escherichia 

coli (jtk/g) 

Salmonella 

Obecność w 

25 g 

I 2,7 × 10
6 1,2 × 10

4 nb nb 

II 4,8 × 10
6
 1,9 × 10

4
 nb nb 

III 4,8 × 10
6 1,5 × 10

4 nb nb 

IV 3,7 × 10
6 4,3 × 10

3 nb nb 

P 5,3 × 10
6 6,2 × 10

4 nb nb 

 

Tabela 16. Pole doświadczalne KRWiL. 

W
a

ri
a

n
t TAMC 

Ogólna liczba 

drobnoustrojów 

tlenowych (jtk/g) 

TYMC 

Ogólna liczba 

drożdży i pleśni  

(jtk/g) 

Liczba 

Escherichia 

coli (jtk/g) 

Salmonella 

Obecność w 

25 g 

I 7,9 × 10
6
 1,7 × 10

4
 nb nb 

II 3,4 × 10
7 2,3 × 10

4 nb nb 

III 4,2 × 10
6 3,0 × 10

3 nb nb 

IV 1,0 × 10
7 4,5 × 10

3 nb nb 

limity Max = 5,0 × 10
7
 Max = 5,0 × 10

5
 Max = 10

3
/g nb/25g 

 

Warianty doświadczenia 

I – pole odchwaszczone, cięcie rumianku w 

połowie wysokości roślin 

II – pole odchwaszczone, cięcie rumianku przy 

ziemi 

 

III – pole nieodchwaszczone, cięcie rumianku w 

połowie wysokości roślin 

IV – pole nieodchwaszczone, cięcie rumianku przy 

ziemi 

P – surowiec od producenta
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Masa ziela, jak również masa surowca (rozkruszu) uzyskanego z poszczególnych 

plantacji zależały wyraźnie od warunków glebowych. Plon surowca z roślin 

uprawianych na plantacji 2. oraz na polu doświadczalnym KRWiL był podobny i 

wyższy niż na plantacji 1.  

Masa surowca uzyskanego z ziela ścinanego przy ziemi (Wariant II) była około 45% 

wyższa niż z ziela ścinanego w połowie wysokości roślin (Wariant I). Różnica ta 

wynika z obecności liści i cienkich łodyżek w rozkruszu pochodzącym z roślin ciętych 

nisko przy ziemi (domieszka).  

Na poletkach nieodchwaszczanych dodatkowo obserwowano wyższe masy ziela i 

surowca niż na poletkach odchwaszczanych, co wynikało z obecności w zebranym 

materiale roślinnym chwastów (zanieczyszczenie organiczne). Było to szczególnie 

widoczne na plantacji 1., gdzie udział chwastów w surowcu pochodzącym z roślin 

ciętych przy ziemi, z poletek nieodchwaszczonych (Wariant IV) był bardzo wysoki. 

Porównując masę surowca z tego wariantu (IV) do masy z wariantu II (poletka 

odchwaszczane) była ona 3-krotnie wyższa. Podobną tendencję obserwowano w 

przypadku roślin uprawianych na plantacji 2. oraz polu doświadczalnym KRWiL, przy 

czym zawartość zanieczyszczeń organicznych w surowcach uzyskanych z tych plantacji 

wynosiła około 20% (Tab.8-10). 

Koszyczki rumianku to surowiec farmakopealny. Zgodnie z wymogami Farmakopei 

Polskiej jest on standaryzowany na zawartość olejku eterycznego oraz flawonoidów. W 

olejku eterycznym związkami dominującymi są chamazulen, bizabolol oraz jego 

pochodne. Wyniki uzyskane w niniejszych badaniach wykazały iż zawartość olejku 

eterycznego w surowcu oraz udziały procentowe dominantów w olejku nie zależały od 

wariantu doświadczenia (Warianty I-IV). Zawartość ta była podobna w surowcach z 

wszystkich plantacji i wynosiła około 0,3%. Surowiec handlowy (P) charakteryzował 

się niższą zawartością olejku, a także niższą zawartością flawonoidów w porównaniu do 

surowca uzyskanego ze ścisłych doświadczeń, z wariantów I-IV. Wynikało to 

prawdopodobnie z metody zbioru i obróbki pozbiorczej prowadzonych w warunkach 

produkcyjnych, gdzie surowiec uzyskuje się poprzez niskie koszenie ziela, suszenia go 

na pokosie, a następnie omłocie. Surowiec uzyskany w projekcie, w warunkach ścisłych 

doświadczeń, bezpośrednio po zbiorze suszony był w suszarni ogrzewanej, w temp. 

