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I. Cel badań 

 
Celem badań prowadzonych w roku 2008 była ocena siedlisk roślin leczniczych pod kątem 

moŜliwości zbioru surowców z roślin dzikorosnących metodami ekologicznymi oraz reintrodukcja 
gatunków zagroŜonych, w miejscach ich pierwotnego występowania. Przeprowadzono takŜe prace 
dotyczące produkcji materiału rozmnoŜeniowego do zakładania plantacji zielarskich i ekologicznej 
uprawy ziół oraz moŜliwości wykorzystania allelopatycznych właściwości tej grupy roślin w 
ekologicznej uprawie i ochronie roślin leczniczych. 

 
II. Omówienie przebiegu badań i streszczenie wyników 
 

Prace przeprowadzone w ramach realizacji projektu obejmowały następujące zagadnienia: 
1. Ekologiczny zbiór surowców ze stanowisk naturalnych 
2. Wykorzystanie allelopatycznych właściwości roślin leczniczych w ekologicznej uprawie i 

ochronie roślin leczniczych 
3. Ekologiczną uprawę roślin zielarskich 
4. Ekologiczną produkcję materiału rozmnoŜeniowego do zakładania plantacji zielarskich 
5. Wstępne badania nad występowaniem i moŜliwością ekologicznego zbioru oraz uprawy ziół 

w Kotlinie Jeleniogórskiej  
6. Szkolenie  zbieraczy ziół i rolników zajmujących się uprawą ziół 

 
Ad. 1. Ekologiczny zbiór surowców ze stanowisk naturalnych 

 
W badaniach nad występowaniem roślin leczniczych na stanowiskach naturalnych 
przeprowadzono: 

a. Dokumentację fitosocjologiczną oraz ocenę zasobności wybranych roślin leczniczych  
na stanowiskach naturalnych. 

b. Reintrodukcję wybranych gatunków ustawowo chronionych na stanowiskach naturalnych i 
ocenę skuteczności reintrodukcji przeprowadzonej w roku 2007. 

c. Introdukcję dziko rosnących ziół na wybranych gruntach porolnych (głównie przyleśnych) o 
przebadanym składzie gatunkowym roślin występujących na tych obszarach. 
 

Ad 1.a. Dokumentacja fitosocjologiczna oraz ocena zasobności wybranych  

roślin leczniczych na stanowiskach naturalnych 
Badaniami objęto stanowiska, z których na skalę komercyjną zbierane są surowce ziół z rodziny 

róŜowatych. W badaniach uwzględniono takie gatunki jak jeŜyna fałdowana (Rubus plicatus), 
poziomka zwyczajna (Fragaria vesca),  malina właściwa (Rubus idaeus),  rzepik pospolity 
(Agrimonia eupatoria) i kuklik pospolity (Geum urbanum). Sporządzono dokumentację 
fitosocjologiczną 10 stanowisk, połoŜonych na terenie województwa mazowieckiego i podlaskiego 
pod kątem zasobności tych stanowisk  w w/w gatunki. Przeprowadzono takŜe analizę porównawczą 
wybranych populacji poziomki i jeŜyny obejmującą cechy morfologiczne i chemiczne tych roślin, a 
co za tym idzie jakość zebranego z analizowanych stanowisk surowca zielarskiego. Dokumentacja 
stanowisk naturalnych jeŜyny  fałdowanej, wykazała Ŝe gatunek ten występuje w duŜych 
skupieniach, co stwarza dogodne warunki do zbioru surowca (liści) metodą ekologiczną. Na 
wszystkich opisanych stanowiskach jeŜyna występowała w duŜych ilościach i zajmowała od 65 do 
90% powierzchni. Liście dwóch, z sześciu  opisanych populacji zawierały mniej niŜ 8% garbników, 
czyli poniŜej wymagań Farmakopei Polskiej VII.  

 
 
 
 



Ad. 1b. Reintrodukcja wybranych gatunków chronionych na stanowiskach naturalnych i  

ocena skuteczności reintrodukcji przeprowadzonej w roku 2007 

W roku 2008 kontynuowano prace związane z reintrodukcją na stanowiskach naturalnych 
dwóch chronionych gatunków: turówki leśnej i mącznicy lekarskiej. Reintrodukkcję obu gatunków 
przeprowadzono na stanowiskach naturalnych połoŜonych w południowo – wschodnich regionach 
Polski (woj. lubelskie, powiat hrubieszowski, gmina Mircze). Turówkę leśną wysadzono na 3 
stanowiskach, a mącznicę lekarską na 2 stanowiskach. Ocena skuteczności reintrodukcji 
przeprowadzona zostanie w roku 2009. 

 
 
 
 
 

 
 

- Ocena reintrodukcji wykonanej w roku 2007 

Reintrodukcja wykonana w roku 2007 objęła dwa gatunku: mącznicę lekarską (gatunek 
objęty ochroną całkowitą) i kocanki piaskowe (gatunek objęty ochroną częściową).  

Do reintrodukcji mącznicy lekarskiej wytypowano stanowisko połoŜone w lesie niedaleko 
miejscowości Kózki, przy drodze na Siemiatycze. 

 Reintrodukcję kocanek piaskowych przeprowadzono na obszarze suchych łąk w okolicy 
miejscowości Kamionka na pojezierzu iławskim.  
Przeprowadzona w roku 2008  ocena skuteczności reintrodukcji  w/w gatunków wykazała, Ŝe 
zarówno na stanowisku, gdzie wysadzono mącznicę lekarską , jak i na stanowisku kocanek 
piaskowych proces reintrodukcji przebiegł pozytywnie. Z obu stanowisk zebrano próbki materiału 
roślinnego, w celu oceny jego jakości (oznaczenia zawartości związków czynnych). Ocena 
chemiczna materiału roślinnego jest w toku. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1c. Introdukcja dziko rosnących ziół na wybranych gruntach porolnych (głównie  

przyleśnych) o przebadanym składzie gatunkowym roślin występujących na tych  

obszarach 

W roku 2008  na gruntach porolnych połoŜonych w okolicy Siemiatycz wysadzono kolejne 
gatunki ziół: macierzankę zwyczajną, pierwiosnkę lekarską i czosnek niedźwiedzi. Jesienią 
2008 roku (początek października) przeprowadzono obserwacje dotyczące przyjęcia się roślin, 
w wyniku których stwierdzono, Ŝe w przypadku macierzanki zwyczajnej nasadzenie nie 
powiodło się. Z 1500 sadzonek, które wysadzono wiosną przyjęło się tylko 100 sztuk. Z 
nasadzeń pierwiosnki lekarskiej i czosnku niedźwiedziego przyjęło się ponad 80% roślin. 
Dalsze obserwacje tych stanowisk prowadzone będą w roku 2009. 

 
 
 
 
 

Fot.2. Stanowiska z  reintrodukowanymi roślinami   
          mącznicy lekarskiej i kocanek piaskowych 

Fot.1.  Reintrodukcja mącznicy lekarskiej na   
         stanowisku maturalnym w okolicy Mirczy 
 



Ad. 2. Wykorzystanie allelopatycznych właściwości roślin leczniczych w ekologicznej  

uprawie i ochronie roślin leczniczych 

 W badaniach dotyczących allelopatycznych właściwości roślin leczniczych realizowano 
dwa tematy:  
a. Wpływ wyciągów roślinnych na zdrowotność nasion i otrzymanych z nich roślin 
b. Wpływ wyciągów roślinnych na dynamikę kiełkowania, ukazywanie się wschodów oraz 

początkowy wzrost siewek wybranych gatunków chwastów 
 
Ad. 2a. Wpływ wyciągów roślinnych na zdrowotność nasion i otrzymanych z  

nich roślin 

Celem badań jest określenie wpływu wyciągów roślinnych na zdrowotność i dynamikę 
wzrostu siewek wybranych roślin uprawnych. W pracowni chemicznej Katedry Roślin 
Warzywnych i Leczniczych przygotowano, metodą ekstrakcji ciągłej, wyciągi metanolowe i wodne 
z 10 gatunków ziół (tab. 1). Wyciągi te zagęszczono do masy równej masie surowca wziętego do 
ekstrakcji, w wyniku czego otrzymano tzw. ekstrakty płynne. Z ekstraktów płynnych przygotowano 
następnie 1% wodne roztwory, które przekazano Pracowni Nasiennej ISiK w Skierniewicach. 
Badania nad wpływem tych wyciągów na zdrowotność nasion i otrzymanych z nich siewek są w 
toku. 