35˚C, a następnie ocierany na sitach (odpowiednik omłotu). Z kolei zawartość 

flawonoidów zależała od wariantu doświadczenia i była wyższa w surowcu 

pochodzącym z ziela ciętego przy ziemi (Tab.11-13). 
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W surowcu z poletek odchwaszczanych nie stwierdzono obecności alkaloidów 

pirolizydynowych, z wyjątkiem plantacji 2. Wynikać to może z faktu, iż 

odchwaszczanie (zbiór i identyfikacja chwastów) prowadzone były kilkanaście dni 

przed zbiorem surowca. Plantacja 2. była bardzo intensywnie zachwaszczona 

niezapominajką piaskową, która skiełkowała/odrosła. Ziele tego gatunku charakteryzuje 

się wyjątkowo wysoką zawartością alkaloidów pirolizydynowych stąd prawdopodobnie 

ich obecność w surowcach z poletek odchwaszczanych (Tab.11-13). 

Wszystkie badane próby rumianku spełniały kryteria dotyczące czystości 

mikrobiologicznej dla roślinnych produktów leczniczych kategorii A tj. przeznaczonych 

do przygotowania naparów i odwarów z użyciem wrzącej wody (zgodnie z wymogami 

Farmakopei Polskiej X, 2014) (Tab.14-16). 
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CZĘŚĆ B: WPŁYW SPOSOBU ZBIORU NA MASĘ ZIELA I MASĘ SUROWCA 

 

Tabela 17. Charakterystyka rumianku zebranego na początku pełni kwitnienia 
w

ar
ia

n
t 

 

wysokość roślin 

(cm)  

świeża masa 

ziela 

(g/roślinę) 

sucha masa 

rozkruszu* 

(g/roślinę) 

sucha masa 

słomy 

(g/roślinę) 

A 62,5  79,16 10,05 6,31 

B 60,2  156,25 15,27 18,35 

C 62,0  217,00 16,03 32,61 

 

 

Tabela 18. Charakterystyka rumianku zebranego w pełnia kwitnienia 

w
ar

ia
n
t 

 

wysokość roślin 

(cm)  

świeża masa 

ziela 

(g/roślinę) 

sucha masa 

rozkruszu* 

(g/roślinę) 

sucha masa 

słomy 

(g/roślinę) 

A 62,8  98,70 13,71 8,16 

B 59,0  151,50 16,56 23,11 

C 61,2  196,00 17,82 28,56 

 

Warianty doświadczenia 

A- ukwiecone szczyty pędów 

B- ½ wysokości pędów 

C - cięcie przy ziemi 

 

* - rozkrusz tj. tzw. „rurka” 
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CZĘŚĆ B: WPŁYW SPOSOBU ZBIORU ZIELA NA ZAWARTOŚĆ ZWIĄZKÓW 

BIOLOGICZNIE CZYNNYCH W SUROWCU I JEGO CZYSTOŚĆ 

MIKROBIOLOGICZNĄ 

Tabela 19. Charakterystyka chemiczna rumianku zebranego na początku pełni 

kwitnienia 

 

w
ar

ia
n

t 

zawartość 

olejku % 

zawartość w olejku % 
zawartość 

flawonoidów 

% 

AP 

(mg/kg 

s.m.) 

tlenek 

bisabololu 

B 

α 

bisabolol 
chamazulen 

tlenek 

bisabololu 

A 

P
o

cz
ąt

ek
 p

eł
n
i 

k
w

it
n
ie

n
ia

 

A 0,40 24,89 6,32  17,81 36,71  0,27 
not det. 

B 0,35 21,10 4,90 15,48 37,67 0,47 
not det. 

C 0,33 19,87 4,65 14,46 21,43 0,51 
not det. 

 

Tabela 20. Charakterystyka chemiczna rumianku zebranego w fazie pełni kwitnienia 

 

w
ar

ia
n
t 

zawartość 

olejku % 

zawartość w olejku % 
zawartość 

flawonoidów 

% 

AP 

(mg/kg 

s.m.) 

tlenek 

bisabololu 

B 

α 

bisabolol 
chamazulen 

tlenek 

bisabololu 

A 

P
eł

n
ia

 

k
w

it
n
ie

n
ia

 A 0,33 25,89 5,57 17,22 36,24 0,37  
not det. 

B 0,28 17,94 4,93 15,15 34,60 0,54 
not det. 

C 0,25 15,78 4,03 14,97 23,45 0,49 not det. 