 
Tabela 1. Wykaz gatunków ziół, z których przygotowano wyciągi do badań 

Lp. Gatunek Surowiec 

1 Czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum) Liść 
2 Borówka czernica (Vaccinium myrtillus) Liść 
3 Bazylia wonna (Ocimum basilicum) Liść 
4 Wiązówka błotna (Filipendula ulmaria) Kwiat  
5 Cząber górski (Satureja montana) Ziele 
6 Szałwia lekarska (Salvia officinalis) Liść  
7 OstroŜeń warzywny (Cirsium oleraceum) Ziele 

8 Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica) Korzeń  
9 Skrzyp polny (Equisetum arvense) Ziele 
10 Pięciornik kurze ziele (Potentilla erecta) Kłącze  

 
Ad. 2b. Wpływ wyciągów roślinnych na dynamikę kiełkowania, ukazywanie  

się wschodów oraz początkowy wzrost siewek wybranych gatunków chwastów 

Badania prowadzono w roku 2008, w laboratorium, pracowni nasiennej (w komorze 
klimatyzacyjnej) oraz obiekcie szklarniowym Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych. 
Określono wpływ wyciągów z ziela szałwii lekarskiej na kiełkowanie nasion i rozwój siewek 
chwastnicy jednostronnej i gwiazdnicy pospolitej. Nasiona wybranych chwastów traktowano 
następującymi roztworami roboczymi przygotowanymi z ziela szałwii lekarskiej: 
- wodnym roztworem ekstraktu metanolowego (roztwór 1%) 
- wodnym roztworem ekstraktu wodnego (roztwór 1%) 
- wodnym roztworem ekstraktu wodnego z pozostałości poekstrakcyjnej, po ekstrakcji metanolem 

(roztwór 1%)  
- wodnym roztworem olejku eterycznego (roztwór 1%). 
Nasiona chwastów kondycjonowano poprzez moczenie ich przez 24 godz. w świeŜo 
przygotowanych roztworach roboczych. Po 24 godzinach nasiona wyjęto z roztworów i po 
podsuszeniu wysiewano do odpowiednich pojemników (w szklarni – pojemniki wypełnione torfem 
i piaskiem, w komorze klimatyzacyjnej – kuwety wyłoŜone bibułą filtracyjną). Obserwacje i 
pomiary w początkowej fazie eksperymentu prowadzono codziennie, później co dwa dni.  
Uzyskane wyniki wskazują, Ŝe zaprawianie nasion chwastnicy jednostronnej i gwiazdnicy 
pospolitej 1% wodnymi roztworami wyciągu metanolowego z ziela szałwii i olejku eterycznego 
opóźnia ich kiełkowanie, obniŜa zdolność kiełkowania i hamuje wzrost siewek.  
 



Ad. 3. Ekologiczna uprawa roślin zielarskich 

 

Badania nad ekologiczną uprawą roślin leczniczych obejmowały siedem zagadnień: 
a. Badania nad uprawą Ŝeń-szenia na róŜnych podłoŜach ekologicznych (kontynuacja 

badań prowadzonych w latach ubiegłych) 
b. Badania nad przydatnością do uprawy w warunkach ekologicznych róŜy karpackiej 

(Rosa carpatica) 
c. Badania nad uprawą wybranych gatunków roślin zielarskich (mięty pieprzowej, oraz 

pięciornika kurzego ziela, pięciornika gęsiego i pięciornika himalajskiego 
d. Badania nad ekologiczną uprawą czosnku niedźwiedziego 
e. Badania nad wprowadzeniem do uprawy berberysu zwyczajnego (Berberis vulgaris) 
f. Badania nad wpływem rodzaju podłoŜa i zacieniania na wzrost i plonowanie turówki 

leśnej  
g. Badania nad moŜliwością zastosowania biostymulatorów w ekologicznej produkcji 

ziół 
 
Ad. 3a. Badania nad uprawą Ŝeń-szenia na róŜnych podłoŜach ekologicznych  

W roku 2008 kontynuowano prace nad uprawą Ŝeń-szenia na róŜnych podłoŜach 
ekologicznych (kompost ziołowy, kompost trocinowy, ziemia leśna o wysokiej zawartości 
próchnicy oraz jako dodatek torf wysoki). Określono dynamikę wzrostu i rozwoju roślin oraz 
dynamikę gromadzenia się związków czynnych,  ze szczególnym uwzględnieniem saponin 
trójterpenowych. Obserwacje wzrostu i rozwoju roślin Ŝeń-szenia przeprowadzono  dwukrotnie. We 
wszystkich terminach określono wysokość roślin, liczbę i wielkość liści, masę części nadziemnej, 
wielkość i masę korzeni. W terminie późniejszym przeprowadzona będzie analiza 
chromatograficzna wyciągów z Ŝeń-szenia w celu ustalenia składu jakościowego i ilościowego 
ginsenozydów obecnych we frakcji trójterpenowej. 

 
Ad. 3b. Badania nad przydatnością do uprawy w warunkach ekologicznych róŜy karpackiej  

(Rosa carpatica) 

W roku 2007 w gospodarstwie ekologicznym na Podlasiu, na powierzchni około 0,5 ha 
załoŜone zostało doświadczenie mające na celu określenie przydatności do uprawy w warunkach 
ekologicznych róŜy karpackiej (Rosa carpatica). Wiosną 2008 roku  oszacowano procent przyjęcia 
się sadzonek. Stwierdzono, Ŝe sadzonki opisywanego gatunku przyjęły się w 85%. Późnym latem 
(sierpień 2008) na wybranych losowo 50 osobnikach przeprowadzono wstępne obserwacje 
dotyczące dynamiki wzrostu i rozwoju roślin. 

 
 

 Fot.3. Nasadzenie róŜy karpackiej 
 
 
 
 
 
 

 



Ad. 3c. Badania nad uprawą wybranych gatunków roślin zielarskich (mięty pieprzowej, oraz  

pięciornika kurzego ziela, pięciornika gęsiego i pięciornika himalajskiego 

Na wydzielonej części pola doświadczalnego Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych, 
uŜytkowanej ekologicznie przeprowadzono badania nad uprawą wybranych gatunków roślin 
zielarskich.  

- badania nad uprawą mięty pieprzowej 

Sadzonki rozłogowo pędowe do załoŜenia doświadczenia pobrano z plantacji matecznej 
mięty, znajdującej się na wydzielonej części pola doświadczalnego Katedry, przeznaczonej do 
produkcji ekologicznej, bezpośrednio przed ich wysadzeniem, w 2007 roku. Badania 
przeprowadzono w roku 2008 na roślinach dwuletnich. Pierwszy zbiór surowca przeprowadzono w 
dwóch terminach   

- 21.06.2008 r. – przed kwitnieniem (rośliny znajdowały się w fazie wegetatywnej - I termin), 
- 24.07.2008 r. – w fazie generatywnej (kwitnienie roślin - II termin). 

Drugi zbiór ziela (odrost) przeprowadzono dla I terminu zbioru- 5.09.2008 r (rośliny 
znajdowały się w fazie pełni kwitnienia), a dla drugiego terminu zbioru- 7.09.2008 r (rośliny 
znajdowały się w fazie wegetatywnej). Określono plonowanie roślin oraz jakość uzyskanego 
surowca. Ocena jakości surowca (liści) obejmowała analizę chemiczną surowca oraz ocenę 
sensoryczną (analizy chemiczne i ocena sensoryczna są w toku). Określono takŜe wpływ terminu 
zbioru na wtórne zachwaszczenie plantacji. 