 

Tabela 21. Czystość mikrobiologiczna surowców zebranych na początku pełni 

kwitnienia 

W
a

ri
a

n
t TAMC 

Ogólna liczba drobnoustrojów 

tlenowych (jtk/g) 

TYMC 

Ogólna liczba drożdży i 

pleśni (jtk/g) 

Liczba 

Escherichia coli 

(jtk/g) 

Salmonella 

Obecność  

w 25 g 

A 3,6 × 10
5 3,5 × 10

3 nb nb 

B 6,9 × 10
5 2,5 × 10

3 nb nb 

C 3,7 × 10
5 1,6 × 10

3 nb nb 

limity Max = 5,0 × 10
7
 Max = 5,0 × 10

5
 Max = 10

3
/g nb/25g 

Warianty doświadczenia 

A - ukwiecone szczyty pędów 

B- ½ wysokości pędów 

C - cięcie przy ziemi 

 

AP – alkaloidy pirolizydynowe 
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Masa surowca (rozkruszu) uzyskanego z roślin ściętych w pełni kwitnienia była nieco 

wyższa niż u roślin zebranych na początku pełni kwitnienia. Masa ta była najwyższa w 

przypadku roślin ściętych przy ziemi, co wynikało z obecności w rozkruszu liści i 

drobnych łodyżek (domieszek), a najniższa z roślin u których ścinano jedynie szczyty 

pędów (Tab.17,18). Z kolei zawartość olejku była wyższa w surowcach zebranych na 

początku pełni kwitnienia. Najwięcej olejku zidentyfikowano w surowcu z górnych 

części pędów, a najniższą z ziela ciętego nisko przy ziemi. Odwrotną zależność 

obserwowano w przypadku zawartości flawonoidów. W badanych surowcach nie 

zidentyfikowano obecności alkaloidów pirolizydynowych (Tab.19,20). 

Wszystkie próbki rumianku spełniały kryteria akceptowalności dla roślinnych 

produktów leczniczych kategorii A co do czystości mikrobiologicznej, zgodnie z 

wymogami Farmakopei Polskiej X (2014) (Tab.21). 
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WNIOSKI 

1. Przy dotychczasowych metodach agrotechnicznych stosowanych w ekologicznej 

uprawie rumianku w Polsce najbardziej istotnym elementem, decydującym o 

celowości tej uprawy, wydaje się być ograniczenie zanieczyszczenia wytwarzanego 

przez rolników surowca rumiankowego (tzw. „rurki”) przeznaczonego zarówno do 

bezpośredniego spożycia (głównie fiksy) jak i do wytworzenia ekstraktów w 

przemyśle fitofarmaceutycznym. 

2. Skład gatunkowy chwastów na plantacjach ekologicznych i intensywność ich 

występowania zależą od wielu czynników. Poza oczywistymi, takimi jak: warunki 

glebowo-klimatyczne, czy płodozmian, w tym utrzymanie plantacji w monokulturze 

przez kilka lub nawet więcej lat ma wpływ na zachwaszczenie, a w szczególności na 

wyraźne gromadzenie w glebie nasion niektórych chwastów, w tym tych które 

zawierają alkaloidy pirolizydynowe. 

3. Zachwaszczenie plantacji przy jesiennym siewie jest znacznie wyższe, przy wyraźnie 

wyższej liczbie chwastów ukazujących się wiosną następnego roku. 

4. Wysiew rumianku jesienią (uprawa ozima) daje wyraźnie wyższe plony surowca 

(koszyczki kwiatowe lub rurka) w porównaniu z siewem wiosennym, jednakże przy 

wyraźnie wyższych kosztach uprawy. Koszty te związane są przede wszystkim z 

koniecznością wykonania większej liczby zabiegów odchwaszczających. 

5. Przy jesiennym wysiewie rumianku, wiosną następnego roku zachwaszczenie 

plantacji jest większe, przy czym wśród ukazujących się wtedy chwastów istotnie 

wyższy udział mają chwasty zawierające alkaloidy pirolizydynowe. Chwasty te są 

wyższe niż przy wiosennej uprawie rumianku i dorastają do poziomu, na którym 

występuje najwięcej koszyczków kwiatowych. Jeżeli nie zostaną one usunięte 

ręcznie (w łanie rumianku jest to bardzo trudne) to przy mechanicznym zbiorze duża 

ich część przechodzi nieodwracalnie do surowca. 