- badania nad uprawą pięciornika kurzego ziela, pięciornika gęsiego i pięciornika 

himalajskiego 

W 2008 r. przeprowadzone zostały badania nad uprawą trzech gatunków roślin zielarskich z 
rodzaju Potentilla: pięciornika kurze ziele, pięciornika gęsiego oraz pięciornika himalajskiego. 
Do załoŜenia plantacji pięciornika gęsiego i pięciornika kurze ziele wykorzystano sadzonki 
korzeniowo-pędowe, pozyskane ze stanowisk naturalnych z rejonu Podlasia. Sadzonki pięciornika 
himalajskiego uzyskano przez podział roślin rosnących w kolekcji roślin leczniczych na polu 
doświadczalnym Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW. Plantację pięciornika gęsiego 
i himalajskiego załoŜono jesienią 2007r, pięciornika kurze ziele - wiosną 2008 r.  
W 2008 r. wykonano obserwacje dotyczące dynamiki przyrostu masy ziela i organów podziemnych 
w/w gatunków oraz gromadzenia się związków fenolowych w pozyskanych surowcach. Dla 
pięciornika gęsiego i pięciornika kurzego ziela zbiór surowca wykonano trzykrotnie: latem, 
wczesną jesienią i pod koniec sezonu wegetacyjnego. Dla pięciornika gęsiego, u którego surowcem 
jest ziele, dodatkowo w dwóch terminach przeprowadzono zbiór odrostu. 

                                       
 

 

 

 

Ad. 3d. Badania nad ekologiczną uprawą czosnku niedźwiedziego  

Plantacje czosnku niedźwiedziego załoŜono z rozsady wyprodukowanej w szklarni Katedry 
Roślin Warzywnych i Leczniczych, z nasion zebranych na stanowiskach naturalnych. Rośliny 
wysadzono na polu doświadczalnym Katedry oraz w gospodarstwie ekologicznym we wsi 
Koryciny. 

 

 

Fot.4. Plantacje pięciornika kurzego ziela,  
          pięciornika gęsiego i pięciornika  
          himalajskiego 
          załoŜone na polu doświadczalnym w  
          Wilanowie w latach 2007 - 2008 

Pięciornik kurze ziele                     Pięciornik gęsi                                   Pięciornik himalajski 

 



Ad. 3e. Badania nad wprowadzeniem do uprawy berberysu zwyczajnego (Berberis  vulgaris)  

W roku 2007 w gospodarstwie ekologicznym we wsi Koryciny, na powierzchni około 0,5 ha 
załoŜono plantację berberysu zwyczajnego. W roku 2008 oceniono procent przyjęcia się roślin oraz 
dynamikę ich wzrostu i rozwoju. Procent przyjęcia się sadzonek na tej plantacji wyniósł 70%. W 
miejscach gdzie rośliny berberysu wypadły, dosadzono nowe  rośliny. Z roślin o największym 
przyroście pobrano próbki liści i wysuszono, a następnie analizowano na zawartość alkaloidów 
izochinolinowych oraz związków fenolowych. 

 

Ad. 3f.  Badania nad wpływem rodzaju podłoŜa i zacieniania na wzrost i plonowanie turówki  

leśnej  

W roku 2008 przeprowadzono badania dotyczące plonowania turówki leśnej rosnącej na 
róŜnych podłoŜach i w róŜnych warunkach zacienienia. Glebą macierzystą była gleba piaszczysta 
V klasy bonitacyjnej o podglebiu Ŝwirowym – przepuszczalnym. Zastosowano dwa poziomy 
zacienienia roślin: 50% i 75% i 6 rodzajów podłoŜy: 

I. Gleba macierzysta, obornik 
II. Gleba macierzysta, ziemia leśna, torf, obornik 
III. Gleba macierzysta, ziemia leśna, obornk 
IV. Gleba macierzysta, torf 
V. Gleba macierzysta, ziemia gliniasta, obornik 
VI. Gleba macierzysta, ziemia gliniasta 

Obserwacje wykonano na roślinach dwuletnich. Zbiór surowca przeprowadzono latem 2008 r. 
Określony został plon ziela oraz stopień przyjęcia się roślin na poszczególnych poletkach. Ocena 
chemiczna zebranych surowców pod kątem zawartości związków kumarynowych jest w toku. 
 