6. Jakość surowca (rurki) zależy zarówno od fazy rozwojowej roślin, jak i wysokości 

cięcia ziela. Najwyższą jakość surowca uzyskuje się przy zbiorze szczytów pędów 

(w surowcu około 90% koszyczków kwiatowych), w początkowym okresie pełni 

kwitnienia roślin.  
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ZALECENIA DLA ROLNIKÓW 

Ekologicznym surowcem u rumianku są koszyczki kwiatowe lub koszyczki kwiatowe z 

niewielką domieszką liści i łodyżek rumiankowych. Nawet niewielka domieszka 

chwastów w surowcu stwarza poważne niebezpieczeństwo wprowadzenia do niego 

alkaloidów pirolizydynowych. W związku z powyższym zaleca się: 

a) W miarę możliwości nie przeznaczać pod uprawę rumianku pól na których 

występują w znacznych ilościach chwasty gromadzące alkaloidy pirolizydynowe, w 

szczególności takie jak: starzec zwyczajny, niezapominajka polna i niezapominajka 

piaskowa, jasnota różowa, wyka drobnokwiatowa, rogownica polna, wiechlina 

roczna, perz właściwy. 

b) Nieodpowiednim przedplonem w ekologicznej uprawie rumianku są zboża, które 

pozostawiają po sobie dużą liczbę nasion chwastów zawierających alkaloidy 

pirolizydynowe. 

c) Pod uprawę rumianku ekologicznego bezpośrednio nie powinien być stosowany 

obornik (zwłaszcza świeży), ze względu na możliwość wprowadzenia z nim dużej 

ilości nasion chwastów. 

d) W przypadku małych, ekologicznych plantacji rumianku przeznaczonych na zbiór 

wyłącznie całych koszyczków kwiatowych zalecana jest wiosenna upraw z rozsady, 

pozwalająca na bardziej skuteczną walkę z chwastami i umożliwiająca uzyskanie 

wysokiego plonu koszyczków o najwyższej jakości. 

e) Niezwykle istotne jest wykonanie siewu rzędowego (w przeciwieństwie do często 

stosowanego siewu rzutowego), który pozwala na przeprowadzenie mechanicznych 

zabiegów pielęgnacyjnych. 

f) Uprawa wiosenna rumianku stwarza korzystniejsze warunki do walki z chwastami.  

g) Istotnym zabiegiem ograniczającym rozwój chwastów jest wykonanie bezpośrednio 

przed wiosennym wysiewem rumianku płytkiego, mechanicznego zruszenia 

powierzchni, najlepiej w momencie początkowego kiełkowania chwastów. 

h) Międzyrzędowe, mechaniczne usuwanie chwastów z pola powinno być 

prowadzone jak najdłużej, najlepiej do momentu zakrywania powierzchni gleby 

przez rumianek. 

i) Bezpośrednio przed zbiorem rumianku chwasty powinny być usunięte ręcznie, przy 

zwróceniu szczególnej uwagi na gatunki bogate w alkaloidy pirolizydynowe. 
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j) Rolnik powinien dysponować podręcznym atlasem chwastów zawierających 

alkaloidy pirolizydynowe. Atlas powinien przedstawić rośliny w dwóch fazach 

rozwojowych – w fazie wegetatywnej i w fazie kwitnienia. 

k) Mechaniczny, jednorazowy zbiór rumianku powinien być przeprowadzony w 

początkowym okresie pełni kwitnienia roślin. Opóźnienie zbioru stwarza duże 

niebezpieczeństwo przerośnięcia chwastów z dolnej do górnej warstwy łanu, a tym 

samym zanieczyszczenia surowca (koszyczków kwiatowych) alkaloidami 

pirolizydynowymi. 

l) Wysokość cięcia powinna być dostosowana do wysokości roślin (zmiennej na 

różnych plantacjach). Powinny być ścinane tylko górne części pędów (ok 1/3 

wysokości od góry). 

m) Ścięte rośliny nie powinny być suszone na pokosach ze względu na bardzo duże 

prawdopodobieństwo zanieczyszczenia ich chwastami, które pozostały na 

ściernisku, szczególnie przy młócce kombajnem zbożowym. 

n) Pozostawienie ściętych roślin na pokosach stwarza duże niebezpieczeństwo 

nieodwracalnego porażenia koszyczków chorobami grzybowymi, w tym ich bardzo 

toksycznymi metabolitami, m.in. aflatoksynami. 


	11. Tasznik pospolity Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – kapustowate Brassicaceae
	16. Rogownica polna Cerastium arvense L.–  goździkowate Caryophyllaceae
	23. Wyka drobnokwiatowa Vicia hirsuta(L.) S.F. Gray – bobowate Fabaceae
	26. Komosa biała (agg.) (lebioda) Chenopodium album agg .- komosowate Chenopodiaceae (zaliczana także do szarłatowatych Amaranthaceae)
	27. Szarłat szorstki Amaranthus retroflexus L. – szarłatowate Amaranthaceae
	35. Miotła zbożowa (mietlica zbożowa) Apera spica-venti (L.) P. Beauv.– wiechlinowate Poaceae