Wyk. 1 ŚwieŜa masa ziela turówki leśnej w przeliczeniu Wyk. 2 Liczba roślin na 1 m2 

 na jedną roślinę 
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Fot. 5. Gleba macierzysta + ziemia leśna + obornik Fot. 6.  Gleba macierzysta+ ziemia leśna + torf + obornik  Fot.7. Gleba macierzysta + ziemia  
           gliniasta 

 

 

 



Ad. 3g. Badania nad moŜliwością zastosowania biostymulatorów w ekologicznej  produkcji  

ziół 

W roku 2008 przeprowadzono wstępne badania nad moŜliwością zastosowania 
biostymulatorów w ekologicznej uprawie ziół. Doświadczenie załoŜono na wydzielonej części 
pola doświadczalnego Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych, posiadającej certyfikat 
ekologiczny. Badaniami objęto 2 gatunki ziół (majeranek ogrodowy i nagietek lekarski). 
Nasiona majeranku ogrodowego wysiano pod koniec kwietnia 2008 roku, nasiona nagietka 
lekarskiego wysiano w drugiej połowie maja. W doświadczeniu uŜyto trzy biostymulatory: 
GOËMAR GOTEO,     B 86 i AMINOPLANT. Opryski wykonano trzykrotnie: pierwszy raz na 
początku lata (24.06.08), kolejne dwa w odstępach dwutygodniowych. Po dwóch tygodniach od 
ostatniego zabiegu przeprowadzono badania biometryczne. Na losowo wybranych 20 roślinach 
określono wysokość roślin, liczbę rozgałęzień, masę części nadziemnej i podziemnej, a w 
przypadku nagietka lekarskiego równieŜ liczbę kwiatów oraz ich masę.  
Dla obu badanych gatunków określono masę surowca z jednej rośliny oraz plon surowca z 
jednostki powierzchni. W suchym surowcu planuje się oznaczyć zawartość:  

VII. dla majeranku – olejku eterycznego i garbników 
VIII. dla nagietka lekarskiego – flawonoidów i karotenoidów. 

Zastosowane w doświadczeniu preparaty w róŜny sposób wpłynęły na wzrost i rozwój 
roślin, a co za tym idzie, na masę uzyskanego z nich surowca. U nagietka lekarskiego, rośliny 
traktowane testowanymi preparatami wytworzyły większą liczbę rozgałęzień w porównaniu z 
kontrolą. Największą liczbę rozgałęzień wytworzyły rośliny traktowane preparatem Aminoplant, 
przełoŜyło się na wytworzenie największej liczby koszyczków kwiatowych, w przeliczeniu na jedną 
roślinę i wyraźnie wyŜszy ich plon, w porównaniu z pozostałymi wariantami doświadczenia. 
Rośliny majeranku ogrodowego pod wpływem oprysku preparatami BM 86 i Aminoplant 
wytworzyły mniejszą liczbę rozgałęzień, w porównaniu z kontrolą i roślinami traktowanymi 
preparatem Goemar Goteo, co wpłynęło z kolei na niŜszy plon ziela, uzyskany z tych. 

 
Ad. 4. Ekologiczna produkcja materiału rozmnoŜeniowego do zakładania plantacji 

zielarskich 
 W roku 2008 badania obejmowały zagadnienia związane poszukiwaniem optymalnych 
(moŜliwych do wykorzystania w rolnictwie ekologicznym) metod podniesienia zdolności 
kiełkowania trudno kiełkujących nasion. Badaniami objęto takie gatunki ziół jak: marzanka wonna, 
turówka leśna i wonna, goryczka Ŝółta, dymnica pospolita oraz Ŝeń-szeń właściwy.  
Stratyfikację materiału siewnego przeprowadzono w wilgotnym piasku. W doświadczeniach 
zastosowano dwa modele stratyfikacji (tabela 2). Co 2-3 tygodnie nasiona były przemieszane w 
podłoŜu, w celu zapewnienia równomiernej wilgotności i dostępu tlenu. Ubytki wody 
systematycznie uzupełniano. Po  pojawieniu się pierwszych kiełków nasiona wysiewano  do 
podłoŜa torfowo-piaskowego. 

Kiełkowanie nasion prowadzone jest aktualnie w kontrolowanych warunkach świetlnych i 
temperaturowych, w kiełkowniku (komorze klimatyzacyjnej) na bibule, w szalkach Petriego, w 
temperaturze 20o C (przez 24 godziny), na świetle (natęŜenie światła: 150 µE/m2·s). 
(Doświadczenie w toku) 
 
Tabela 2. Warunki stratyfikacji materiału siewnego 

Gatunek Model stratyfikacji 

Stratyfikacja wyłącznie chłodna 
Galium odoratum                   2o C przez 16 tygodni 
Hierochlöe australis                   2o C przez 3 tygodnie 
Hierochlöe odoratum                      2o C przez 16 tygodni 
Gentiana lutea                   2o C przez 9 tygodni 
Fumaria officinalis                   2o C przez 16 tygodni 

Stratyfikacja ciepło-chłodna z długotrwałą fazą ciepła 
Panax ginseng 20oC przez 10 tygodni; 2o C przez 16 tygodni 



 

 Fot.8. Stratyfikacja nasion w inkubatorze ES 110 firmy NÜVE 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad. 5. Wstępne badania nad występowaniem i moŜliwością ekologicznego zbioru oraz uprawy 

ziół w Kotlinie Jeleniogórskiej  

Prowadzone w 2008 roku badania były kontynuacją prac rozpoczętych w roku 2007. Określono 
procent przyjęcia się roślin róŜeńca górskiego i arcydzięgla lekarskiego na naturalnych 
stanowiskach w Górach Izerskich. Przeprowadzono takŜe obserwacje dotyczące rozwoju roślin tych 
dwóch gatunków w dwóch wytypowanych do badań gospodarstwach rolnych. W roku 2008 podjęto 
prace związane z przekształceniem górzystego nieuŜytku w ekologiczne poletko doświadczalne do 
badań nad moŜliwością uprawy wybranych ziół w warunkach górskich. Na poletku tym wysadzono 
próbnie na niewielkich powierzchniach goryczkę Ŝółtą i turówkę leśną. 

    
Fot.10. Plantacja arcydzięgla lekarskiego  załoŜona w rejonie Gór Izerskich Fot.11. Plantacja róŜeńca górskiego załoŜona w rejonie Gór Izerskich  
        
 

Ad. 6. Szkolenie zbieraczy ziół i rolników zajmujących się uprawą ziół 

W roku 2008 przeprowadzono uzupełniające szkolenia dla zbieraczy ziół (łącznie z 
warsztatami) oraz  2 szkolenia dla rolników zajmujących się produkcją ekologiczną ziół. 
Szkolenie uzupełniające dla zbieraczy odbyło się w dniach 5 – 7 listopada 2008r w siedzibie firmy 
„Dary Natury”. W trakcie trzydniowych warsztatów kursanci zapoznali się z metodami oceny 
jakości surowca w oparciu o cechy morfologiczne i anatomiczne roślin (zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących Norm Polskich) oraz ich właściwości chemiczne 

W dniach 20 –21 października i 19 –20 listopada przeprowadzono szkolenie dla rolników 
zainteresowanych uprawą ziół metodami ekologicznymi.  
 

Fot. 9. Nasiona dymnicy pospolitej w teście zdolności kiełkowania (400 
nasion w powtórzeniach po 100 podzielono na sub-powtórzenia po 50 szt. 
nasion, wg ISTA 2008) 


